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Milí fanoušci cinták pikšn!

     Ano, nedivte se, kolegové, pod tímto záhadným názvem se nyní ukrývá náš 
klub. Je to dílo zlovolné kampaně hvězdáře Slunéčka. Nedlouho poté, co se 
nám podařilo přesvědčit příslušná místa / a ještě ne úplně/ o tom, že nejsme 
SKI — FI klub, hodil po nás tento ..... / zkonfiskováno 8 slov/ pomlouvačnou 
slinou a tímto názvem.

     Ale, my se nedáme. Neodbytný cinták pikšn vás neopustí a nenechá v klidu 
ani o prázdninách, kdy se nekonají blízká setkání na našem kopci.
     Redakce Věstníku vám přeje pěkně prázdniny, při kterých sbírejte síly 
a odolnost na poprázdninovou činnost.

     Dále bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří nám v poslední 
době pomohli s naší činností zejména Jaroslavu Veisovi, který nás navštívil 
a popovídal si s námi o SF,‚Ludmile Freiové, která nám poslala svou novou 
knihu, ing. Jedličkovi z Plzně, Janu Hlavičkovi, Dr. Františku Rodrovi za 
metodické materiály a Jaroslavu Brejchovi a ostatním, kdo nás provázeli po 
Kounovských řadách, kterým věnujeme příští číslo.

     Děkujeme také Otto Šándorovi, kterému vlastně klub vděčí za svou dnešní 
podobu, a který v těchto dnech odchází z hvězdárny.



     Říká se, že jeden ze znaků dobrého klubu by měla být jeho ‚‚vizitka,´´ 
kterou by se klub mohl v případě potřeby legitimovat. Přidržme se této 
zavedené tradice a pokusme se vynalézt znak pro náš SFK, znak prostý, leč 
působivý, znak opředený tajemnem a přesto srozumitelný a jasný, i když jen 
zasvěceným fanouškům SF.
     Jeden opravdu zajímavý znak navrhuje Zdeněk a přidává k němu výklad o 
zrození znaku.
     Myslím, že by bylo dobré, kdyby náš Sci-fi klub měl svůj vlastní znak. 
Každý dobrý klub má svou ,,vizitku,´´ a proto bychom ani my neměli být 
vyjímkou.
     Otázka ovšem je jak takový znak získat. Možnosti jsou dvě, buďto ho 
můžeme odněkud převzít / příp. poopravit/, a nebo sami vymyslet. Já jsem se 
přiklonil spíše k první možnosti.

     Tento znak jsem objevil v jednom starším časopise / r.1965/. Je to znak 
jednoho UFO, které údajně přistálo 24.dubna 1964 v Novém Mexiku na 
liduprázdném místě blízko města Socorra. Spatřil ho americký policista Zamora. 
Při-



     Zamoru zpozorovaly vzápětí po té co on je a rychle zmizely v nitru 
vejčitého předmětu a zmizeli Zamorovi z očí. Přesto si však stačil všimnout 
symbolu na boku tělesa, který přesně popsal.
     Prof. dr. Allen Hynek / hlavní konzultant modré knihy/ řekl, že s tak 
zřetelnými stopami, potvrzujícími líčenou událost se ještě nesetkal. Na místo 
přistání se přijeli podívat také experti z projektu Bluebook / Modrá kniha/.
     Setkání s UFO, které neslo tento znak, nebylo ojedinělé. Druhé takové 
se přihodilo jednomu letci v pátek 30.4.1964.
     Osamělá dvoumotorová Camberra B-57 letěla svou rutinní trasu poblíž 
Stallion Site, několik mil od Sant Antonia / Nové Mexiko/. Náhle začal pilot 
volat kontrolní věž záladny Holloman, ležící ve White Proving Ground.,‚Nejsem 
tu sám, nejsem tu sám !´´opakoval několikrát. Na dotaz co má jeho sdělení 
znamenat, kvapně odpověděl:,,Pověsil se na mně UFO!´´Kontrolní věž žádá 
o popis a pilot odpovídá:,,Je jak vajíčko, tvarem ibarvou. Je celý bílý.´´Na 
otázku, vidíli nějaký výraznější detail nebo označení, přichází odpověď:,,Je 
na něm tentýž obrazec, jako měl UFO ze Socorra!´´Mezitím UFO zpomalil, takže 
Camberra se poněkud vzdálila. Pilot však letoun otočil, aby se dostal do 
míst, kde jej předtím viděl. Po chvilce však lakonicky oznámil, že předmět už 
není ve vzduchu, ale sedí na zemi. Potom bylo spojení přerušeno. Pro posádky 
fotoprůzkumných letadel byla vyhlášena pohotovost.
     Další přesné informace chybí. Snad už jen tolik, že Terry Clark, ktetý 
pracuje na stanici KALG-Radio Alamogordo vzdálené devět mil od základny 
Holloman, onoho dne sledoval veškerý rádiový provoz v danné oblasti, se 
zmínil, že se proslýchá, že jeden neidentifikovaný objekt je v hangáru na AFB 
HolIoman střežen silnou stráži.



    Tolik k původu tohoto znaku. Pokud by jste měl někdo jiný nápad, 
předložte nám ho, ať ho můžeme posoudit. Čím více nápadů, tím lepší znak!

                                                       Z. Barcal

     Pro zajímavost. Všem fandům jistě velmi dobře známí spisovatel Ondřej 
Neff slíbil, že v brzké době požádá zasloužilého umělce Kamila Lhotáka o 
návrh celoreublikového znáčku SF. A nám nezbývá, než se těšit.



