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Předmluva 

 

 

     Knihovna FIT VUT v Brně pořádala ve dnech 2. 3. 2009 – 17. 4. 2009 třetí 

ročník soutěže „Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište sci-fi povídku!!!“ 

určenou pro všechny studenty Vysokého učení technického v Brně.  

     

      Soutěže se zúčastnilo 7 povídek. Příspěvky hodnotila pětičlenná porota 

v tomto složení: Vlado Ríša (český spisovatel science fiction a fantasy), David 

Martinek (asistent na UITS FIT VUT v Brně), Daniela Možíšová (středoškolská 

profesorka, VOŠ a SOŠ IKS v Brně), Petra Trunečková (knihovnice UK VUT 

v Brně), Michal Bartl (student FIT VUT v Brně, vítěz 2. ročníku soutěže). 

 

     Ceny do soutěže, poukázky na nákup knih v hodnotě 1500, 1000 a 500,- Kč, 

dodala firma C Press a. s. 

 

      Všechny příspěvky jsme uspořádali do sborníčku, který právě držíte v ruce. 

Doufáme, že se vám povídky budou líbit a dodají vám inspiraci a odvahu 

k přihlášení se do dalšího ročníku soutěže, který plánujeme pro příští 

akademický rok. 

 

     Přejeme příjemnou zábavu. 
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Tomáš Hollý 

 

Návštěvník na zadním sedadle 
 

Na kapotu auta a na čelní sklo dopadaly drobné dešťové kapky. Stěrače byly 

vypnuty, a tak jsem zíral přes rozmazanou clonu kamsi do prázdna. Svíral jsem 

oběma rukama volant, i když jsem stál na místě, stále ještě na krajnici, kde jsem 

před chvílí zastavil. 

Ještě před chvílí jsem udiveně pozoroval nezvyklou podívanou nalevo od silnice. 

Zastavil jsem tedy, abych nesjel ze silnice a mohl si to lépe prohlédnout. Byla to 

zvláštní souhra světel pohybujících se v nelogických a přesto pravidelných 

obrazcích. Nikdy jsem nic podobného neviděl. 

Ano, to bylo před chvílí. Teď jsem křečovitě svíral ten zatracený volant, protože 

jsem věděl, kdo sedí na zadním sedadle. Ani nevím, jak se tam ten šedý mužík 

tak najednou objevil. Měl asi metr padesát na výšku a nemohl vážit víc než 

desetileté dítě. Pozoroval mě velkýma lesklýma očima, jejichž černota byla přímo 

děsivá. 

Ahoj, ozvalo se mi v hlavě. Bylo to zvláštní. Jako by mi někdo vkládal myšlenky 

do mého vlastního mozku. 

Omlouvám se za svůj nečekaný vpád, ale věř mi, že důležitost situace to vyžaduje. 

Teď potřebuji, abys jel. 

Bylo to tak absurdní, že jsem nevěděl, co říct. Zmohl jsem se jen na nevěřícné: 

„Co?“ 

Jak jsem řekl, nastartuj a jeď. 

Stále jsem tomu nemohl uvěřit. Byl jsem svědkem přistání prapodivné kosmické 

lodi a teď mám dělat šoféra jejímu pilotovi? 

„Vystup si,“ řekl jsem. 

V hlavě mi vybuchla nesnesitelná bolest. Bylo to jako hučení obřího basového 

reproduktoru, které přehluší i start raketoplánu. Avšak i přes ten lomoz uvnitř 

mé hlavy jsem jasně slyšel hřímající hlas: ŘEKL JSEM JEĎ!!! 

Tiskl jsem dlaně ke svým uším, jako kdybych té bolesti mohl zabránit. Byla to 

vlna zaplavující každou buňku a každý nerv mé mozkové hmoty. Něco jsem 

křičel, ale nemám tušení, co to bylo. Snažil jsem se křičet, ať toho nechá, že mu 
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vyhovím a asi se mi to podařilo, protože po chvíli bolest zmizela náhle jako 

stisknutím vypínače. 

Třesoucí se rukou jsem otočil klíčem v zapalování a ponoukl vůz k jízdě. Pár 

minut bylo až na předení motoru ticho. Silnice byla vzhledem k druhé hodině 

ranní prázdná a stále ještě pršelo. 

Potřebuji ehm, jak vy tomu říkáte, lidskou duši, řekl tou svou telepatií. A aby 

nebylo pochyb, poslal mi do hlavy i živý obraz toho, co je potřeba udělat, aby tu 

duši mohl získat. 

„To nemůžu udělat,“ zděsil jsem se. „To po mě nemůžeš chtít.“ 

Ale můžu. 

A znovu mi napíchl mozek na osten bolesti. Nebylo to tak silné jako prvně, ale 

měl jsem značné problémy udržet auto na silnici. Bylo to k nevydržení, já však 

stále odmítal poslušnosti. „To po mě nemůžeš chtít!“ 

Ve tmě kdesi za mnou zablikala červenomodrá světla. Uvědomil jsem si, že 

vysoko překračuji povolenou rychlost. Policejní vůz nás doháněl a na majáčku 

mu svítil nápis STOP. 

Zastav, přikázal. 

Zpomalil jsem a přistavil vůz ke krajnici. 

Napadlo mě, že tohle může být má naděje. Policisté přece nosí zbraně. A kdo ví, 

co udělají, až spatří šedou postavu na zadním sedadle. 

Vzpomínáš, jak ses naposledy vrtal v rozvodech, když ti nefungovalo rádio? zeptal 

se mě. 

Ano, vzpomínám si. Jak to ale... 

Je jedno, jak to vím. Do přihrádky jsi odložil šroubovák a pak jsi na něj zapomněl. 

Teď si jej vezmi. 

„Co chceš abych dělal se šroubovákem? Snad nechceš...?“ 

Neptej se a dělej! Bolest se opět naplno rozrostla a já jako ve snu vytáhl 

šroubovák z přihrádky, vystoupil z vozidla a šel vstříc oběma policistům. 

 

O třicet vteřin později jsem opět usedl za volant. Bolest hlavy pominula. 

Nevěřícně jsem zíral na zkrvavený šroubovák. 

Šlo to až moc jednoduše. Ti dva uniformovaní šli jako na porážku. Žádná reakce, 

žádná obrana. Jen nepříjemné mlasknutí, jak hrot šroubováku propíchl oční 

bulvu a hladce zajel až do mozku. Tělo se sesunulo na mokrý asfalt. A pak 
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všechno ještě jednou. Oko, mozek, asfalt. A zatímco v obou tělech selhávaly 

jednotlivé životní funkce a pomalu z nich vyprchával život, šedý vetřelec seděl 

strnule jako v tranzu a krmil se jejich policajtskými dušemi. 

Nevěděl jsem, jak dokáže takhle ovládat lidskou mysl.V podstatě si vše zařídil 

sám. Dokonale vymazal myšlení dvoum policistům, aby se nechali chladnokrevně 

zabít. On byl zbraň. Já byl jen náboj určený přinést smrt, neschopen změnit 

směr, kterým jsem byl vyslán. 

Když se pak probral z „krmení“, řekl to, co jsem chtěl slyšet ze všeho nejméně. 

Chtěl bych další. 

 

Po pár kilometrech jízdy jsme minuli benzínku. Blížili jsme se k městu. 

Zvýšila se frekvence osvětlených billboardů lákajících na slevy v jednotlivých 

supermarketech a v záři jednoho z nich stála ona. Stále ještě mladá, hubená, 

oblečená tak, aby bylo dobře vidět, co nabízí. Byla reklamou na povadlou krásu. 

Bylo mi jí líto. Pro svou útěchu jsem se přesvědčoval, že její život nestál za nic. 

Řekl jsem jí, že mám zájem a když pak usedla na sedadlo spolujezdce, stala se 

z ní jen další nechutná mrtvola prostitutky se šroubovákem v hlavě. 

 

Vše by proběhlo podobně jako předtím, nebýt jedné věci. 

V okamžiku, kdy vetřelec vysával poslední zbytky její duše (alespoň jsem tak 

předpokládal), začal se třást a z miniaturních nozder mu vytékala tmavá hustá 

tekutina. Vyslal výkřik bolesti a já vykřikl s ním, jak mi hlasitost jeho projevu 

drásala nervová zakončení. 

Jako omámený si otřel nozdry, aby se zbavil toho černého hnusu. 

Tahle nebyla dobrá, slyšel jsem a možná si to ani neuvědomil, ale ve svém 

zmatku mi bezděky ukázal to, co mu způsobilo to trápení. Vlastně to, co mi 

ukázal, byla duše mrtvé prostitutky. Byla to duše zlomená, její vzpomínky byly 

prodchnuty strachem, ponížením, drogovou závislostí, bolestí, beznadějí. Byla to 

duše nečistá. 

Nepřekvapilo mě, když mi naznačil, že potřebuje další, tentokrát „čistou“ duši, 

aby se dal dohromady. Znovu krátce potrápil můj mozek basovým 

reproduktorem, abych si byl jistý, co mě čeká, jestli budu pomýšlet na útěk. 

Já však na útěk nepomýšlel. Něco mě totiž napadlo. 
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Byla to nejtmavější čtvrť. Do rozednění ještě zbývala nějaká ta hodina, tudíž se 

město stále halilo do tmavého pláště. Pokud se však zbytek města nořil do tmy, 

tady jej temnota přímo pohlcovala. Takovým místům se mnoho lidí vyhýbalo i za 

denního světla, já do něj mířil úmyslně. 

