
Jiří Stránský:  Doktor Moreau by se divil /str. L/
               Pavel Kučera:   Stavěli, tesaři, stavěli lešení...
                                                         /str. 3/
               Pavel Kučera:   Komplexní obraz doby      /str. 5/
               Pavel Rusín:    Pan Steel                 /str. 7/
               Poznámka redakce                          /str. 11/



Jiří Stránský:

   D O K     T O R    M O R E A U    B Y    S     E    D I V     I L .  

     Ve služebním pokoji doktora Chovance zazvonil telefon.
     „Haló, doktore, tady Vaňěk. Přijďte okamžitě do vyhodnocovacího 
centra. Pacientka na čísle 116 má nějak nenormální vývoj."
     „Vaněk, co to znamená ‚nějak nenormální‘, na co ste potom 
studoval vysokou, kdy neumíte ani pořádně říct, vo co de!"
     Chovanec zavěsil, protřel si oči a vyrazil směrem k centru. 
Za okny byly neprostupná tma, podíval se na hodinky, bylo půl 
třetí.v
     Bez dechu vpadl do sálu a hrnul se k ovládacímu pultu.
     „Kde je Vaněk co se děje, může mi to tu někdo vysvětlit?!"
     „Co kdyby jste se raději podíval sám, pane doktore?" opáčil 
kysele operátor. Zmáčknul knoflík a na obrazovce se objevil výřez 
děložní dutiny.
     „Zavostřit, nic nevidim!" doslova zařval Chovanec. Několik 
minut napjatě sledoval obrazovku, otočil se, na tváři překvapený 
výraz:„Vždyť to embryo vypadá, jako králičí!"

     Ta věta, vyřčená do naprostého ticha, vybuchla mezi personálem 
vyhodnocovacího střediska jako puma. Horlivé debaty nebraly 
konce.
     „Můžete nám to nějak vysvětlit, doktore?" zeptal se opatrně 
Vaněk.
     „Nemůžu, páni kolegové. Za tu dobu od konce XX. století, 
co se povedlo tomu anglickýmu koumákovi vymyslet metodu, jak 
sledovat vývoj embrya už od třetího měsíce soustavně, aniž by se 
nějak poškodilo, trvale ho zaznamenávat na film a současně 
vyhodnocovat pomocí počítače, si nepamatuju, že by se něco takovýho 
stalo. Kdy měla rodit?"
     „Sedumnáctýho, to je ...... to je za měsíc!"
     Chovanec si otřel oči: „Co na to počítač?"
     „Tady máte výpis, doktore."
     Technik mu podal výpis, Chovanec ho nervózně uchopil a četl: 
ZASTAVENI VYVOJE NA STUPNI RODENTIA PRESNEJI ORYCTOLAGUS 
PREVAHA RUSTOVEHO HORMONU ORYCTOLAGUS PREMENA NEVRATNA.
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     „Co s tím, doktore?"
     „Co? Co, to bych taky rád věděl! Exitus, Vaněk, nic jiného 
nám už teď nezbývá. Pošlete mi záznam posledního měsíce, a sepište 
protokol, já vám ho pak podeíšu."