     Zbyšek Hlinka jeden z prvních, kteří se zasloužili 
o vznik SF klubu v Teplicích. Stal se nejdřív předsedou, po 
roce pak tajemníkem ve výboru SF klubu a svoji práci konal 
na výtečnou. Jeho nápaditost a fantazie se odrazily v jeho 
dílech. Doufáme, že i po odchodu z Teplic bude se SF klubem 
spolupracovat.
Zbyšek Hlinka
             TO BYL ZASE DEN!
— Teda, já vám řeknu, takový den, jako byl dnes, jsem ještě 
nezažil. To se snad proti mně spikly všechny přírodní 
i nepřírodní živly.
— Všechno začalo již ráno. Vstal jsem, podíval jsem se na 
kondiciogram — a sakra! Všechny stavy kritické. Ale přece 
tomu nebudu věřit. Vždyť je to jen pověra.
— Cestou do práce /chodím pěšky — v zájmu svého zdraví — po 
frekventované ulici/ mě zastihl pěkný slejvák — samozřejmě, 
že deštník jsem nechat doma. Takže do práce jsem přišel promoklý 
a ještě ktomu pozdě. Zase mám co nadělávat.
— Dopoledne jsem nesl pěkný balík štítků na počítač. Jak 
jsem byl zamyšlen či snad zabrán do svého pracovního problému, 
celý balík mi vyklouzl ruky, gumička, která ho 
svazovala, samozřejmě praskla a všechny štítky se rozlétly 
po podlaze jak motýli na louce.
— Asi za hodinu po tom mi zavolal šéf, že jsem ještě neodevzdal 
práci, kterou jsem měl mít hotovou asi už před týdnem. 
Povídal také něco o prémiích.
— K obědu jsem dostat snad podešev místo masa a při pokusu 
o ukrojení jednoho kousku mi vystříkla hutná omáčka na mé 
krásné nové sako. Na tom kondiciogramu přeci jenom něco bude.
— Rovnou z práce jsem zamířil do čistírny. Měli zavřeno, 
prý nemají páru. To už je opravdu o nervy. Blbci.
— Doma mě čekalo pěkné překvapení v podobě dopisu, ve kterém 
mi psali, že jsem nebyl vybrán, ale že se mohu odvolat. 
Totiž na vysvětlenou: jedna vysoká škola vypsala konkurs 
na obsazení místa studenta, tak jsem se tam přihlásil v 
bláhové naději, že bych ho mohl získat. No nic, uvidíme, 
jak to dopadne dál.
— Na odpoledne jsem měl, smluvené rande s jednou hezkou dívčinou, 
takže jsem si řekl, že se aspoň utěším z těch průšvihů, 
které se během dne nastřádaly. Jenže dívčina se samozřejmě 
nedostavila a později jsem ji zahlédl s někým jiným. 
Potvora jedna.



— Tak jsem aspoň šel s kamarády do lázní se trochu vykoupat 
a odreagovat. Při hře podobné vodnímu pólu mě však 
chytla do nohy křeč, takže jsem měl po plavání a šel jsem 
raději domů.
— Cestou, jak už byla tma, jsem v zamyšlení přehlédl stoup 
veřejného osvětlení a jako následek setkáni se mi vytvořila 
na hlavě pěkná podlitina. Ne nadarmo se říká, že pod 
veřejným osvětlením je největší tma.
— Když jsem přišel domů, chtěl jsem ještě napsat nějakou 
povídku, jenže dopsala mi poslední tužka, takže z toho 
zase nic nebude. Zítra si budu muset koupit zásobu nových.
— Tedy takových průšvihů za jeden den, to snad ani není 
možné. Jiným to vystačí na celý rok a já to vše zvládl za 
jediný den. Já snad začnu studovat pravděpodobnost a snad 
i uvěřím v samovolný vznik života seskupením několika náhod 
v jednom prostoru a čase.
                      * * * * * * * *

     Jiří Stránský je jeden z kmenových autorů SFK a nesporně 
patří k jeho nejvýraznějším postavám. Svým osobitým 
stylem zasáhl hluboce do vývoje teplické SF literatury. 
Věříme, že i nadále bude zásobovat redakci skvělými 
plody svého ducha.

Jiří Stránský
              POPRVÉ A NAPOSLEDY
Vzpomínky pilotovy
     Dnes poprvé oblékl uniformu koordinátora. Voněla novotou 
a příjemně chladila na těle. Každé poprvé je ale vykoupeno 
nějakým naposled. Jeho naposled mělo podobu řídícího 
pultu rakety. Ano, dnes k němu usedne naposled. Navyklým 
pohybem se připoutá a přístroje zkontroluje proti 
svému zvyku pomalu. Vždyť je to naposled. Potom zmáčkne 
startér a poletí. Pomalu, nebude nikam spěchat, je to jen 
kousek. Poletí jenom do centra, kdo je Ústav pro střední 
a dlouhé lety. Nikdy by ho nenapadlo, že ...
     No ale nikdy by ho taky nenapadlo, že se dožije pilotského 
důchodu.
     Vždyť toho za ta léta nalétal, spousta lidí, se kterými 
začínal už dávno nežije, a on teď bude koordinátor. 
Bude jedním z vyvolených, kterým obyvatelé planety říkají 
s úctou mozky.
     Bude plánovat, řídit kosmické lety, starat se o výcvik 
a rozmístění pilotů. Bude mít v evidenci poštu, dopravu 
a výzkumné lety. Bude také čekat na ty, kteří přiletí, 
na ty, kteří nepřiletí tak, jako na něj čekal jeho 
koordinátor. Bude sedět v útulné kanceláři, k ruce bude 
mít spoustu schopných lidí, ale nikdy už neokusí slast 
stisknout startér.