Pomalu jsem projížděl nehostinnými ulicemi a pozorně obhlížel okolí. Nebyl to 

zrovna idylický pohled. 

To, co jsem hledal, přišlo samo. Razantně, nečekaně. 

Na čelní sklo dopadlo něco těžkého a tvrdého. Do všech směrů se po skle 

rozběhla pavučina prasklin. Baseballová pálka rozbila boční okénko na mé 

straně a stovky skleněných jehliček mi do krve poškrábalo tvář. Než mě cizí ruce 

surově vytáhly z auta, stačil jsem v mysli zformulovat myšlenku: Teď si 

pochutnáš. 

Ocitl jsem se venku na zemi. Ze všech stran se na mě snášely kopance a rány 

různými předměty. Museli být nejméně čtyři. Jeden se už cpal do auta, aby s ním 

odjel. Byl to už starší vůz, ale stále se dal prodat na náhradní díly. 

Než se vetřelci oslabenému z předchozího incidentu podařilo ovládnout mysl 

všech čtyř násilníků, měl jsem zlomený nos, krvavý obličej, naražená žebra a 

modřiny po celém těle. Když ustalo mé lynčování, zvedl jsem se a šroubovákem 

začal bodat do apaticky hledících tváří. Bolelo mě celé tělo, avšak zuřivost mě 

hnala k pomstě. S vyceněnými zuby, zaslepený vztekem jsem oplácel všechnu 

bolest, kterou mi způsobili. V okamžiku, kdy mi došly síly a vyčerpaně jsem 

oddychoval na zemi, se jejich obličeje již podobaly krvavé kaši. Mimozemšťan 

čerpal energii, která z nich unikala podobně jako z jejich bodných ran unikaly 

tělesné tekutiny mísící se s olejem a dešťovou vodou na kluzkém asfaltu. 

Pak mě omráčil další z telepatických vřískotů agónie. Nedalo se to srovnat 

s ničím předchozím, měl jsem pocit, že mi doslova praská hlava. Vetřelec se krmil 

čtyřnásobnou dávkou lidského odpadu a já se přes všechen ten rámus uvnitř mé 

mysli smál a pořád dokola křičel: „Tak co, chutná ti, šmejde, chutná?“ 

 

O hodinu později jsme se blížili k dalšímu městu. Bylo už po rozbřesku, ale denní 

světlo si jen s námahou klestilo cestu ranní mlhou. Před námi se slabě rýsovaly 

první obrysy tmavých budov, kde v teple svých pokojů a v bezpečí svých snů 

odpočívali nic netušící spáči. 
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Na sedadle spolujezdce ležel šroubovák, na kterém zasychala krev a kousky 

tkáně. Během cesty jsem se k němu neustále vracel pohledem, protože mě na 

něm cosi fascinovalo. 

Chvílemi jsem ve zpětném zrcátku kontroloval i mého malého pasažéra. Jeho tělo 

bezvládně spočívalo na zadním sedadle. Z nozder a očí mu stékaly obrovské 

potoky černé mazlaniny, která zasychala na jeho kůži a vsakovala se do 

čalounění. Má lest ho skoro zabila. Věděl jsem, že na tom není dobře. Byl úplně 

bezmocný. Mohl bych ho klidně holýma rukama zabít. Nebo bych ho mohl hodit 

někam do škarpy. Nepřežil by. 

Jistě. To jsem mohl udělat. 

Mělo to však jeden háček. 

Začínalo se mi to líbit. 
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Pavel Janečka 

 

Brambory s vajíčkama 
 

„Brambory s vajíčkama! Jak já bych si je dal! Jazyku lahodící, hutný, těžký 

žloutek těsně lemovaný majestátným bílkem, to vše podtrženo plody Země, 

bramborami, ztělesněným pocitem domova.“ Zdá se to být navýsost divné, ale ze 

všech věcí na světě mu teď scházelo právě tohle. Jmenoval se Milan, to si ještě 

pamatoval. Mlhavě. Nikdo mu tak už neříkal, ale hlavou mu pořád běsnila zlá 

myšlenka, možná předtucha. Potřebuje si zachovat co nejvíce svého lidství, ač 

sám neví proč. Dokladem jeho podivného duševního rozpoložení budiž i jeho 

současné přání. Ne, Milan není chovanec ústavu pro duševně choré. Jde o 

obyčejný a přitom velice ojedinělý exemplář technika. Je totiž král. Jeho 

veličenstvo Milan. Tak mu říkají. Království se rozprostírá od paluby v samotném 

předku záchranného modulu až po ten nejzazší cíp motorových prostor. Celou 

tuto zakletou zem teď obklopuje pustý, prázdný a ledově chladný vesmír. Kromě 

něj na tomto kosmickém záchranném člunu nespatříte živé duše, ostatně, už 

není jisté, zda někde jinde vůbec ano. Král Milan plul se svým korábem po širých 

mořích plných kamenně neohrabaných pirátů. Neměl čas se jimi zaobírat a oni, 

totiž asteroidy, jeho spěch plně respektovali. Milan kvapně bloudil vesmírem, 

zběsile brázdil mrtvolně klidné vody vakua, vše ve jménu nového úsvitu, ve 

jménu své naděje. Naděje, která umřela prakticky již při mohutné explozi 

obrovského fúzního reaktoru, který měl dříve na starosti, tehdy před třemi lety. 

Prásk. Ozval se ohromný výbuch. Milanova vesmírná kocábka se 

s mohutným zaskřípáním zachvěla tak, že antigravitační moduly nestihly 

vyrovnat náhlou změnu a Milan se nedobrovolně svalil z postele. Nerad spával v 

hibernačních kabinách, připadal si v nich jako ve vězení, což je krále nehodné, 

raději tedy volil klasický nocleh, a pak, nadýchané peřiny mu stále tak 

připomínaly Zemi. Mechanicky se posbíral z podlahy, oprášil se a pustil se do 

automatem zhotovené snídaně. Naprosto neživě, jako robot si do úst strkal umělé 

splašky, totiž vitamínový koktejl s trochou bílkovin a hrstkou vlákniny, to vše 

navíc obalené chutí prvotřídní kosmetické vaty. Představoval si, že snídá 

obyčejný chléb, což v jeho duševním stavu nebylo vůbec složité, sugesce mu 
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umožňovala takřka vše. V polovině svého hodování si uvědomil, že se loď 

zatřásla. Zprvu to přisuzoval svým obvyklým halucinacím, které mu 

zpříjemňovaly chvíle samoty, přesněji alespoň nějak vyplňovaly tu nekonečnou 

dobou narvanou tím nejhroznějším mučením doslova až k prasknutí. Samota 

byla poslední dobou tak nesnesitelná, že mu působila silnou fyzickou bolest, jejíž 

epicentrum ani charakter však nebyl nikdy s to vysledovat. Vydal se temnou a 

prázdnou chodbou ke svému oblíbenému terminálu, aby zjistil, co se stalo. 

Pomalu přistupuje k organicky tvarovanému pařezu shluku kovu a drátů trčících 

z podlahy, který na něj přívětivě mrká všemi možnými světýlky. To, co uviděl, mu 

vyrazilo dech. „Otevřít!“ zařval z plných plic. Jeho rozkaz zněl tak autoritativně a 

zároveň hrozivě, že samotné stěny se málem rozutekly vyplnit tento výmluvný 

povel. Přistáli na planetě s vegetací, obyvatelnou a podle všeho taky obydlenou. 

Dny samoty jsou sečteny. Rozběhl se směrem k výstupní plošině. Už tam bude. 

Ještě pár kroků! Jeho kosti nebyly na takový nápor zvyklé a ozvaly se silnou 

bolestí. Milan odpovídá ještě vyšší rychlostí. Jen jedny dveře ho teď dělí od 

svobody. Jen jedny dveře. Otevřel je. Otevřel je a nevidí nic. Ticho. Tma. 

Najednou prudká bolest na temeni. A pak procitl. Rozhlíží se kolem. Je stále ve 

své posteli. Bleskově změnil svou polohu na vertikální a uhání k terminálu. 

Nebliká, nepípá. „To nic,“ opakuje si pateticky dokola, „to nic!“ Říkal si, že to nic 

neznamená, prostě ztratil kontrolu nad halucinacemi. Jediný pohled na terminál 

ho však ujistil, tvrdě uzemnil jeho radost, drtivě dopadl na jeho křehkou naději. 

Zdál se mu jen sen. 

Uplynulo již několik týdnů od onoho dne, co ten sen Milana navštívil poprvé. 