     Chovanec zdrceně odešel ze střediska a vracel se do pokoje. 
Jak se to mohlo stát? Vždy přece nic nezanedbali. Nebo ano? V 
takových myšlenkách vstoupil do pokoje. Pohlédl na stůl, kotouč 
filmu už tam byl. Ten Vaněk je přesnej jako hodinky, kdybych ho 
neměl... .
     Za]ožil kotouč do projektoru a spustil ho. Na obrazovce se 
vyvíjel plod, rovnoměrně, správně. Doktor ho napjatě sledoval. 
Teď! Vrátil film zpět. Znovu pomalu a pozorně sledoval obrazovku. 
Náhle zastavil projekci. Zaostřil projektor a chvíli udiveně 
civěl na obrazovku. Kus filmu chyběl. Někdo ho musel vystřihnout! 
Ale kdo? Kdo? Skočil k telefonu."
     „Vaněk, přineste mi sem výpisy z databanky, zajímá mě konkrétně, 
kdo měl co do činění s tím, co jste mi sem poslal. Ale fofr!"
     Vaněk se přihnal s jazykem na vestě. Ještě nevešel, když na 
něj Chovanec vychrlil: „Jméno, chci slyšet to jméno!"
     „Vorlíček, pane doktore. Na co jste přišel?"
     „Podívejte se sám, Vaňku. Tipněte, kolik toho chybí?"
     „Aspoň deset čísel, pane doktore."
     „Vaňku, ten Vorlíček má službu?"
     „Ne, proč?"
     „Dem tam, ale honem!" Chovanec vyběhl na chodbu a hnal se 
k pokoji dr. Vorlíčka. Vaněk ho bezeslova následoval.
     Ve služebním pokoji doktora Vorlíčka bylo ticho a prázdno. 
Chovanec začal prohledávat pokoj. V jedné zásuvce stolku objevil 
lahvičku s nějakou tekutinou a nějaké čmáranice. Překvapeně se 
podíval na obrázky, kde jen už něco podobného viděl? Už ví! Ještě 
na katedře, při přednášce z ..! Je to psychopat! Chovanec se 
otřásl. Vzal ze stolku lahvičku s pidíval se na etiketu. Morfium! 
Ten chlap ke všemu je ještě narkoman. Jakto, že na to nepřišel 
dřív! Zlostně kopl do stolku. Shodil broušený popelník, který se 
rozletěl na několik kusů. Vaněk se shýbnul a vyndal cosi z hromádky 
popelu. Byl to onen chybějící kus filmu, rozstříhaný na malé 
kousky. Složil kousky dohromady, bylo to asi deset centimetrů.
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     „Co mi můžete o tom Vorlíčkovi říct?" zeptal se Chovanec.
     „Třicetiletej chlap, doktorát medicíny a mikrobiologie, 
pěstuje králíky, no a to by bylo tak, .. ne, ještě něco, jeho paní 
je teď u nás na pětce."
     „Říkal ste z mikrobiologie, jo, a králíky, tak to mi úplně 
stačí." Doktor s ďábelským úsměvem vyšel z pokoje.
     „Doktore, to nesmíte, nesmíte ..... co vaše přísahali!!"
     „Ale smím, Vaňku, bude jen mít to, co chtěl ! Mimochodem, 
nevíte, kde bych sehnal levně králíka, snad sem tu mikrobiologii 
ještě tak nezapomněl...!"

Pavel Kučera:
       S     T A V     Ě L I ,    T E S     A Ř I ,    S     T A V     Ě L I  
                          L E Š E N Í . . .