     Hodně toho za svá pilotská léta prožil. Létal s nákladem, 
s lidmi a posledních pár let jako pilot ústavu, který má teď 
převzít. Nikdy by nevěřil, zvlášť ve chvílích, kdy se cítil 
víc mrtvým, než živým, že oblékne tuhle uniformu a stane se 
jedním z těch, kteří bděli nad osudem lidstva.
     Trochu lítostivě si vzpomněl na skafandr, který mu viset 
ve skříni. Byly na něm distinkce velitele I. stupně. Měl ho 
na sobě tenkrát, jak ...
     Opět ho začaly zaplavovat vzpomínky na známé, kamarády, 
spolupracovníky. Kolik z nich je teď, po letech ještě naživu. 
Snad jen stařičký navigátor Bell, pamětník oné slavné výpravy 
na Betu. Už i Clark umřel, Andrews i Foch a ...
     Dost.
     Ti všichni toho udělali hodně pro něj a on udělal co zmohl 
pro ně. Život už jim nevrátí ...
     Letěli jsme tenkrát k Betě ve dvou lodích. Jedné jsem velel 
já a druhé Andrews, který byl také velitelem výpravy. 
Beta vypadala stejně, jako stovky a tisíce planet toho sektoru. 
Byla však největší a proto naše výprava měla za cíl 
právě ji. Z oběžné dráhy nic nenasvědčovalo tomu, co nás 
čekalo.
     Po průletu atmosférou jsme přistáli na náhorní planině. 
Po vyhodnocení rozboru podmínek jsme se rozhodli opustit loď. 
Koordinátor vydal v tomto směru instrukci, podle které musela 
jedna loď vždy zůstat v pohotovosti. Andrews rozhodl, že to 
bude naše loď. Po udělení patřičných příkazů se se svým mužstvem 
vydal do nitra planety. Když se do určené doby nevrátili, 
vyslal jsem za nimi záchranné mužstvo. Po několika hodinách 
se vrtulník vrátil. Na palubě přinesli Andrewse a dva muže 
v protiradiačním vaku. Všichni tři byli prosyceni velmi tvrdou 
radioaktivitou.
     “Ostatní to nepřežili, veliteli!“ hlásil mi vedoucí 
družstva. “Nevím přesně, co se stalo, ale asi to bylo něco 
jako výbuch přírodního atomového reaktoru. Podle složení půdy 
v blízkosti místa, kde jsme je našli to vypadalo na velmi intenzivní 
samovolný rozpad. Nedoporučoval bych další průzkum. 
Za prvé to jistě není jediná takováhle radiopast na téhle 
planetě, a za druhé nemáme dost lidí na to, abychom ...“
     “Dobře!“ přerušil jsem ho rázně. “Belle, oznamte koordinátorovi 
návrat.“
     Andrews mi tenkrát umřel doslova pod rukama. Jeho organismus 
to nevydržel. Než umřel, díval se vesele a klidně, ostatně 
jako vždycky.
     Za výpravu na Betu dostal Stříbrnou galaxii in memoriam.
     Pohled mu padl na fotografii na stole. Byta na ní jeho 
rodina v době, kdy ještě měl ženu a syna.
     Žena ho o_pustila před rokem. V ústavu jim nevyšel nějaký 
pokus a celá laboratoř ...
     Syn byl jeho chlouba. Byl to nejlepší pilot v soustavě. 
Jeho pověst mu pomohla dostat se do ústavu velmi brzo.Byl 
odvážný a spolehlivý, proto začat dostávat složitější a složitější 
úkoly.
     Z jednoho letu se jeho raketa nevrátila.
     Od té doby na něj koordinátoři čekají.



     On bude také čekat.
     Snad ...
     “Koordinátore, je čas!“ zavolal intedant.
     No vida, poprvé a naposled ...
                         * * * * * * *

     Dominik Dvořák – druhý a zatím poslední předseda klubu. 
Nyní bude ve své osvětové činnosti pokračovat /snad/ na matematicko
-fyzikální fakultě. I přes starosti s klubem nezůstal 
pozadu za klubovou spisovatelskou špičkou a jeho povídky 
mají sklon k originalitě.

                                      Vstachu kmeté, lěsi i 
                                      vladyky, pochvalichu 
                                      pravdu po zákonu.
                                        Rukopis zelenohorský
Dominik Dvořák
     Příspěvek k     otázce pravosti tzv. Rukopisu královédvorského  
— Nemělo se radši dělat nic než tohle ve spěchu!
— Zítra už bychom určitě neudělali nic. I tak už to bylo nebezpečné 
protahování.
— Obávám se, že takhle se nadělá víc škody než užitku.
— Cožpak vy, vy jste byl vždycky pesimista.
— Že nesdílím vaše přehnaně optimistické a nevědecké názory 
ještě neznamená, že jsem naprostý pesimista.
— Tak proč jste tady?
— Protože i když tomu sám nevěřím, nechci, aby mi někdo mohl 
později vyčítat, že jsem pro ... záchranu českého národa něco 
neudělal, něco opomenul.
— To stejně bude, nebojte se. Být po mém, nezůstali bychom u 
trapného napravováni škod, odstranili bychom příčiny samy; 
víte co myslím: Moravské pole, Lipany, Bílá hora ...
— Nezačínejte! Víte, že s vámi naprosto nesouhlasím!
Za vády takovéto, příslušící spíše osobám světským a neurozeným, 
sedlákům spíše než kněžím, ubírali se ke Dvoru Královninu 
dva preláti. Pokud by jim poutník, mající cestu s nimi 
společnou chtěl naslouchati, poklusávaje v prachu cesty podle 
jejich koní, podivil by se. Ne řeči světské, ale i jazyku podivnému, 
kterým ti dva spolu promlouvali. ByLť podoben brebentění 
německému, však poutník náš, znalý němčiny, nerozuměl 
by slovům ani větám. Však ani naslouchati dlouho mu nebylo, 
neboť jeden z oděnců, poklusávající ve skupince vzadu 
za preláty, popohnal koně a úderem plochého meče do ramene 
zvědavce odehnal.
A jak se ocitl na úrovni svých pánů, promluvil k nim:
— Měli byste sebou hnout, nebo nám zavřou brány před nosem.
I byloť divné, že za takovou řeč neuctivou kněz jeden ani 
druhý pacholka svého nepokáral, nýbrž oba koně své popohnali 
k městu, které bylo vidět již nedaleko.