Od té doby přicházel nezvaný přízrak ztracené naděje pravidelně na šálek 

fiktivního ranního čaje před syntetickou snídaní poražených. S mírnými 

obměnami tak byla jeho mysl, která bez toho měla o zábavu postaráno, trýzněna 

a terorizována tak, že byl Milan pokaždé na pokraji zhroucení – ale z té hroutící 

se strany. „A hele, už zas nám bliká terminál! No copak, ty náš vánoční 

stromečku, jaké dárky zase najdeme, co?“ V Milanově hlase se mísily dětinskost, 

nedůstojná úzkost, letargický vztek a jinak vcelku obyčejná netečnost, která byla 

koneckonců nevyhnutelným následkem nelítostných hrátek zvrácených 

přírodních zákonitostí s  Milanovým mozkem. Přesto ale vstal a monotónně vyšel 

směrem k terminálu. Již z dálky čichal na obrazovce další malebnou krajinu 

osídlené planety čekající na něj s otevřenou náručí. Obraz, který se na terminálu 



Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište sci-fi povídku 2009 
 

 11 

setkal s jeho očima, sice tak pohádkový jako pokaždé předtím nebyl, rychle to ale 

přisoudil své chřadnoucí fantazii a velice rychle dodal, neschopný vzmoci se na 

cokoliv jiného: „Co já bych dal za brambory s vajíčkama!“ Toto postesknutí bylo 

nanejvýš výmluvné. Ta nejmenší věc ze Země. Cokoliv. „Jen sen. Proč? Ale pořád 

je to můj sen, můj!“ uvažoval nahlas a v tom duchu se i zachoval. Jen jedna věc 

je snad horší než samota, než zničená naděje, než samotné přesvědčení o 

bezvýchodnosti situace. Stereotyp. Aby tedy alespoň trochu změnil tok snu, 

otevřel průchody vedoucí ven a čekal na návštěvu zvenčí. Nikdo však nepřicházel. 

Psychická únava se velice rychle a efektivně transformovala na tu fyzickou, není 

proto divu, že své hýždě teď zblízka seznámil s mrazivou podlahou lemující 

terminál. Seděl tam velmi tiše. Seděl tam a tváře měl mokré. Sen ale ještě zřejmě 

nechtěl mít konce. Ne dokud svému hostiteli nedá plně najevo, co je zač. 

Těžko říct jak dlouho na té zemi seděl. Snad pár vteřin, minuty, hodinu? 

Nevěděl a ani vědět nechtěl.  Seděl tam a přemítal, jak by bylo krásné, kdyby to 

nebyl sen, kdyby mohl svou bosou nohu ponořit do vlhké, jemně pichlavé trávy 

s vůní lučních květů. Z jeho úvah ho vytrhlo těžké kovové řinčení. Další 

halucinace, to nic. Halucinace ve snu. Tohle bylo už příliš. Veškerý zdravý rozum 

zřejmě opustil vesmír, pravděpodobně podnikl nějakou veselou implozi 

v souzvuku se vším tím šílenstvím, které Milana tak souživě obklopovalo. Ve 

dveřích uviděl zrůdnou postavu – lidskou. „Tak ze snu se nám teď stává noční 

můra?“ Myslel nahlas. Netvor zařval. Plechová ozvěna se nelítostně zaryla do 

Milanových uší. Zlověstně. Mrkl a za ten krátký okamžik byl netvor u něj. Páchne 

mu z úst, z jeho rozcuchaných mastných vlasů kape sliz, svalnaté paže má 

ověšené rezavým řetězem. Milan na okamžik zapochyboval o svém šílenství. To už 

bylo jeho hrdlo pár vteřin sevřené. Najednou to Milanovi došlo. Tohle nemohl být 

sen! Honem! Vrtěl sebou. Mysli!  Zmítá sebou v úporném tanci na život a na 

smrt. Terminál, podlaha, dráty, řetězy. Spěchá v duchu. Zdi. Kov, trubky, dráty. 

Nic. Ten nerovný souboj nemá šanci vyhrát. Nic! Nic co by mu pomohlo. Milanovi 

rychle docházel kyslík. Nápad. Z posledních sil se natáhl po netvoru. Uchopil jej 

za řetěz. Zdálo se, že na nic jiného nedosáhl. Netvor se na Milana nelidsky usmál 

– teď už je jasně vidět, že ta zrůda je člověk. Nemarnit čas. Se vším vypětím se 

král rozmachuje. Jak jen mu to upocené paže netvora dovolují. Přerazil trubky a 

na obludu vyšlehl ledový plyn. Zrůda byla na místě mrtvá. 
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Milan sotva popadal dech. Ta obluda byla člověk. Zprvu mu to nedocházelo, 

šok z ohrožení vlastního života byl obrovský. Nakonec ale pochopil. Nečekal na 

nic a upaloval směrem k východu s nově nabytou energií. Již zbývalo posledních 

pár metrů. Najednou ucítí na svém obličeji nesmírně těžký tlak. Sluneční 

paprsky se mu do obličeje obouvají jako do gumáků. Chvíli tam tak stojí, 

paralyzován tím ostrým světlem, pak ale procitá a vrhá se na podle všeho 

obydlenou planetu. Okolní scenérie se sestává z mnoha pozoruhodností, 

nejzajímavější je všudypřítomné suché bláto, které se mísí s agresivním prachem. 

V okolí se nachází jen ta nejvytrvalejší vegetace. Nad středně vysokými stromy 

holými jako paže kostlivců trůnilo na krvavé obloze vražedně oranžové slunce. 

Nebe bylo místy pokryto šedobílou potrhanou přikrývkou, patrně zdejší forma 

mračen. Zdvihl-li se vítr, vzduchem poletovala spousta zvláštních žlutých 

kamínků, které se, kdo ví proč, shlukovaly na vrcholcích hor v pozadí za 

nehostinnou pustinou, kde se nacházel Milan. Tohle kupodivu neviděl, navíc se 

zdálo, že se mu vrátilo duševní zdraví, alespoň částečně. Pozoroval se zálibou tu 

a tam kvetoucí nízký porost, připomínající chvílemi jetel, chvílemi sněženky. Svůj 

pohled posléze upřel do dáli, na žluté vrcholky majestátných hor a na oblohu. 

Mraky teď obklíčily místní slunce tak, že Milan nemohl než jen s němým úžasem 

a slzou v oku poznamenat: „Brambory s vajíčkama.“ I když na té obloze bylo 

vajíčko jen jedno. Tato znechucující pustina mu dala novou naději. A vůbec mu 

nevadilo, že je to jeho poslední sen. Po tak dlouhé cestě mu na lodi docházel 

kyslík. A na probuzení ho již dost nezbývá. 
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Martin Kalina 

 

Úkol pro stíny 
 

Náš svět se změnil. Nacházíme se v roce 2200, kde člověk je vyspělejší tvor 

a technologie dosáhla obrovského pokroku v podobě klonování a kybernetických 

implantátů (kyberware). Kyberware, je něco jako vylepšení, ať už z hlediska 

vizuálního (oči, uši), nebo vnitřního (svalová hmota). Díky rozmachu 

kybertechnologie, začali růst korporace, mafie a zločinnost. Vláda ztratila svou 

moc, protože byla manipulována a ovládána. Člověk byl rád, že mu za práci 

zaplatí a nezabijí ho rovnou na ulici. Proto, jsem se taky připojil ke stínům, 

neboli jinak řečeno, jsem nájemný žoldák, pro kterého není důležité nic, než 

dobře odvedená práce a určitý obnos financí za ní splněnou. 

Mám tu vzpomínku stále před očima. Dostal jsem úkol, sebrat podklady na 

sestavení nějakého toho kybernetického  vylepšení. Můj zprostředkovatel Mills 

nabídl za splnění částku větší, než vyhovující. Proto teď stojím v luxusním 

korporačním věžáku a čekám až ten drobný Čech Karel Ručička, otevře svou 

šikovností ten chráněný sejf. Moc jsem ho sice neznal, ale svou postavou a 

sekavým  hlasem nenapovídal, že by měl být pro mě nějakou hrozbou. Pistoli 

nosil jenom k zastrašení, použít jí jsem ho ještě neviděl, stejně tak vypadala jeho 

znalost v bojovém umění a kulturistická postava. On ale rozumí bezpečnostním 

opatřením lépe než já, a proto v tomto týmu taky je. Za to Ninu znám už dost 

dlouho a vím, že zákeřnější a krásnější ženskou, než je ona, jsem ještě nepotkal. 

Vysoká dlouhovlasá blondýna s modrýma očima a tváří nevinné dívky. Její tělo 

mluvilo sportovní aktivitou a byl to přesně ten typ, co donutí chlapa se zadívat a 

zkamenět na tři vteřiny jen když ji uvidí na ulici. Ona to o sobě věděla a taky 

toho patřičně zneužívala. Když jsem s tím kšeftem souhlasil, nevěděl jsem, že 

Mills přizval do týmu taky jí. Teď mě moc nezajímá, protože je naštěstí venku 

v autě a pomáhá nám s monitoringem budovy. Je to riggerka. Člověk, co nejvíce 

rozumí dopravním prostředkům a strojům na nich, zvládá jejich rychlost a 

manévrovatelnost a ke všemu používá sondy a veškeré počítače k získávání 

informací. Můžu být v klidu, dokud nebude mít na blízku ty plány, které Mills po 

nás chtěl. No a můj úkol byla ta nejšpinavější práce, jakou jsem zvyklej udělat. 
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Nebýt totiž mě, neváleli by se na chodbě mozky obou členů korporační ochranky. 