     Savin si stoupl do zdvíhavého proudu a vyjel vysoko nahoru 
do sektoru 3A, kde žil jeho třetí otec Hirch. Ten byl uznávanou 
kapacitou v oblasti výzkumu, udržování a rozšiřování prostoru. 
Dostal už několik vyznamenání od Ústřední zprávy – a to bylo v dnešní 
době známkou nejvyššího uznání — mohl se zúčastnit rozplozovacího 
procesu. Proto měl na jednu osminu vlastního syna. Savin 
vůbec pocházel z vědecké rodiny. Jeho konjugovaný bratr Elvin 
pracoval v laboratoři svého strýce jako pokusný člověka. A dnes Savina 
pozval Hirch k sobě. Nedělal to často, vždyť třetí sektor byl 
tak vzdálený od oblastí, které obývali ti, kdo ještě nedostal 
žádnou práci. Ale dnes Savinovi kyne reálná naděje, že dostane 
pracovní příležitost. Nebo snad byl vybrán Kopulačním centrem jako 
potenciální přenašeč výborných genetických vloh pro rozplozovací 
proces?
     Hirch Savina přijal ve své pracovně. Ukázal mu na sedlo, aby 
si udělal pohodlí. Ten se nesměle podíval na osminootce a posadil 
se na nejužší část sedla. Čekal, co se bude dít. Hirch se zeptal:
     „Co víš O naší evoluci?"
     Savin byl překvapen tímto nenadálým. výpadem svého osminootce. 
Nebyl příliš kovaný v přírodních vědách:
     „Eee..."
     „No dobrá, tak já ti něco povím. Víš,kdo jsou to Hlambdové?"
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     Savin o nich něco slyšel, ale v jeho mladém věku jedné 
sedminy úseku pouštěl zprávy jedním uchem dovnitř a druhým ven. Když 
Hirch viděl, jak se Savin tváří, pokračoval:
     „Hlambdové jsou naši sousedi."
     „Mhm..."
     „Počkej, připomínky až potom, teď poslouchej. Hlambdové jsou 
taky naši nepřátelé. Jestli se dostanou do našeho systému, bude 
to náš konec."
     „Próč?"
     „Ale Savine, tví druzí otcové museli být pěkní ignoranti. 
Než mluvit s tebou, to budu radši křičet do spojovacích chodeb 
s Hlambdy. Tak já ti to teda vysvětlím všechno od začátku. Čas 
Hlambdů  plyne pomaleji než náš. Oni žijí asi ve větším systému, 
mají větší měřítka. To mě přivedlo na myšlenku, že my i Hlambdové 
jsme se vyvinuli z nějakých stejných předků a odlišnosti vznikly 
dlouhou izolací. Ale je tu ještě jedna, daleko závažnější věc. 
Náš svět se začal smršťovat. Teda — smršťuje se už dlouho, ale 
poslední dobu se rozpad zvětšil a minule už zmizelo i uzavírací 
zařízení i s kusem nejnuznější periférie."
     „Ano, O tom vím, to se stalo na našem úseku v naší části. 
Od té doby taky nefungují některé zdvíhavé proudy."
     „Savine, ony ne že nefungují, ony tam nejsou."
     „Jakto, vždyť tam byly odjakživa."
     „Ale teď už tam nejsou, prostě vymizely. Zdvíhavé proudy jako 
i další vlastnosti Obydleného světa jsou vlastní určité struktuře 
a když se ta poruší, zmizí i jejich průvodní jevy. Proč myslíš, 
že jsme nezabydlili odlehlé části prostoru?"
     „Nevim."
     „Jako vždy. To proto, ty hlavo, že tam nejsou ani stoupavé 
proudy ani vířivé smyčky a další věci, bez kterých nemůžeme 
žít. A jestli zmizí některá z centrálních částí systému, ztratí 
prostor svoje dynamické vlastnosti."
     „Co?"
     „Naše struktura se rozpadne a my zahyneme. Víš, čím já se 
vlastně zabývám? Chci zjistit nějaké fyzikální zákonitosti, podle 
kterých se náš prostor zmenšuje, jsem přesvědčen, že když je
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budeme znát, věda si s rozpadem prostoru poradí. Jenom mám obavy, 
že na to bude mít málo času, tempo smršťování se totiž značně 
zrychlilo. Ale teď už jdi, stejně jsi mě připravil o spoustu 
času. Jdi."

     Sára inženýr přijel na stavbu novým Žigulem. Už z auta 
viděl, že lešení ještě není zdaleka rozebráno. Vylezl z auta celý 
naštvaný:
     „Teda chlapi, vy byste zasloužili. Koukejte hejbnout kostrou."
     „Klid, šéfe, do večera nebude po lešení ani památky."

                           -   -   -

Pavel Kučera:

        K O M P L E X N Í     O B R A Z     D O B Y .
        =============================================

     Doktor Smart stál opřený o zábradlí na východní plošině a 
díval se na pomalu kroužící stroje, které hloubily ohromný trychtýř. 
Již z prvního pohledu bylo jasné, že to nejsou vrtné systémy. 
Tyhle měly za úkol něco docela jiného, odkrývat opatrně vrstvy 
zeminy, usazené tu po milióny let. Pod nimi se totiž mohly srývat 
památky na původní obyvatele této planety. Ano, šlo o renesanci 
dávno zapomenutého vědního oboru — archeologie.
     Všechno začalo poměrně nedávno, když hloubkové sondáže 
narazily na podivné útvary. Když byly tyto podivné vytvořeniny 
pomocí ergometrogravistatomezosilikačního+zařízení vyzdviženy na 
povrch, ukázalo se, že jsou to ruiny. Hyperorganické datování++ 
určilo jejich stáří na několik desítek miliónů let. Ihned se na 
tom místě začalo pátrat a našly se různé stopy po dávno zničených 
předmětech, které zřejmě bytostem sloužily. Našlo se dokonce i 
několik zkamenělých kosterních zbytků a jako zázrakem uchovaná 
část textu s vyobrazením člověka, jak si bytosti říkali. Nic víc 
se zatím nepodařilo objevit, ale i to málo stačilo, aby bylo 
možné rekonstruovat poslední úsek dějin lidí.