I viděl poutník, který nebyl hlupákem, neboť dobu drahnou 
strávil před časem v koleji jedné university, / i když to se 
až do dob dnešních nevylučuje/ Jen koňské zadky mizející v 
oblacích prachu, zvedaného z cesty údery kopyt. I jemu bylo 
přidati do kroku, neboť tak jako oba preláti chtěl vyhledat 
přístřeší za hradbami města. A doraziv tam šťastně, zobracel 
kapsy svého pláště, aby nalezl zakutálený penízek, pojedl něco 
v krčmě nedaleko kostela děkanského a pak zůstal sedět nad 
pohárem vína, mimochodem mizerného, neboť krčmář nestydatě 
křtil jej vodou. Tak vyslechl, druhý rozhovor, který vedli 
čtyři ozbrojenci u vedlejšího stolu; řeč jejich byla jakousi 
podivnou směsicí češtiny,náležitě pokroucené a komolené, s 
němčinou ovšem podobnou spíše řeči prelátů než jazyku německých 
měšťanů ‚ v Čechách, s mnoha slovy latinskými:
— Ani za nic bych v tomhle věku žít nechtěl.
— Kamaráde, ochutnat jsi ale pivo, co nabídl děkan těm dvěma
— to je něco jiného než brykská břečka!
— Stejně, pivo nepivo, zlatý čtyřiadvacátý století.
— Drž tlamu, kecej jenom o pivě anebo o ...
— Ženských, sborově ho doplnili tři ostatní.
— Jo. Nechtějte se setkat i s jinými zajímavostmi tohoto období. 
Kývl k ohništi, na němž se opékalo kuřátko.
— Nebo se chceš taky takhle upéct?
— Ono nakonec to taky nejni marný téma, jeden z nich se zalíbením 
poplácal po zadku krčmářku, opravdu nikoliv ošklivou. 
Ta však byla na takové hosty zvyklá, a bránit se uměla. 
Avšak když penízky zacinkaly v koženém váčku, sklonila se 
krčmářka ke stolu vojáků a hlasem tichým jim něco sdělovala. 
Ti se smíchem odešli a odběhl i podomek, sloužící v kuchyni. 
Z mlsných pohledů zbrojenců nebylo nesnadno uhodnouti, jakou 
službu jim krčmářka prokázala. Záhy poté se zvedl i poutník 
a odebral se na lože v přístěnku krčmy. Noc jeho však byla 
neklidná, ježto štěnice a jiný obtížný hmyz domnívaly se, že 
se jim nabízí vydatná svačina v osobě poutníkově. Vstal tedy 
časně, pojedl něco sýra a chleba, z posledních peněz zaplatil 
a chystal se vydat na další cestu.
Ježto však ani poutníkovi nebyly světské svody cizí, neprošel 
bez povšimnutí kolem kašny, u níž se právě shromáždily 
děvečky z okolních domů, nabírající vodu. Byl to pro poutníka 
příjemný pohled na mladé dívky, po ránu narychlo přioděné, 
kterak se přes roubení kašny nakláněly, aby do štoudví 
a věder nabraly vodu.Nutno říci, že poutníkův zrak se s 
potěšením zastavoval na nahé kůži jejich stehen, která se 
při tom odhalovala. Donesla se mu k sluchu i řeč jedné z nich, 
ale poutník nevěnoval, jí příliš pozornosti. Byla to děvečka 
z domu děkanova a vyprávěla ostatním o dvou cizincích, kteří 
dnešní noc v jejich domě přespali:
— Zvláštní mužští. Pravili mému pánu, že cestují z Říma do 
Kladska, a že mají po cestě několik zvláštních úkolů. Řekl 
mi to Janek, který jim u stolu posluhoval. Mluvili sice s 
pánem latinsky, ale s kaplanem, který je Němec, jakousi špatnou 
němčinou, neboť náš kaplan více všelijakým dílům světským 
než latině a vůbec službě a záležitostem duchovním pozornost 
věnuje. Dále pak obdarovali děkanský chrám kalichem umné práce. 
Dnes ráno šli si prohlédnout chrám a setrvali dlouho v