To díky reflexním vláknům, kybertechnologii, kterou jsem si nechal implantovat 

do svého těla. Tyto věcičky, umějí rychle zvednout moje reflexi a zapříčiňovali to, 

že jsem byl schopen reagovat na danou situaci dřív, než okolí. Vlákna jsou 

napojeny na moji nervovou soustavu, a proto taky nejsou vidět zvenčí. Navíc je 

můžu ovládat pouhou myšlenkou, aby okolí nepoznalo že je mám, protože je to 

samozřejmě nelegální. Těm dvěma to ale může být jedno. Moje dvě těžké pistole 

Ares predator stačili ustřelit jejich hlavy dřív, než si vůbec ti maníci stačili 

šáhnout na penál. 

,,Hotovo?“ zeptal jsem se nervózně toho pomalého čecha. 

,,J-ještě nne. A-ale brzo to b-bude.“ Dostalo se mi odpovědi. Nevím na co, 

ho ten Mills najímal, když mu trvá otevřít sejf déle jak tři minuty. Nejsem sice 

znalec, ale z těch filmů, co jsem viděl, nikdy ta doba nemohla trvat tak dlouho. 

Možná proto by byl taky ten film o ničem. Ta doba mě zabije, proto radši 

zkontroluji Ninu, jak je na tom s hlídáním. 

,,Nějaké známky neklidu Nino?“ zašeptal jsem do ušní vysílačky, která byla 

taky součástí mého těla jako kyberware. 

,,Všechno v pohodě, korporace nezaznamenala nic zvláštního.“ Zazněl mi 

zas ten líbezný, ale jedovatý hlas. ,,Máte ještě pět minut, než začnou kontrolovat 

patro a zjišťovat aktivitu strážných.“ 

 ,,Slyšel si to Karle?“ položil jsem vysílačku, a nervózně dál na něj naléhal. 

,,U-už jen ppár sekund.“ 

Přístroj, který používal, vypadal, že se blíží ke konci rozluštění kódu. Byla 

to asi taková pixla domácí výroby. 

,,Hotovo“ zajásal Ručička. 

Dveře sejfu, se otevřeli a mě ozářil pocit, jako bych právě našel poklad. Ty 

plány tam byli a leželi, stačilo si je jen vzít. Karel po nich sáhnul se stejným 

pocitem jako já. Neuvědomil si, že trezor byl chráněn bezpečnostními senzory, a 

tak upozornil ochranku aniž by jsme o tom věděli. Ještě, že to má Nina pod 

kontrolou.  

,,Spustili jste ochranný systém, jak jste na tom se zásilkou?“  

Nervózně jsem odpověděl do ušní vysílačky: ,,Máme ji, řekni nám v jaké situaci se 

nacházíme a kde je nejbližší únikový východ?“ 
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 ,,Bezpečnostní sondy uzavřely hlavní vstup do budovy a únikový východ je 

taky chráněn, nezbývá vám než vyrazit vrchem.“ 

 ,,T-to jjakko jít přes sstřechu?“ Polekal se Karel. 

,,Jdem“  Přikývl jsem. 

Když jsme dorazili ke dveřím, uslyšel jsem pípavý zvuk, vycházející za mnou 

těsně v blízkosti. 

 ,,Sondy.“ Stačil jsem ještě říct a odstrčil toho čecha stranou. První laserový 

paprsek, co má za úkol ochromit nervovou tkáň, zasáhl místo těsně nad mou 

paží ve které jsem držel jednu ze svých zbrání. Vystřelil jsem několik ran, ale 

netrefil, protože se sonda rychle přibližovala a manévrovala mezi mými výstřely. 

Začala nabíjet druhý laserový paprsek. Jak já tyhle stroje nesnáším a ještě víc 

Riggery, kteří je uměj ovládat. Zabouchl jsem dveře dřív než stačila vystřelit. 

 ,,Proč si nás nevarovala Nino?“ 

Riggerka okamžitě odpověděla: ,,Je tu nějaké rušení, asi o mě vědí, zachytila 

jsem dalších devět sond letících nahoru.“ 

 Vytáhli jsme s Karlem slaňovací háky a začali je připevňovat na okraj 

budovy. Tyhle věci vás dostanou dolů tak rychle, že někdy nevíte jestli opravdu 

sjíždíte nebo padáte. Taky se to stalo už mnoha lidem osudným. My jsme ale na 

výběr momentálně neměli a mou prioritou je splnit úkol za každou cenu. Sondy 

dorazily nahoru a začali nabíjet. Ještě než jsem seskočil uviděl jsem ve svých 

očích světlo jedné z nich. Rána mě minula, včas zasáhly Nininy obranné sondy. 

Seskočili jsme s Karlem dolů a já se modlil abych se na zemi nerozplácl. Na 

střeše proběhla výměna paprsků. 

 ,,Musela jsem použít všechny své stroje k tomu, abych vás odtamtud 

vysekala bez zranění,“ ozvala se Nina rozzlobeným hlasem, ,,máte to aspoň?“ 

 ,,M-máme.“odrazil Ručička a ukázal na svůj baťoh. 

Nasedli jsme do dodávky a vyrazili odtud pryč. 

 ,,Zjistili náš plán, za chvíli je máme v patách.“ Informovala riggerka a 

zároveň přidávala plyn. Přes její rameno jsem viděl jak se ručička tachometru 

nezastaví na místě. Nevěděl jsem, že tahle věc může jet tak rychle. Noční ulicí si 

to auto mířilo super-rychlostí a závodilo se stíny. Protože, jsme byli prozrazeni, 

bylo naším dalším plánem ukrýt ten návod ve skrýši a informovat co nejrychleji 

Millse, abych se zbavil tohoto nešťastného úkolu. 
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 Když, Nina koukla do zrcátka, uviděla tři auta blížící se nebezpečným 

tempem k nám. ,,Mají nás!“ zakřičela, a mě bylo jasné, že odtud jen tak rychle 

nezmizíme. 

,,Ha-Hagthore,“ promluvil ke mně Karel. To byla moje přezdívka neboť ve stínech 

je hodně odvážné se jmenovat pravým jménem ,,bbbyl jsem zasssažen.“ Hned 

jsem pochopil, že při útěku musela jedna sonda zasáhnout Ručičku do jeho 

pravé paže, protože jen tak vláčně ležela a on s ní nemohl pohnout. Vypadalo to, 

jakoby ta ruka nebyla jeho součástí. Popadl jsem svoje dva ares predatory, 

zapnul reflexní vlákna a naklonil se z auta tak, abych mohl oběma bezpečně 

vystřelit po pronásledujícím voze. Začala výměna střeliva mezi nepřátelským a 

naším dopravním prostředkem. Noční klid rušil pískot pálících se pneumatik a 

hlučná palba střelných zbraní. 

 ,,Přepínám na autopilota, ukážu jim, že si s mým broučkem nemají, co 

zahrávat,“ promluvila riggerka, ,,tohle auto má na sobě spoustu překvapení, tak 

jim hned jedno předvedu.“  

Pocítil jsem, jak se střecha dodávky pomalu odkrývá a cosi vylézá na 

povrch. 

,,Raketomet?!“ vylekal jsem se, když jsem se ohlídl a uviděl ten nápis na 

její palubní desce. 

,,Zaměřuji cíl.“ Dostalo se mi odpovědi. 

Vozidlo přidalo ještě více do rychlosti a v uších mi zazněl svištivý zvuk. 

Přikrčil jsem se k sedačce, výbuch otřásl zemí a celou dodávkou. Na to, co ta věc 

způsobila jsem se radši neodvážil podívat. 

,,Jeden je z krku, musíme počkat až se dělo zase nabije.“ Oznámila znova 

ta nebezpečná ženská. 

Pochopil jsem a naklonil jsem se znova z okna k tomu abych mohl udělit 

další zásilku zásahů.  

Další salva zasáhla naší dodávku na nejslabší její části. 

,,Neuřídím to.“ Oznámil autopilot a Nina zjistila, že je zle. Vozidlo se dostalo 

do smyku a začalo se naklánět na obě strany. Vystřelil jsem ještě čtyři rány po 

pronásledovatelích ale musel jsem nabít zásobník. 

,,Připravte se na náraz.“ Promluvila válečně riggerka. 

Dodávka se překlopila na pravou stranu a zaskřípala po vozovce. Okamžitě 

jsme vylezli zranění z auta a schovali se za něj. Nepřátelé se ukryli za vozidla a 



Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište sci-fi povídku 2009 
 

 17 

začali po nás pálit. Kulky zasáhly Ručičku, když se dal na útěk. V jeho 

nezasažené ruce svíral křečovitě batoh s úkolem. Z pod těla se začala objevovat 

kaluž krve. 

,,Je konec Hagthore.“ Podívala se na mne Nina a zasáhla mě výstřelem do 

ramene. 
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Mirka Macháčková 

 

B. B. 
 

 Jaké by to bylo být stále mladý, nestárnoucí, plný sil, bez bolestí a doveden 

do dokonalé krásy plastickými operacemi. Kdybyste se zeptali kohokoliv před 

180-ti lety určitě by odpověděl, že je utopie, sen, bláznovství, kterým jsou posedlí 

nejen ženy ale i muži. Dnes v roce 2200 nenajdete na světě jediného starého 

člověka, ale ani dítě. Už je to padesát let, co se přestaly rodit děti. A můžu za to 

vlastně já. 