+Dosud neznámý přístroj.          ++Dosud neznámý systém měření.
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     „Doktore, doktore, pojďte sem honem! Něco jsme našli!"
     Učenec se vytrhl z myšlenek a spěchal na jižní plošinu.
     „Ukažte, kvůli čemu mě nutíte hnát se takovou dálku!"
     Byl to kus umělého papíru s fotografiemi po obou stranách. 
Na nich stáli velmi svalnatí muži a stavěli na odiv svá těla.
     „Jestli jsou jejich svaly stavěné podobně jako naše,"uvažoval 
doktor, „pak tyhle", ukázal na fotografii,„tyhle už nemohly 
dobře plnit svou funkci. Nesloužily tedy k podání výkonu. 
K jejich vypěstování bylo třeba použít nějakého chemického 
prostředku..."
     „Doktore, něco mě napadá..." řekl ostýchavě jeden ze studentů. 
„Jestlipak oni už neznali tajemství božského pokrmu?"
     „Vida, jak to studentíkovi myslí," pomyslil si Smart.

     „Tak klid, pánové!" Předseda komise byl nervózní. "Doktor 
Smart se patrně opozdil !" V sále vládl šum, přecházející chvílemi 
v temné hučení.
      Smart se přihnal na tribunu jako bouře. Sál se utišil.
     "Vážení kolegové," začal předseda, "dejme nyní slovo kolegovi 
Smartovi, který nám poví o nálezu na Jižní plošině."

      Hlas doktora Smarta se rozlehl sálem: "Zatím jsme získali 
údaje o posledním období lidí, z kterých by vyplývalo, že lidé 
neznali ještě sílu božského pokrmu. To je ale omyl !"

      V sále to zašumělo. Doktor zvedl fotografii. "Tento nález 
ovšem vyžaduje, abychom změnili pohled na lidi. Protože, jak je 
známo, nedovedli ještě vytvářet potraviny systeticky a v posledních 
fázích se ještě přemnožili, vymysleli geniální metodu. 
Pěstovali si lidi na maso, aby tak vyrovnali nedostatek potravin a 
snížili počet lidí, a současně připravovali drahý božský pokrm 
z lidského masa. Je to tedy jistý druh kanibalismu. Přesto však, 
jak víte, se jim nepodařilo přežít."

     "To je dobře," zaslechl v sále. Myslel si totéž.
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     Slovo převzal opět předseda: "Tento obrázek," ukázal už po 
několikáté výstřižek z kulturistického časopisu, "spolu s logickou 
a nepochybně správnou teorií doktora Smarta nám dovoluje, 
abychom mohli tvrdit, že jsme získali komplexní obraz posledního 
období lidí na téhle planetě. Děkuji vám za pozornost."

Pavel  Rusín :
              P A N      S T E E L
              =====================

   Stěrače mého automobilu vytrvale a skoro bez úspěchu rozhrnovaly 
proudy vody hrnoucí se s nebes. Mimoděk mi vytanula na mysli 
vzpomínka na automobilovou mycí linku, kterou si mohu čas od 
času projet zadarmo u svého přítele v městečku.

   V době mého hrdinného potýkání s mateřským jazykem na novinářské 
fakultě se přítel zmohl na menší benzinovou pumpu u okresní 
silnice vedoucí naším městem a později i na zmíněnou mycí linku. 
Já sám jsem se uchytil u nevýznamných novin oblastního formátu 
s legračním názvem "Věrný zpravodaj". Moje pracovní krédo zní : 
"Přijít — vidět — napsat". A to co nejrychleji. Teď právě jedu 
na jednu vzdálenou farmu. Došlo tam k nějakým sesuvům půdy a 
zbořilo jim to stáje. O život nepřišel nikdo, ale i tak to bude 
sousto pro naše znuděné čtenáře.

   První rána do kapoty mého vozu mě šokovala. Tok mých myšlenek 
byl násilně přerušen a jedině na co jsem se zmohl bylo, že jsem 
prudce přidupl brzdu. Vůz dostal na mokré vozovce smyk, ale 
naštěstí jsem nejel rychle a tak to odnesly jen dva patníky. 
Strnule jsem seděl za volantem, který jsem ještě křečovitě svíral, 
a snažil se uvědomit si co se stalo. Druhá rána přišla stejně 
nečekaně jako první a roztříštila čelní sklo. Tentokrát jsem 
zareagoval tím, že jsem sebou prudce trhnul dozadu a ulomil špatně 
svařenou kostru automobilové sedačky. Pak následovaly v rychlém 
sledu další ohlušující nárazy do kapoty.
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   Kroupy !!! Ano kroupy ! Každá musela vážit snad půl kilogramu. 
Systematicky mi demolovaly vůz. Nedivte se,že jsem byl tak 
vyveden z míry, v tomhle kraji určitě nikdy žádné kroupy nepadaly 
a to co jsem spatřil kolem mi bralo dech. Na zemi ležely ulámané 
větve a vše bylo pokryto ledovou tříští nebo i celými kroupami. 
O kus dál na silnici sebou bezmocně házel v louži pták sražený 
náhlým krupobitím.