motlitbách. Však záhy poté se děvečky rozešly, neboť z několika 
oken v okolí jaly se je plísnit jejich paní, mnohými slovy 
jim vyčítajíc lenost a daremné maření času u kašny. U kostela 
bylo pak poutníkovi znovu potkati oba preláty. Staršíprávě 
říkal mladšímu:
— Podle všeho by tam měly být v naprostém bezpečí.
— Jste si tím jist?
— Ta část kostela nebyla nebo vlastně nebude nikdy příliš 
přestavována.
— Takže nyní už se můžeme v klidu vrátit.
— Není třeba spěchat – teď už ne.
Poutník pokračoval dále ve své cestě, nikterak se nezabývaje 
obsahem jejich slov. Viděl, jak zašli do domu děkanského, a 
sotva mu sešli z očí, sešli mu i z mysli. Vydal se k bráně a 
vyrazil na sever.
Stalo se však, že když k polednímu usedl do stínu stromů k prameni, 
aby si odpočal a pojedl něco sýra, který mu zbyl od rána, 
uslyšel zvuk kopyt. Usoudil, že bude nejlépe ukrýt se - 
nebylo v těch dobách nejbezpečněji. I uviděl, že myšlenku na 
odpočinek pojali i oba preláti, zřejmě pokračující ve svém 
putování. Zatímco jejich koně se popásali na svěží trávě na 
daleko rostoucí, oba muži pokračovali v jedné ze svých hádek. 
Starší říkal:
— Ano, na konci osmnáctého a začátku devatenáctého století budou 
historicky přijatelné podmínky pro obnovu národa – vlastně 
byly či jak to je, ale proč se tedy národ nezvedl sám?
— Všechny podmínky splněny jsou, ale náhodou chybí pár lidí, 
kteří by byli sto dát první impuls. Vždyť víte, že hnutí tehdy 
vzniklo, ale bylo potlačeno germanizací. Chybělo pár argumentů 
v pravý čas. Když už nechcete měnit starší historii – je poslední 
možnost udělat to teď.
— Celá ta akce byla tak narychlo připravená ...
- Sám dobře víte, jak policie stihá stroje pro cestu časem. 
Myslím, že náš je vůbec jediný použitelný stroj, který se podařilo 
dokončit, a obávám se důvodně, že v tuto chvíli již základna 
ani neexistuje.
— Takže rozhodnout se musíme už teď.
— Jistě. Buď návrat nebo ...
— Ano. Bojím se odsouzení a navíc ... jsem pro nebo.
— Rukopisy vyzvedne z Dvora Králové kdokoliv z nás, až se bude 
domnívat, že je nejvhodnější čas. Chemicky budou prokazatelně 
původní.
Poutník, který nechápat smysl této řeči, usoudil, že bude nejlépe 
zmizet a opatrně vylezl druhou stranou křoví. Obešel zbrojence 
vydal se na další cestu. Opusťme ho nyní, a vyhledejme 
podivné ležení, skládající se ze tří vozů, do kterého o něco 
později vjíždějí oba preláti v doprovodu vojáků. U ohně zatím 
čekají další muži. Když uslyšeli příchozí, radostně jim vyšli 
vstříc. Byla mezi nimi i jedna žena.
— Co vy zde? S údivem se zeptal jeden z prelátů.
— Na poslední chvíli se nám zdařilo uprchnout, když policie 
odhalila základnu. Nebojte se, vyhodili jsme ji do vzduchu.
— Je tedy akce rozhodnuta.
Mladší se otočit k vojákům:
— Pánové, je nám to líto, ale bylo to riziko akce, za kterou 
jste dostali zaplaceno. Máte možnost výběru: buď se vrátit do



našeho věku, kde vás čeká policie, anebo zůstat tady. Necháme 
vám tu případně pár věcí, které vám do začátku pomohou.
Vojáci na sebe pohlédli nerozhodně.
— Nemusím vám myslím připomínat tresty za porušení nedotknutelnosti 
času. To znamená pracovní tábor na Marsu nebo ...
— Je tu ještě možnost odejít do jiného období mezi tímto a 
naším věkem? přerušil ho jeden z vojáků.
— Bohužel, váš stroj je stavěn na přesný návrat.
— Dobrá, rozmyslíme si to.
— Zatím se rozhodne o nás. Vy už máte většinou vybrány lidi, 
které? ... nahradíte? obrátil se k lidem okolo ohně.
— Všichni.
— A jak vy, pane kolego? obrátil se mladší prelát ke staršímu.
— Myslím, že teď už je to jasné.
— Prosím. Pánové, vy už si se strojem poradíte sami. My vám 
děkujeme za spolupráci a nezapomeňte vše na závěr podminovat 
a vyhodit do povětří, pravil k vojákům.
— Prosím, přátelé program je ve stroji připraven. Budu teď 
podle dohodnutého seznamu číst vaše ... nová jména a vy budete 
po jednom vcházet do přístroje ve voze a stisknete vždy 
startovací tlačítko. Hodně štěstí v budoucnosti!
— Hodně štěstí přátelé a udělejme všichni ve svých obdobích 
to nejlepší pro svůj národ! pravil starý prelát, ale to už 
ho volal. mladší
— Josef Dobrovský!
— Doubravský, pane kolego Jungmanne, budu Doubravský, řekl 
vcházeje do stroje.
— Hanka ...
— Němcová ...
— Palacký ...
— Thám Ignác ...
— Thám Václav ....
— Čelakovský ...
- Purkyně ...
   atd.
                  * * * * * * * * * * * * *