 Po zdárném ukončení studia chemie na vysoké škole jsem začala pracovat 

ve výzkumném oddělení kosmetické firmy Be Beautiful (B. B.). Jako malá jsem 

obdivovala krásu svojí maminky, její nádherně husté tmavé vlasy, veliké hnědě 

oči, které hladily pohledem, sametové symetrické rty, které mě líbaly na čelo na 

dobrou noc, působila křehce a něžně, ale ona se často pozorovala v zrcadle, 

vytahovala si kůži na obličeji, aby si vyhladila vrásky a napnula pleť a často si 

stěžovala, že už to není jako dřív. Následovaly pravidelné návštěvy salónů krásy, 

injekce botoxu, první plastické operace. Posedlost sama sebou, svým vzhledem. 

Nevím, jestli tuhle touhu po dokonalosti vyvolaly reklamy, kde graficky upravené 

náctileté dívky  propagují krémy proti vráskám pro čtyřicetileté ženy. Maminka 

neviděla ani mě ani tatínka a když už si mě všimla, tak jenom vrásek, které se mi 

začaly lehce rýsovat nad čelem. Tatínek odešel, nemohl to dál vydržet, těžko říct, 

jestli se tím maminka trápila, byla po další plastické operaci, se kterou byla velmi 

spokojena… 

Ani já jsem nebyla výjimkou, ráda jsem se líbila a zůstat mladá by mi nevadilo, 

ale chtěla jsem aby maminka byla šťastná. Bádala jsem nad krémy proti 

vráskám, hydratačními maskami, mastičkami s kolagenem, vitamíny, minerály, 

aktivními biomolekulami, ale vše přinášelo pouze chvilkové zlepšení a nic z toho 

nemohlo zvrátit stárnutí.  

„Evo, už sis u laborantek objednala obličeje na příští týden?“, ozvalo se odněkud. 

Odlepila jsem oči z mikroskopu a zmateně pátrala po původci otázky. Do 

laboratoře mi s hlavou mezi dveřmi koukala moje kolegyně a spolužačka z vysoké 

školy – Klárka. 
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„Mám objednáno. Už jdeš domů?“ 

„Za pět minut.“ 

„Tak se tu pro mě potom stav.“ 

Klára vyprávěla o svých báječných potravinových doplňcích, které zvyšují 

vstřebávání železa z potravy, ale dneska jsem ji moc neposlouchala. Připadala 

jsem si jako její manžel, který taky vždy v pravidelných intervalech 

opakoval:“Ano? Opravdu? To je skvělé!“, když vedla jeden ze svých dlouhých (a 

často také velmi nudných) monologů. V duchu jsem si přemýšlela, proč můj 

pracovně nazvaný Antigerontin nefunguje. Přidávala jsem ho do fyziologického 

roztoku, ve kterém plavaly obličeje, připravené nuceným buněčným dělením a 

jejich následnou diferenciací na jednotlivé druhy buněk. Poprvé, když se 

ustoupilo od zkoušení nových látek na laboratorních zvířatech, mi to přišlo divné, 

že mám zkoušet něco na lidský obličej, kterému jaksi chybí zbytek těla, ale 

časem jsi na tuto anonymní tvář zvykla. Párkrát jsem přemýšlela, jestli ten 

obličej někomu patří nebo zda je to jenom počítačem vytvořená tvář ve všech 

směrech průměrná. Pomocí elektrických impulsů jsem mohla ovlivnit rychlost 

tvorby mimických vrásek a nadbytkem glukózy spolu s nadbytkem kyslíku jsem 

urychlovala stárnutí a ochabování pleti. 

„…no a potom mi můj článek z B. B. listů poslali zpátky.“ 

„To je skvělé!“ 

„Cože?! Vždyť mi ho poslali zpátky!“, začala se rozčilovat Klára. 

„Promiň, právě jsem si uvědomila, že musím jít nakoupit něco na večeři. Zítra 

v práci. Pěkný večer.“, trochu netaktně jsem ji utnula. 

„Taky přeju hezký večer.“, odpověděla trochu zaraženě (možná i uraženě) Klára, 

ale já už jsem ji vážně nechtěla dál poslouchat. 

„Hmm, Alice dneska vypadá vážně dobře“, abyste rozuměli, Alice je jeden 

z obličejů, dávám jim jména, nikdy jsem neměla hlavu na čísla. Před dvěma 

týdny jsem jí přidala do roztoku inhibitor kyslíkových radikálů, který byl uzavřen 

v fullerenu 60, abych ho mohla bez negativních následků importovat do buňky 

spolu s klíčem, který v buňce za přítomnosti sodíkových kationů rozbalí fulleren 

a inhibitor se může pustit do boje s kyslíkovými radikály. Snad to tentokrát 

vyšlo, jinak bych si začala připadat jak v nějakém neholywoodském filmu, kdy 

ani na ten úplně nejposlednější pokus velký zázrak nevyjde. 
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Po půl roce pokusů a neúspěchů se Alice ani trochu nezměnila, mělo by jí být 

šedesát let, ale vypadala jako kdyby mi ji včera vypěstovali. Byla jsem nadšená 

ale radši jsem moc neočekávala, abych nebyla jako vždy zklamaná. Koukla jsem 

se jí „do buněk“ a byla jsem absolutně unešená, uchvácená, nemohla jsem tomu 

uvěřit, ale vypadalo to, že jsem To našla. Konečně! Provedla jsem dál dalších 

pokusů a po všemožných rozborech jsem nenašla žádné vedlejší účinky, proto 

jsem se rozhodla vyzkoušet to na sobě, ale netušila jsem kolik si toho mám vzít. 

Začala jsem malými dávkami a po odběru a pozorování protoplastu vlastních 

buněk jsem se rozhodla přestat s užíváním, abych zjistila, jestli je účinek trvalý 

nebo je potřeba inhibitor neustále dodávat. Čas a testy ukázaly, že inhibitor se 

chová jako katalyzátor, proto ho není třeba dodávat.  

Jako první jsem se svěřila Kláře, která ho chtěla ihned taky vyzkoušet.  

„Přece si to nechceš užívat sama. Já už nechci být ani o den starší, podívej se na 

tuhle buldočí vrásku na kořeni nosu a kolem očí.“ 

Viděla jsem v ní svojí matku a všechny ženy, pro které jsem to chtěla vždycky 

udělat. 

„Na, tady máš, tahle malá ampulka stačí.“  

Se svými výsledky jsem předstoupila před vědeckou obec, místo nadšení, které 

jsem zcela neskromně očekávala, se dostavilo pouze chladné přijetí a nedůvěra. 

Našlo se pár nadšenců, kteří se mnou chtěli pokračovat v dalším výzkumu, ale 

všechny jsem odmítla, dala jsem si svůj Antigerontin patentovat a ihned jsem ho 

prodala B. B. s jedinou podmínkou, že další výzkum bude zcela v mých rukách. 

Ovšem to jsem se velmi spletla, jako s každou věcí, která by se dala nějak 

zneužít, se o své přihlásila armáda. Začala se svým vlastním výzkumem a přišla 

ještě na další modifikace Antigerotinu. Na konci výzkumu byla jakási super 

látka, která zabraňovala nejen stárnutí pokožky, atrofii svalstva a odumírání 

mozkových buněk ale pomáhala i ke zvýšené regeneraci lidského těla. Jako první 

si tuto látku mohli kupovat pouze ti nejbohatší, ale spolu se změnou systému 

došlo k proočkování všeho obyvatelstva na celém světě. Látkou byla vakcinována 

novorozeňata, přičemž proces nestárnutí byl nastartován až ve dvacátém pátém 

roce života, aby z lidí byli výkonní pracovníci. Každý nevakcinovaný člověk byl 

objeven pomocí čipu, který byl také povinně implantován už při narození, 

neočipovaní lidé byli honěni čipovači, aby je Systém měl pod dohledem. Staří lidé 

byli ponecháni smrti, aby na planetě zbyli jenom mladí. Časem došlo k tomu, že 
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Systém zakázal reprodukci, kvůli nízké úmrtnosti a neustále rostoucí populaci. 

Lidé už neměli důvod provozovat starý rituál svatby a nějak se vázat. Lidé žili 

sami, bavili se stimulanty, provozovali náhodný sex, ti citlivější, vnímavější, 

empatičtější a přemýšlivější  (Systémem nazvaní nepřizpůsobiví), kteří nechtěli 

být jenom věčně mladým a krásným strojem na práci, páchali sebevraždy, což 

byla jediná věc, kterou jim systém nemohl zakázat. Lidský mozek není nastaven 

na nekonečno, člověk má počátek, ale ztratil svůj konec, spolu s tím ztratil i 

spontánnost, proč dělat věci teď, když počkají na zítra, kdy budu stejně mladá i 

krásná jako všichni ostatní. Krása a mládí ztratily na svém půvabu, protože je 

měl každý. Klára mi nedávno vyčetla, že jsem jí to kdy dávala, teď už by byla 

dávno mrtvá a nemusela by dál být na tohle neuvěřitelném světě. Já, Eva, 

stvořitelka nových lidí, nového systému, nenávidí lidi, nenávidí sebe a co udělala, 

odchází. Vítr mi cuchá moje husté tmavé vlasy a po dokonale krásné a už sto 

osmdesát let stále mladé tváři mi pomalu putuje slza, vtéká mi do koutku 

symetrických rudých rtů a já cítím, že chutná hořce. Hořce jako můj život a má 

touha učinit lidi šťastnými a krásnými, kteří jsou všichni úchvatně krásní, ale 

jsou šťastní? Já už nejsem, nestojím o krásu, nesmrtelnost, jeden krok a padám 

dolů. Je mi krásně při představě, že už pro mě není žádné zítra.    
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Aleš Skopal 

 

Petrilektikum 
 

 Martinovi bylo teprve dvanáct, když jsme si všimli, že oplývá prvky 

geniality. S oblibou studoval celou řadu matematických knih a byl schopný 

vyvozovat závěry, které byly i mimo naše myšlení. Byl zkrátka naprosto geniální a 

hlavně hyperaktivní chlapec. Takový, kterého k sobě bůh nechce a ďábel se ho 

bojí.  