    Rychle jsem se rozhodl. Spustil jsem motor a riskuje další 
zranění jsem sešlápl plyn. Pomalu jsem dojel k cestě odbočující 
dolů k vile. Pak už jsem bezpečně dorazil až ke stavení chráněn 
rozložitými korunami starých stromů rostoucích podél cesty. 
Dobelhal jsem se ke dveřím a zaklepal na ně. Uvnitř bylo ticho. 
Pomalu jsem začal propadat skepsi.

    "Haló !" ozvalo se náhle za dveřmi. "Kdo je tam ?"
    "Richard Burt", odpověděl jsem, "novinář z Věrného zpravodaje."
    "Co si přejete ?"
    "Přepadlo mě krupobití a tak jsem myslel, zda bych u vás 
nemohl počkat, až ... "
    "Pojte dál," vyzval mě.

    Zavedl mě do vkusně zařízeného pokoje a nabídl mi křeslo. 
Všiml jsem si, že v rohu místnosti na židli je pohozen bílý plášť 
a gumové rukavice.

    "Promiňte, že jsem se vám nepředstavil, omluvil se. "Jmenuji 
se George Steel. Mé povolání je chemik",, dodal, když si všiml 
kam směřuje můj pohled.

    "Venku je pěkné krupobití," změnil náhle téma hovoru. Nemohl 
jsem si nepovšimnout jisté ironie v jeho hlase.

    "Abych pravdu řekl," pravil jsem, "v tomhle kraji jsem něco 
podobného ještě nezažil. Sám znám kroupy snad jen z vyprávění, 
ale myslím, že to co se stalo dnes, bude mít vážné následky pro 
hospodářství našeho kraje. Je také možné, že budou oběti na 
lidských životech."
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    "Ano, ano", suhlasil se mnou, "máte jistě pravdu ..."

    Náhle, jako by se vytrhl ze zamyšlení, se zeptal:"Doufám, že 
neodmítnete malé pohoštění ?"

    "Děkuji, s radostí !"

    "Omluvte mne tedy na chvíli ..."

    Můj pohled sklouzl ke stolku vyřezanému z ořechového dřeva. 
Ležely na něm desky k prasknutí nacpané lejstry. Na deskách byl 
nečmárán nadpis "VISEMONTSKÁ OBLAST — DEN PROVEDENÍ AKCE 3.8." 
podíval jsem se na hodinky a zjistil, že právě, dnes měla být 
nebo bude provedena ona akce.

Pro člověka jako jsem já, jehož povinností ba přímo životním 
posláním je vypátrat všemi čestnými i nečestnými způsoby něco 
nového pro Zpravodaje, byly ty desky příliš velkým lákadlem. 
Podíval jsem se ke dveřím, ujistil se, že v nich nikdo nestojí a 
otevřel desky. Ale z toho, co jsem vyčetl, jsem příliš moudrý 
nebyl. Na listech se to hemžilo chemickými vzorci, složitými 
výpočty, ale byly tu i mapky terénu, v němž jsem poznal náš kraj. 
Postupně mi přece jen začalo docházet, že tato lejstra, ten dům 
a ten člověk, který v něm žije, mají nějakou souvislost s dnešním 
katastrofálním krupobitím.

    Z mého rozvažování mě vytrhlo píchnutí v zádech, způsobené 
nikoliv pohmožděninou, ale hlavní pistole.

    "Promiňte, že vás vyrušuji," řekl s milým úsměvem,"ale váš 
čaj je hotov. Jak vidím, jste velice čilý člověk a jistě teď 
již chápete mnohé z toho, co se dnes událo ?!"

    Potom přede mne s gestem položil tácek s občerstvením.

    "Prosím," pravil.