Robert Silverberg        K O N E C   S V Ě T A
   Nick a Jane byli velmi rádi, že se byli podívat na konec světa, 
protože o tom mohli vyprávět na večírku u Mika a Rabi. Je příjemné 
přijít na návštěvu a vyprávět něco zajímavého. Mike a Rabi pořádali 
zajímavé večírky. Jejich dům byl jeden z nejlepších na okruhu, 
dům pro všechny sezony, pro všechny nálady ... bylo v něm tolik 
svobody ... a ten krb v hale ...
   Nick a Jane počkali, dokud se nesešlo dost hostí. Pak Jane 
strčila do Nicka a Nick vesele řekl:
— Přátelé, víte co jsme dělali minulý týden? Byli jsme se kouknout 
na konec světa!
— Konec světa?— opakoval Henri.
— Byli jste se kouknout? — divila se Cinthie, Henriho žena.
— Jak jste to udělali? — zeptala se Paula.
— Od března to provádí "American express" — řekl Stan.
— Ano, — rychle řekl Nick. Posadí vás do přístroje, podobného malé 
ponorce, se spoustou aparátů a páček za průhlednou přepážkou, abyste 
se ničeho nedotýkali, a pošlou vás do budoucnosti. Platit je možno 
obyčejnými kredity.
— Určitě to bude drahé, — řekla Martia.
— Ceny jdou rychle dolů, — odpověděla Jane. — Minulý rok si takový 
výlet mohli dovolit jenom milionáři.
— Co jste viděli? — ptal se Henri.
— Nejdřív šedou mlhu, — řekl Nick. — A cosi se rozjasňovalo.
Všichni se na něj dívali. Liboval si v pozornosti. Jane měla zanícený 
zamilovaný výraz.
— Pak se mlha roztrhala a hlas z reproduktoru oznámil, že jsme se 
dostali na konec času, do doby, kdy se život na Zemi stal nemožným. 
A my seděli v ponorce a dívali jsme se.
   Na břeh, pustý břeh. Voda měla takovou legrační šedou barvu s 
růžovým odstínem. Vyšlo slunce. Rudé, jako jindy bývá při východu, 
jenže ono takové zůstávalo pořád, i v poledne, a zdálo se, jako by 
bylo hrbolaté a oteklé po krajích. Tak jako my, cha. Hrbolaté a 
napuchlé. A chladný vítr vál na břehu.
— Jak jste věděli, že fouká studený vítr, když jste seděli v ponorce? 
— zeptala se Cinthie.
Jane na ni vrhla zuřivý pohled. Nick řekl:
— Viděli jsme, jak sezvedá písek. A  b y l o    c í t i t, že je 
chladno. Šedý oceán, jako v zimě.
— Pověz jim o tom krabovi, — řekla Jane.
— Ano, a krab. Poslední forma života na Zemi. Pochopitelně, nebyl 
to opravdový krab, bylo to cosi dvě stopy široké a asi stopu vysoké, 
s blýskavým zeleným krunýřem a tucrem nohou, vážně, a ještě jakési 
vousky, a celé se to pomalu šinulo před námi zleva doprava. 
Celý den to lezlo po písku. Navečer to pošlo. Vousky poklesly a 
přestalo se to hýbat. Začal příliv a odnesl to. Slunce zapadlo. 
Měsíc nebyl vidět. Hvězdy nebyly na svých místech. Z reproduktoru 
se ozvalo, že jsme právě viděli smrt poslední bytosti na Zemi.   —
— Jak taktní! — vykřikla. Paula.
— Byli jste tam dlouho? — zeptala se Henri.
— Tři hodiny, – řekla Jane. Je tam možno strávit třeba týden, 
když si zaplatíte, ale vrátí vás přesně za tři hodiny po odjezdu.
   Mike nabídl Nickovi cigaretu s marihuanou.



— Je to velkolepé, řekl. — Jet se kouknout na konec světa! Rabi, 
musíme si promluvit s naším cestovním agentem.
Nick hluboko zatáhnul apodal cigaretu Jane. Byl sám se sebou spokojen. 
Jeho vyprávění zachovalo dojem. Rudé slunce, krab . . . .
Výlet přišel dráž, než měsíc v Japonsku, ale stál za ty peníze. 
On a Jane byli první z okruhu. Bylo to velmi důležité. Paula se na 
něj dívala s nadšením. Nick věděl, že ho teď vidí v jiném světle. 
Je možné, že se v úterý sejdou v motelu. Minulý měsíc odmítla, ale 
teď je to jiné. Cinthie se držela za ruku se Stanem. Henri a Mike 
se posadili u Janiných nohou. Do místnosti vešel dvanáctiletý syn 
Mikeho a Rabi. Řekl:
— Právě hlásili zprávy. Radioaktivní mutovaní prvoci se při úniku 
ze státní výzkumné stanice dostali do Michiganského jezera. Jsou 
nakaženy virem zhoubného bujení tkání. V sedmi státech je nutno až 
do zvláštního oznámení převařovat vodu.
Mike se zachmuřil a řekl:
— Máš už dávno spát, Timme.
chlapec odešel. Ozval se zvonek. Rabi odešla otevřít a vrátila se 
s Eddyn a Fren.
Paula řekla:
— Nick a Jane se byli kouknout na konec světa. Právě nám o tom 
vyprávěli.
— Jakže, řekl Eddy, — také, ve středu večer.
Nick klesl na duchu. Jane sevřela rty a tiše se zeptala Cinthie, 
proč Fren nosí pořád takové křiklavé šaty. Rabi se zeptala:
— Viděli jste to celé, i kraba, i to ostatní?
— Kraba? řekl Eddy - jakého kraba? Neviděli jsme žádného kraba.
— No jasně, umřel dřív, — řekla Paula. — Když tam byli Nick a Jane.
— Dávno jste tam byli? zeptal se Nicka Eddy.
V neděli. Byli jsme první, to se musí nechat.
— Pěkné je to, co?.řekl Eddy. Jen trochu pochmurné. Jak se poslední 
hora potápí do moře ...
— My jsme viděli něco úplně jiného, řekla Jane. Mike se zeptal:
— A jak to probíhalo u vás?
Eddy objal zezadu Cinthii:
— Posedili nás do bedýnky s přístroji a ...
To už známe, řekla Paula. – Co jste viděli?
— Konec světa, odpověděl Eddy. — Vše pohlfuje voda. Slunce a Měsíc 
byly na nebi současně.
— My jsme Měsíc neviděli, poznamenala Jane. Vůbec tam nebyl.
— Byl na jedné straně oblohy.a Slunce na druhé, pokračoval Eddy. 
Měsíc byl blíže než obyčejně. Měl legrační barvu, skoto bronzovou. 
A všude oceán. Jenom v jednom místě kousek země — hora. Řekli nám, 
že je to vrchol Everestu. Představte si to, plavat v lodičce u vrcholu 
Everestu. Asi tak deset stop vyčníval. A voda stále přibývá. Výš, 
výš, výš. A nad vrcholem — žbluňk! A nezůstal ani kousek země.
— Jaké podivné, — pravila Jane. — Také jsme viděli oceán, ale byl 
břeh a písek a pomalu lezoucí krab a Slunce — viděli jste rudé 
Slunce?
— Bylo světle zelené, řekla Fren.
— Mluvíte o konci světa? — zeptal se Tom. On a Harriet stáli u dveří 
a svlékali si pláště. Vpustil je nejspíš Mikův syn.