 Zvláštní u něj bylo i to, že v mnoha ohledech byl jako ostatní děti. Měl 

dětské hračky, nosil dětské oblečení a měl také  kamarády, se kterými vyváděl 

lumpárny. Nedávno otrhali sousedovi jeho meruňky, ovšem až na jedinou. To 

vymyslel samozřejmě Martin, nechat provokativně tu nejlepší meruňku jako 

jedinou na stromě. Provokovat, to mu šlo stejně dobře jako matematika. Nakonec 

všechny revoluční vědecké objevy byly v rukou mladých, nebojácných a 

průbojných vědců, a proto jsme Martina považovali za „dychtivý mozek zítřka“. I 

Einstein, ačkoliv ho známe především jako šedivého starce s kouzelnýma očima, 

své největší objevy uskutečnil především v mládí.  

 Svého dědečka s kouzelnýma očima a zálibou ve vědě měl i Martin. Možná, 

že právě dědeček Leopold přivedl Martina k matematice svým poutavým 

vyprávěním, kterému Martin tak rád naslouchal. Když měl minulý týden 

narozeniny, nebylo tomu jinak. Martin sfoukl svíčky na dortu a za chvilku už 

seděl dědovi na klíně..  

 

 „Dědo, budeš mi dnes zase vyprávět, když mám narozeniny?“ Hrát na city, 

to byla také jedna z věcí, ve které Martin vynikal.  

„Ale narozeniny máš přece až zítra, dnes je pouze slavíme“, odpověděl děda.  

„No ale to je stejné, jako bych je měl dnes“, škemral Martin. 

„Ale to bych ti pak mohl vyprávět každý den, kdy nemáš narozeniny“, kontroval 

děda. 

„No tak dobře, to bys mohl“, usadil ho Martin a vyprávění mohlo začít. 
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„Dobrá, povím ti o jednom výzkumném projektu z utajované laboratoře v 

Kazachstánu. Řada vědců se po dlouhá léta snažila zjistit, jak je možné, že světlo 

může cestovat vesmírným vzduchoprázdnem. Světlo je totiž vlnění jako každé jiné 

a jako takové potřebuje prostředí, ve kterém se může vlnit. Je to jako když 

vezmeš kámen a hodíš ho do rybníka. Bez vody by vlny také vzniknout nemohly.“ 

 „Dlouhá léta se střídala celá řada teorií, které však nevypadaly, že by 

mohly poskytnout uspokojivé řešení. Až po mnoha marných pokusech přišel 

vědec, který navrhl teorii, která vysvětlovala prostor jako vlnění. Ovšem vlnění ve 

vyšším prostorovém rozměru. Dokázal, že svět kolem nás není pouze 

trojrozměrný, nýbrž, že má další čtvrtý rozměr. Samozřejmě pokud považujeme 

čas za jednu z dimenzí, měli bychom již pět rozměrů. Nejprve byla jeho teorie 

zavrhována a odmítána. Když ji však ostatní vědci začali podrobněji zkoumat, 

zjistili, že je to přesně to, co hledali. Objevili, že svět kolem nás má vskutku více 

rozměrů, než se původně očekávalo.“ 

 

„A proč dědečku vnímáme pouze tři tyto rozměry?“, zjišťoval Martin. 

„Jsi velmi bystrý Martine, stejnou otázku si pokládala i celá řada zkušených 

vědců. Naše mozky i my samotní neustále procházíme evolucí. Byly časy, kdy si 

lidé mysleli, že Země je pouze placka. Neměli jak ověřit, že Země je kulatá. 

Vnímali pouze dva prostorové rozměry. Teprve až když se mozek dokáže povznést 

nad úroveň do které je umístěn, tak zjistí pravdu. Pokud poletíš do vesmíru, 

dostaneš se vlastně z té placky pryč a teprve „tam zvrchu“ uvidíš pravdu. Ale na 

Zemi budeš mít neustále pocit, že je placatá. A stejně tak vědci uvažovali i o 

tomto čtvrtém rozměru. Jenže jak se dostat z našeho třetího rozměru, abychom 

mohli vidět další.“ 

 „ Existují obory jako fyzika, psychologie, filozofie a matematika, které spolu 

zdánlivě nesouvisí. Ale to platilo do chvíle, než se v Kazachstánu objevil vědec, 

který tyto tři obory spojil v jeden a dokázal tak téměř nemožné. Začal vést 

výzkum čtvrtého rozměru z úplně jiného směru než všichni jeho předchůdci. 

Ostatní vědci ho považovali více za mystika a blázna, než za racionálního vědce. 

Tento záhadný vědec byl profesor Vadim Petrovič“ 

 

„Jak tedy svůj výzkum vedl, dědo?“ 
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„Nespěchej, stále mě přerušuješ a já pak nevím, kde jsem skončil. Jistě sis už 

všiml, že lidé na tomto světě jsou rozdílní. Pro některé znamená štěstí něco 

jiného, než pro druhé. Někteří jsou šťastní od narození až do jejich smrti, a jiní 

nejsou šťastní celý život. Nic jim není dost dobré, nic je neuspokojí, nic je 

dostatečně nenadchne a nenaplní. Jiní lidé jsou naopak veselí z maličkostí, 

dokáží se radovat i z malých úspěchů a jsou celoživotně šťastní. Tyto rozdíly 

nejsou dány společenským postavením, majetkem, který vlastní, ani bolestí, 

která je v jejich životech zastihla. Tyto rozdíly jsou dány pouze a jenom stavem 

jejich mysli. Jejich pohledem na svět, jejich přístupem ke všemu co dělají, jak 

žijí, přístupem k ostatním a především přístupem sami k sobě. A právě v tomto 

směru vedl svůj výzkum profesor Petrovič. Věřil, že spatřit a pochopit čtvrtý 

rozměr je otázkou stavu naší mysli.“ 

 

„Tomu teď moc nerozumím, můžeš mi to vysvětlit lépe“, naléhal Martin. 

„Podívej Martine, tři prostorové rozměry stačí, abys popsal každou událost ve 

vesmíru, je to tak?“, zeptal se dědeček. 

„Samozřejmě, pomocí třech prostorových rozměrů popíšu, kde se událost udála a 

čtvrtým, časovým rozměrem popíšu, kdy se udála“, reagoval hbitě Martin. 

„Přesně tak, máš pravdu. Ale přesto může nastat situace, kdy nám to nestačí. 

Představ si, že se dva lidé sejdou na tomtéž místě, ve stejnou dobu. Tuto událost 

můžeme popsat přesně jak jsi řekl. Ale pokud se budou jejich mysli nalézat v 

jiném stavu, budou svět kolem sebe vidět zcela rozdílně a to i přesto, že jsou oba 

ve stejnou chvíli na stejném místě. To je právě fragment, pomocí kterého Vadim 

Petrovič popisuje čtvrtou souřadnici. Není ani časová, ani prostorová, a přesto je 

tolik důležitá. Smysl tohoto hledání souvisí i s Riemannovou prací o prostorech.“ 

„V tom jsem jako doma, o Riemannovi vím všechno.“, chlubil se Martin. 

 

„V našem trojrozměrném myšlení jsou pro nás přirozené pohyby vpřed, vzad, 

vlevo, vpravo, ale i nahoru a dolů. Určitě sis všiml, že se tyto pohyby ve spojitosti 

s nižšími dimenzemi, řídí jistou zákonitostí. Proto je podle profesora Petroviče 

přirozené, že čtvrtý rozměr zná pohyby vpřed, vzad, vlevo, vpravo, nahoru, dolů a 

dovnitř a ven. A právě těmito novými směry se může řídit pouze naše mysl.“ 

 

„Aha, už asi rozumím“, rozzářil se Martin. 
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„Jak to ale ve vědě bývá, vědci chtěli tuto teorii ověřit i prakticky. Začali nejprve s 

pokusy na zvířatech, ale to kýžené výsledky nepřineslo, a tak se započal výzkum 

na lidech. Zpočátku se jednalo jen o psychologické testy, které neměly na lidskou 

mysl větší vliv. Později ale vědci zjistili, že vnímat pouze tři naše rozměry je dáno 

tím, že jsme tak odjakživa vychováváni. Proto se rozhodli vychovat pomocí klonů 

jedince, který bude vnímat čtyřrozměrný svět. K tomu byla vynalezena látka, 

nazvaná po profesoru Petroviči, Petrilektikum. Tato látka byla schopná 

transformovat lidský mozek tak, že vnímal v jiné dimenzi, než obyčejný lidský 

mozek. Aby vědci dosáhli nějakého výsledku, museli však lidskou rasu 

transformovat po několik generací, což jim bylo umožněno díky technologii 

klonování. Po několika generacích vytvořili člověka, pokud to, co vytvořili, tak 

můžeme nazývat, který nebyl schopen vnímat a jeho stav odpovídal stavu 

mentálně retardovaného jedince.“ 

„Tak to mohli vytvořit silné politické jádro“, vtipkoval drze Martin. 