    "Dě...děkuji," vyrazil jsem ze sebe. "Promiňte mi, prosím, 
mé chování, já...."

    "Ale to je v pořádku," přerušil mě. "Dobrý novinář, zvědavý 
novinář. Ostatně trochu publicity nikdy neuškodí, že ?"
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    Jeho tón hovoru mě poněkud udivil. Ostře kontrastoval se zbraní 
v jeho ruce. Osmělil jsem se trochu a bradou jsem ukázal na 
pistoli.
    "A nač tedy tohle, jestliže vám moje zvědavost nevadí ?"
   "Ach tak. To je pouze pojištění pro případ, že byste mě chtěl 
napadnout".
    „Tak to se nemusíte obávat, nikdy jsem k vyhlášeným rváčům 
nepatřil a mimoto můj stav..."
     „Dobrá. Teď byste ale chtěl asi vědět víc o tomhle." a ukázal 
na desky.
     „Máte pravdu."
     „Řeknu vám tedy vše, co považuji za vhodné, aby se dostalo 
na veřejnost.  Mým povoláním je chemie a jako takový mohu nejlépe 
posoudit, co znamená pro člověka a vůbec vše živé dnešní 
rozvinutý průmysl. Látky, které jsou vypouštěny do vzduchu a jejich 
přítomnost nebo obsah se mnohdy veřejnosti tají, jsou obrovským 
nebezpečím pro lidstvo samotné. Průměrný lidský věk, který se 
značně prodloužil, se co nevidět začne opět zkracovat, únava a 
deprese, které doléhají na lidi ve městech a zamořených oblastech 
mají svůj původ v otráveném vzduchu. Lidé však jakoby se 
smiřovali s touto daní pohodlí a dobrému živobytí. Vůbec nechápou, 
jaké nebezpečí jim hrozí.
     A tak jsme museli přijít my. Dlouho jsme rozvažovali o 
způsobu, jak donutit člověka k tomu, aby si uvědomil, že do továren 
jsou potřebí účinnější filtry, které by snižovaly obsah škodlivin 
v ovzduší, že uhlí se musí spalovat dokonale a ne jako doposud...
     Nakonec jsme došli k tomuto radikálnímu řešení. Ale uznejte 
sám, je lepší několik lidských obětí zpočátku, než mnoho lidských 
obětí v pozdější době!?!
     Chemický přípravek, který jsme vytvořili je velmi dokonalý. 
Zakódovali jsme do něj reakce na nejrůznější druhy škodlivých 
látek v ovzduší. Jeho velkou výhodou je také malé množství, kterého 
je třeba k vyvolání chemické reakce v dešťových mracích a 
vytvoření obrovských krup."
     „Ale můžete mi říci, proč jste si vybrali zrovna naši oblast?"
     „Protože zde ještě donedávna nebylo vážné znečištění ovzduší..
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Teprve před rokem, kdy začala výroba v obrovském chemickém 
komplexu na jih od města, se začal stav zhoršovat. Vše, co 
jsem vám řekl, můžete okamžitě zveřejnit. A ještě bych vám chtěl 
říci jednu věc. Látku, kterou jsme vyvinuli, budeme pravidelně 
vypouštět ve všech větších centrech znečištění. Nevěřte, že se 
policii podaří nás dopadnout, naše organizace je dokonalá, zrada 
se trestá smrtí."

     Toho večera vyšlo zvláštní vydání Věrného zpravodaje. Na 
titulní straně pod palcovým titulkem se čtenáři mohli dočíst mnoho 
o uměle vyvolané katastrofě, V kraji vládl zmatek, vznikaly velké 
demonstrace. Policie okamžitě vyrazila k vile pana Steela. 
Našla však už jen ohořelé základy budovy a v okolí výbuchem 
vyvrácené stoleté stromy.

     Pro tak nadaného chemika, jako pan Steel, to jistě byla 
hračka.

Poznámka redakce:

Povídky od P. Kučery — Komplexní obraz doby-a od P. Rusína — Pan 
Steel — budou odvysílané Čs. rozhlasem na stanici Hvězda — Ústí 
nad Labem-počínaje 21. červnem 1981 pak dalších 14 dní v 
prázdninovém vysílání TRASY.
Další povídky, které budou vysílané Čs. rozhlasem v Ústí nad Labem 
zveřejníme v delším čísle SCI —  FI.