Tom dal plášť Rabi a řekl:
- To je ale podívaná
— Vy jste tam také byli? nevlídně se zeptala Jane.
Před čtrnácti dny, řekl Tom — Zavolal nám agent a řekl: " Víte, 
co teď nabízíme? Konec tohodle mizerného světa!" Jeli jsme přímo 
k nim, v sobotu nebo v pátek? — prostě ten den, za nepokojů, jak 
spálili St. Louis.
— V sobotu, řekla Cinthie. — Vzpomínán si, vracela jsem se domů, 
když v rádiu hlásili, že používají jaderné ...
— Ano, v sobotu, řekl Tom. Tak jsme tam přišli a oni nás tam 
poslali.
— Viděli jste břeh s kraby nebo svět zatopený vodou?, zeptal se Sten.
— Ani to, ani ono. Všude led. Ani hory,ani moře. Obletěli jsme celý 
svět a on byl jako velká hrouda ledu. Měli jsme zapnuté reflektory, 
protože Slunce tam nebylo.
— Jsem přesvědčena, že jsem viděla Slunce, prohodila Harriet. — Jako 
uhasínající uhlík na nebi, ale říkali že ho nelze vidět.
— Jak to, že každý vidí něco jiného? zeptal se Henri. — Vždyť konec 
světa musí být jenom jeden.
— A není to podvod?, zeptal se Stan.
Všichni se obrátili. Nickova tvář zrudla. Fren měla takový výraz, 
že Eddy pustil Cinthii a pohladil ji po rameni.
- Já to netvrdím, nejistě se opravoval Stan. — Jen tak navrhuji.
— Mně se to zdálo všechno skutečné, řekl Tom. — Vyhořelé Slunce. 
A Země — ledová koule. Konec prokletého světa.
Zazvonil telefon, Rabi šla zvednout ho. Nick navrhl Paule společně 
v pátek povečeřet. Souhlasila.
— Sejdeme se v motelu, řekl a ona se usmála. Eddy znovu začal objímat 
Cinthii. Henri těžce přemáhal spánek. Přišli Phil a Isabela.
Když slyšeli rozhovor Toma a Fren o konci světa, Isabela řekla, že 
oni tam s Philem byly předevčírem.
— Ďas to spral a jak to tam vypadalo?, zeptal se Tom.
Vrátila se Rabi:
— Volala ssestra z Friska. Všecko v pořádku. Zemětřesení Frisko 
nezasáhlo.
— Zemětřesení? — opakovala Paula.
— V Kalifornii, vysvětlil jí Mike. — Dneska odpoledne. Tys to neslyšela. 
Los Angeles je zničeno a téměř celé pobřeží až k Lonterrey také. 
Předpokládá se, že jeho příčinou byly zkoušky nové bomby v Mojavské 
poušti.
- Kalifornii vždy postihují strašné katastrofy, řekla Marcia.
— Ještě že se ti prvoci nerozšířili na západ, poznamenal Nick.
— Jak by teď asi bylo v Los Angeles!
— Ještě se rozšíří, řekl Tom. Jako že jedna a jedna jsou dvě, že se 
rozšíří větrem jako spory.
— Jako loňský listopad břišní tyf, řekla Jane.
— Skvrnitý tyfus, opravil ji Nick.
 — Vyprávěl jsem Tomovi a Fren, jaký konec světa jsme viděli my, 
řekl Phil. — Slunce se změnilo v novu. Vše bylo dokonale promyšleno. 
Chápu, nelze jen tak sedět a čekat snášet to všechno — žár, záření 
a to všechno. Nejdříve vás dopraví do okamžiku, kdy do výbuchu zbývají 
ještě dvě hodiny, chápete? Už si nepamatuji, kolik triliard let