„To mohli, protože když změřili jeho inteligenci, zjistili, že jde o mimořádně 

inteligentní bytost.“, glosoval děda za politiky. 

 

„Ale pro měření inteligence by přece musel být schopen spolupracovat“, namítal 

Martin. 

„To si jen myslí široká veřejnost. Ve skutečnosti lze inteligenci zjistit měřením 

výkonu mozku. Tedy frekvencí na které pracuje. To však nebylo zdaleka tak 

překvapivé, jako druhý objev. Při měření hormonů v jeho těle zjistili, že jeho 

mozek obsahuje nevídané množství endorfinu, což je hormon, který bychom 

mohli nazvat štěstí.“ 

 

„Já vím, co je endorfín“, odsekl Martin. 

„Promiň Martine, občas zapomenu, že každé malé dítě ví, co je endorfín“, šťouchl 

si děda na oplátku.“ 

„Jak to dopadlo s tím projektem?“, vyptával se nadále Martin. 

 

„No vědci nakonec přišli na to, co Vadim Petrovič od počátku předpovídal. Po 

dlouhém zkoumání těchto zvláštních tvorů, natolik odlišných od běžného člověka 
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vyšlo najevo, že tělo těchto bytostí žije fyzicky v našem trojrozměrném světě, ale 

jejich mysl zůstává ponořena ve čtyřrozměrné dimenzi.“ 

 

„Velkým překvapením výzkumu bylo také, když se přišlo na to, že do tohoto 

prazvláštního světa odchází duše zesnulých. Objevili svět, který v bibli nazýváme 

rájem a v buddhismu nirvánou. Objevili svět, ve kterém žije mysl dětí, svět, kde 

se nezbrojí, svět, kde se pláče jen štěstím. Objevili svět, za který stojí žít, prát se 

pro něj a zemřít pro něj. Objevili svět, který není nekonečný z pohledu prostoru, 

ale z pohledu naší fantazie. Objevili svět, který je přístupný všem z nás a to teď 

hned, protože záleží jen a pouze na stavu naší mysli...“ 

 

„Dědečku, opravdu se ten příběh stal?“, ptal se Martin nevěřícně. 

„To vážně nevím Martine, ale přeji si, aby tento hyperprostor našel každý z nás...“ 
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Tomáš Tulka 

 

Kecálek 
 

Káťa přišla domů pozdě odpoledne. Zdržela se v práci, na kterou se v posledních 

dnech soustředila víc než obvykle, ani ne tak ze zájmu, ale spíše z nezájmu o 

něco jiného. Venku už padla tma, když usedla do nemoderního vypolstrovaného 

křesla v obývacím pokoji, stále oblečena do nevýrazného béžového pláště, který si 

přes samou únavu zapomněla sundat. Chvíli nehnutě seděla s hlavou zvrácenou 

ke stropu a zavřenýma očima. Tiše poslouchala přibližujícímu a zase se 

vzdalujícímu zvuku aut projíždějících za několik měsíců nemytými okny jejího 

malého bytu. Po pár minutách si uvědomila, že pomalu upadá do spánku, zvedla 

tedy hlavu a otevřela oči. Malá kýčovitá lampička z výprodeje osvětlovala celý 

pokoj kalným světlem a vytvářela na zdech stíny z rozličných kusů nábytku, 

z nichž málokteré se k sobě hodily, málokteré se hodily sem, a jejichž nepraktické 

rozestavění utlumovalo jakékoliv zdání prostoru v tomto pokoji a ještě více 

prohlubovalo všudypřítomnou stísněnost. 

„Eriku!” najednou téměř vykřikla jako někdo, kdo zapomněl malé dítě doma 

samotné a teď se pro něj vrací s hrůzou, aby se mu něco nestalo. 

„Ahoj, Eriku!” řekla po druhé již mnohem klidněji neboť si uvědomila absurdnost 

svého rozrušení. 

„Ahoj,“ ozval se za Kátinou hlavou sametově hluboký, podmanivý mužský hlas. 

Jeho, ač banální pozdrav, zněl velmi eroticky a vyzývavě, bylo téměř nemožné 

takovému hlasu odporovat, hádat se s ním, nepodlehnout mu. Tak to alespoň 

cítila Káťa. Při jeho zvuku ji tělem protékalo paralizující vzrušení, až eroticky ji 

přitahoval. 

„Jak se máš, Eriku?“ řekla Káťa trochu zasněně, snad skrze dřímotu, ze které se 

ještě zcela neprobrala. 

„Mám se dobře, děkuji, jak se máš ty?“ při jeho odpovědi Káťa ucítila, jak se jí 

postavily chloupky na ruce, musela si po ní několikrát přejet dlaní. 

„Dnes jsem zůstala o něco déle v práci, nechtělo se mi příliš domů,“ odmlčela se 

s těžkým polknutím. 
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„Pokračuj, prosím,“ vyzval ji měkce mužský hlas. 

„Hodně jsem přemýšlela, víš.“ 

„Nejsem si jistý, napověz mi, prosím.“ Káťou při této Erikově větě projelo ostré 

vzplanutí, zárodek zuřivého, potlačovaného vzteku, který ovšem během chvíle 

ovládla. 

„Ano, je to tak. Přemýšlela jsem o nás dvou. O sobě a hlavně o tobě. Myslím, že to 

mezi námi musí skončit, takhle už to nejde dál.“ 

„Jsi si jistá?“ odpověděl Erik s naprostým klidem. 

„Ty dobře víš, co pro mě znamenáš, víš, že mám jen tebe.“ 

„Ano, vím.“ 

„Dříve jsem si myslela, že už jsem ztracená. Tedy až do té doby, co…“ odmlčela 

se. 

„Pokračuj prosím,“ vyznal ji mužský hlas. 

„Do té doby, co jsem potkala Jiřího, víš mého nového kolegu v práci. Náš poměr 

trvá už několik měsíců, já si ale stále nejsem jistá…“ 

„Jak dlouho si nejsi jistá?“ 

„Nikdy jsem si nebyla jistá a nemám pocit, že by se to zlepšovalo. Máš na mě moc 

velký vliv.“ 

„Ano, to mám.“ 

„Když mě líbá, zavřu oči a představuji si, že to ty mě líbáš. Když mě objímá, 

zavírám oči a sním, že to ty mě objímáš. Nevím, zda miluji jeho a nebo tebe, skrze 

něho.“ 

„Jaktože to nevíš?“ zeptal se Erik bez jediné známky nátlaku. 

„Protože přece není možné, abych tě milovala, to nejde... Přesto ale vím, že tě 

miluji. Jak je to možné?“ 

„To je těžké říct…“  

„Máš pravdu, jako vždy. Přesto mi to dnes nepomáhá.“ 

„Proč si myslíš, že mám pravdu?“ 

„Protože máš vždycky pravdu, máš odpověď na vše.“ 

„Kdy, vždycky?“ 

„Ať už mě trápilo cokoliv, vždy jsi byl při mně a vyslechl mě. Přesto dnes už 

nechci být s tebou,“ řekla Káťa s hranou pevností v hlase. 

„Jsi si jistá, že nechceš?“ 
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„Už s tebou nechci strávit ani minutu. Přestože bych s tebou chtěla strávit 

každou minutu ve svém životě. Teď už ale nechci. Nechci, protože vím, že je to 

naposledy. A já nesnáším loučení, a dnešek není víc než loučení. Nechci to už 

prodlužovat,“ vyhrkla ze sebe Káťa téměř jedním dechem a ústa jí při tom zvlhla 

slzami. 

„Proč už nechceš?“ zeptal se Erik s nezměněným klidem v hlase. 

„Vždyť jsem ti to právě řekla,“ vybuchla Káťa teď již v plné hysterii, „copak to 

nechápeš? Jistě že to nechápeš, jak bys mohl…“ Káťu  pomalu začalo otupovat 

zoufalství. 

„Jak bys to mohl chápat, jsi přece jen program. Mluvící program určený jako 

společník k povídání. Nic nechápeš, ničemu nerozumíš, jen mluvíš. Jsi… 

kecálek.“, řekla Káťa potichu, spíše sama k sobě, a vypnula Erika. 
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Tomáš Vymazal 

 

Vzpomínka? 
 

I. 

 Probuzení ten den neměl příjemné. Jako první z vjemů se mu do nervové 

soustavy dostala bolest. Strašná bolest hlavy. Najednou se ozval cizí hlas, zprvu 

hodně vzdálený,  začal se mu čímdál víc dostávat do mozku. 

 „Vstávejte Marku! Už je 6 hodin ráno. Budík jste si nastavil na pět 

padesátpět, ale vzhledem k tomu, že mě vždycky vypínáte, dala jsem vám ještě 

pět minut času! Dnes je 3.5. 2033, venku je 12 stupňů a vy jste spal přesně...“ 

 Sakra! Ten strašnej budík! To byla první myšlenka jeho dne. Přestal vnímat 

to, co mu příjemný ženský hlas vykládal, a snažil se vzpomenout na poslední 

události. Bohužel měl okno. V jeho případě to ovšem nebylo okno způsobené 

alkoholem ani drogou. Prostě blok. Nemohl si vzpomenout. To mu nahánělo 

trošku strach. Zahnala ho však další myšlenka: „Práce, musím jít do práce.“. 