uplyne, ale mnoho, velmi mnoho, protože stromy tam byly úplně jiné, 
s větvemi jako provázky, s modrými listy a jacísi skákající jednonozí 
živočichové . . . .
— To není možné, řekla Cintie.
Phil jí nevěnoval pozornost:
— Neviděli jsme ani stopy po lidech, ani domy, ani telegrafní sloupy, 
prostě nic. Myslím, že vymřeli již dávno před tím. Nechali nás nějakou 
dobu se na to dívat. Nevycházeli jsme při tom pochopitelně z toho 
stroje, protože nám řekli, že atmosféra je jedovatá. Slunce začalo 
postupně nabobtnávat. Znepokojovalo nás to, že, Iz ? Co když se 
přepočítali ? Je to dosud novinka... Slunce se stále zvětšovalo, a pak 
zleva vyšlehl ohnivý pás, táhnoucí se prostorem, pořád blíž a blíž. 
Dívali jsme se přes zakouřená sklíčka, tak jako při zatmění. Dali nám na 
to dvě minuty a my jsme už, začínali cítit žár. Pak jsme skočili pár 
let dopředu. Slunce bylo opět koulí, ale malou, malinkou bílou kuličkou 
místo velké žluté. A celá Země zuhelnatěla.
— Jenom popel, s citem pronesla Izabela.
— Jako Detroit po srážkách odborářů s Fordem, dodal Phil, jenom horší, 
daleko horší. Roztavila se celá pohoří, vypařily se oceány. Vše se 
změnilo v popel. — Otřásl se a vzal si od Mika cigaretu. Izabela 
plakala.
— Ti s jednou nohou také uhořeli, vzlykala Izabela. Stan ji začal 
uklidňovat.
— Zajímavé je, že každý vidí něco jiného. Mráz. Oceán. Výbuch Slunce.
— Jsem přesvědčen, že každý z nás opravdu prožil konec světa ve vzdálené 
budoucnosti, řekl Nick. Cítil, že musí nějak obnovit svoje postavení. 
Jak krásné to bylo do příchodu ostatních !
— Konec světa určitě není jeden, oni nás posílají podívat se na různé 
katastrofy. Ani na okamžik jsem se nedomníval, že vidím pravé, skutečné 
události.
— Taky bychom měli jet, řekla Rabi Mikovi. — Pojď, zavoláme jim v 
pondělí a domluvíme se.
— V pondělí je pohřeb prezidenta, upozornil Tom. Kancelář bude zavřená
— Vraha ještě nedostali ? ‚ zeptala se Fren.
— V odpoledním vydání o tom nic nebylo, řekl Stan —Myslím, že se bude 
umět schovat, jako ten předcházející.
— Vůbec nechápu, proč se lidé chtějí stát prezidentem, pronesl Phil.
   Mike pustil hudbu. Nick tancoval s Paulou, Eddy s Cinthií. Henry 
dřímal. Davy, Paulin muž, nebyl ve své kůži kvůli nedávné prohře a 
požádal Izabelu, aby s ním poseděla. Tom tancoval s Harrietou, ačkoli 
byli manželé. Právě byla propuštěna z nemocnice po transplantaci a 
on k ní byl neobyčejně pozorný. Mike tancoval s Fren, Phil s Jane a 
Stan s Marcií. Rabi se vmáčkla mezi Eddyho a Cinthii. Pak Tom tancoval 
s Jane a Phil a Paulou. Vzbudila se a přišla mladší dcerka Mika a Rabi. 
Mike ji znovu uložil spát. Zdaleka se ozval tlumený výbuch, Nick 
znovu tancoval s Paulou, ale protože ji nechtěl nudit do úterka,omluvil 
se a odešel za Davym. Rabi se zeptala Mika :
— Zavoláš agentovi po pohřbu ?
Mike souhlasil, ale Tom řekl, že někdo zase zastřelí nového prezidenta 
a bude pohřeb znovu. Ty pohřby zmenšují národní důchod, poznamenal



Stan, protože je pořád všechno zavřeno. Cinthie vzbudila Henriho 
a požádala ho, aby ji vzal ukázat konec světa. Henri byl v rozpacích. 
Jeho továrnu vyhodili do povětří při mírové demonstraci a 
on byl v tíživé finanční situaci.
— Louis a Jannet také měli přijít, ale jejich mladší syn se vrátil 
z Texasu s novou formou cholery, řekla Rabi Paule. Phil řekl:— Jeden 
pár viděl, jak se rozlítl Měsíc. Příliš se přiblížil k Zemi a byl 
roztrhán na kousky. Jeden kousek div že nerozbil jejich stroj.
— To by se mi nelíbilo, řekla Marcia.
— My jsme měli krásnou cestu. Žádné hrůzy, jen velké rudé Slunce, 
příliv a krab, lezoucí po břehu. Byli jsme oba hluboce pohnuti.
— Věda dělá dnes skutečné zázraky, řekla Fren.
  Mike a Rabi se rozhodli, že na konec světa pojedou hned po pohřbu. 
Cinthie příliš mnoho vypila a necítila se dobře. Phil, Tom a Davy 
diskutovali o situaci na trhu. Harriet vyprávěla Nickovi o své 
operaci. Izabela, flirtovala s Mikem. O půlnoci někdo zapnul rádio. 
Znovu upozorňovali na nutnost převařovat vodu v postižených státech. 
Vdova po prezidentovi navštívila vdovu po předcházejícím prezidentovi, 
aby prohovořila detaily pohřbu. Potom vysílali rozhovor s vedoucím 
společnosti pro cestování v čase. "Obchod jde výborně — řekl — a náš 
podnik dává podnět pro rozvoj celého národního hospodářství. Je 
přirozené, že podívané jako konec světa jsou v takových dobách, v 
jakých žijeme, velmi populární."
Dopisovatel se zeptal: "Co tím míníte — takové doby, v jakých žijeme 
?", ale když vedoucí odpovídal, přerušili ho reklamou. Mike rádio 
vypnul. Nick zjistil, že je neobyčejně sklíčený — domníval se, že je 
to proto, že mnoho jeho přátel také jelo, zatímco se on s Jane 
domnívali, že jsou jediní. Seděl vedle Marcie a pokoušel se jí 
vyprávět, jak lezl krab, ale ona se jen smála. Nick a Jane odešli velmi 
brzy hned si lehli, aniž by se milovali. Příštího rána pro stávku 
neroznášeli ranní noviny, ale rádio vysílalo, že zničit mutované prvoky 
bude obtížnější, než se původně předpokládalo. Rozšířili se do 
sousedních jezer a v celé oblasti je nutno převařovat vodu. Nick a 
Jane hovořili o plánech na příští víkend.
— Co takhle znovu se podívat na konec světa ? — navrhla Jane a Nick 
se dlouze rozesmál.
                                 přeložil Dominik Dvořák
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