 Náš hrdina pracoval jako analytik ve firmě NeuroSys. Jeho práce ho bavila. 

Dokonce si myslel, že je v ní dobrý. Napojování nervových zakončení živých tkání 

na inteligentní elektronické prvky ovládané sofistikovanou AI byla móda 

posledních let. Realizace této myšlenky ovšem neplodila bojové kyborgy, tak jak 

si přestavovali autoři scifi před třiceti lety, ale snažila se zlepšit život řadových 

lidí. Tedy vlastně spíš těch lidí, kteří na to měli. „We make people better“, znělo 

motto NeuroSys. Vraceli lidem ztracené končetiny, zlepšovali zrak, efektivně řídíli 

metabolismus...Ale na jedno si netroufli.  

 

 Mark stál v kuchyni a pil kávu. Díval se z okna na kapky deště, které 

stékaly po protější střeše. „Takhle nějak osvícení splachuje z lidí hříchy.“, ozval 

se hlas v jeho hlavě. Byla to divná myšlenka. Takové nálady něměl. Přípomínalo 

mu to texty na transparentech dobrovolníků od neo-inkvizitorů. Nebo ty jejich 

letáčky. „Nenechte se předělávat nástroji ďábla! Ovládne vás zlo! Bůh stvořil 

člověka k obrazu svému. A my se ho ted snažíme změnit! Copak jsme bohové? 

Korporace jako NeuroSys nebo Synergetics se ale neštítí žádného hříchu! Chtějí 

sáhnout na metu nejvyšší! Lidskou duši!“ Obvykle si ten letáček zdvořile vzal a 
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pak ho zmačkal a zahodil. Teď si ale všiml, že jeden měl na pracovním stolku. 

Jak se tady vzal? To nevěděl. Každopádně propaganda Velkého inkvizitora a jeho 

nohsledů mu připomněla, že musí jít do práce. Dopil kávu. Snad mu dodá sílu do 

tohoto dne. Snad si vzpomene na včerejšek. 

 

II. 

 Cestu do práce znal jako své boty. Chodil po ní už dlouho. Přesto se 

pohled, který se mu při jejím procházení naskytal, poslední dobou dost změnil. 

Ve městě bylo zničeno mnoho budov teroristickými útoky lidí od Inkvizitora, svou 

stopu na tvář města otiskly i desítky demonstrací. Byly tu však i optimističtější 

pohledy. Mezi starými a polorozbořenými budovami stály nové, moderní. 

Neuromodifikace přitáhly do města spoustu investorů. Jeden čas tu rostly 

pobočky světových firem jako po dešti. Vznikl tu i NeuroSys, který založili 

studenti jedné místní univerzity. 

 Mark si po cestě všiml kouře nad horizontem. Dým se rozprostíral nad 

dobrou čtvrtinou města. Zvláštně se míchal s deštovými mraky a celé to tvořilo 

takové smutné divadlo. Mark si pomyslel, že presně tímhle směrem je budova 

konkurentů - Synergetics. Tato myšlenka ho dost znepokojila. 

  

III. 

 Na náměstí Mark nastoupil do tramvaje. Ta mu měla pomoci překonat asi 

polovinu jeho cesty do práce. Pořád pršelo. Nebyl to težký déšt. Spíš mrholení. 

Ale dým nad městem a černé deštové mraky dávaly tomuhle ránu velice smutný 

nádech. 

 Mark si všiml reklamy na displayi v tramvaji. Potěšilo ho, že to bylo 

propagační video NeuroSys, na kterém se podílel. Reklama končila záběrem na 

hlouček usmívajích se lidí s ruznými modifikacemi, kteří radostně zvolali: 

„NeuroSys makes people better!“. To byl jeho nápad. 

 Cesta tramvají už pomalu končila. Zařadil se do skupinky důchodců, kteří 

čekali na otevření dveří na zastávce. Zaslechl stížnost jednoho ze staříků na 

dnešní mládež: „To my jsme aspon hráli skutečné hry. Klávesnice, myš a 

monitor. Žádné promítání na sitnici a ovládání myšlenkou. To už nejsou žádné 

hry. Za mých mladých let sem všechny kamarády přepral v Mortal Kombatu. 
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Znal jsem všechny zkratky a fígle na klávesnici...“. Víc Mark neslyšel, protože 

vystoupil a nostalgicky naladěný důchodce se odebral jiným směrem. 

 Teď bylo jeho cílem přejít náměstí a za rohem se dát po dlouhé ulici 

směrem doleva. Na náměstí však nebylo vše, jak má být. Hlouček asi 30ti lidí 

tam pořvával po skupince policistů. 

 Najednou někdo z davu hodil po mužích zákona petardu. Dopadla mezi 

ozbrojence, jeden z nich ji chytil a odhodil ji pryč, ještě než explodovala. 

 Bohužel dopadla právě k nohám Marka, kde také vybuchla. Mark se spíše 

leknutím než následkem exploze zapotácel a spadl na zem. Zatmělo se mu před 

očima... 

 Jakmile otevřel oči, zjistil že se nad ním sklání policista a ptá se ho, jestli je 

v pořádku. Příští události se staly příliš rychle. Bylo to jako sen, zlý sen. Mark 

vytáhl muži zákona pistoli z opasku, vrazil mu ji pod helmu a vystřelil. Na obličej 

a ruce mu vystříkla krev a policista na něj spadl. Mark ho ze sebe setřepal, 

stoupl si a rozhlédl se. Cítil strach. Ten divný pocit prolínajícího se snu a 

skutečnosti. Kolem něho pobíhali lidé, nechápali co se děje. Mark zaregistroval 

dalšího policisty, který beží k němu a snaži se vytáhnout si z opasku zbraň. Zase 

tma. A ten příjemný ženský hlas. Mark otevírá oči a vidí policistu, jak se nad ním 

sklání a ptá se ho, jestli je v pořádku. Uff, nic se nestalo. Byla to jen jakási divná 

myšlenka. Mark se postavil, řekl policistovi, že mu nic není, odbyl jeho naléhání, 

aby šel do nemocnice a přešel náměstí. Odbočil do přilehlé ulice. 

 Na konci na něj čeká vrátnice NeuroSys. Překonal tuto cestu za krátkou 

chvíli. Přistoupil k vrátnici, ve které stáli dva bezpečáci. 

 „Pane, sem nikdo nesmí. Výzkumák je od včerejška uzavřen.“ 

 „Cože? Já tu pracuji!“ 

 „Na mail nebo hlasovku vám musela přijít zpráva. Opravdu vás sem 

nemůžu pustit.“ 

 Mark se nechápavě otočil a chystal se odejít. Zase to zatmění před 

očima...když je otevřel, uviděl jak se výzkumák NeuroSys hroutí náporem 

výbuchu. Všude kolem sebe viděl oheň. Dva sekuriťáci se snažili utéct z vrátnice, 

když se v ní najednou zhroutil strop a pohřbil je za živa. Mark měl 

nepředstavitelný strach. Chtěl utéct, ale nemohl. Nemohl se hnout z místa. 

Najednou se mu zatočila hlava a spadl na zem. Ještě se stihl stočit do klubíčka a 

pak ztratil vědomí. 
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IV. 

 Ron pracoval jako psycholog pro NeuroSys. Chodili k němu zaměstnanci, 

unavení neustálým civěním do monitorů a pokoušením se ovládnout lidské 

reflexy a mysl. Ronovi to připadlo jako nedosažitelný úkol. Tedy vlastně jen do 

včerejška. Dnes si už seděl v klidu své kanceláře na klinice na opačné straně 

města. Účet měl  naplněný penězy za mlčení. Ale včera, včera se děly věci. Možná 

se jim ten jejich úkol opravdu podařilo splnit.  

 Před několika týdny ho společnost pozvala jako nezávislého pozorovatele k 

jednomu pokusu. V NeuroSysu právě tou dobou dokončovali unikátní zařízení: 

MindScan. Umožní číst vědomí, znalosti, vzpomínky člověka, serializovat je a 

následně uložit na konvenční paměťová média. V kombinaci s novou AI, která se 

zde rovněž vyvíjela, měl vzniknout projekt Genesis: NeuroSys sezval desítky 

dobrovolníků, vědeckých kapacit, umělců, ale i vlastních zaměstnanců, aby stáhl 

jejich vědomí a dal je k dispozici svojí AI. Tak mělo být stvořeno „supervědomí“ se 

znalostmi špiček v mnoha vědních a uměleckých oborech. Nápad to byl skvělý, ze 

začátku se pokus zdál i jako úspěšný. NeuroSys měl k dispozici jen 10 zařízení 

MindScan, takže se naráz mohlo dělat pouze 10 scanů. 

 Asi v půlce se však něco stalo. Skupinka dobrovolníků tvořená 

zaměstnanci NeuroSysu z analytického oddělení a z poloviny lidmi z venku se 

„kousla“. Byl to stav, kdy se čtení zastavilo a v datech se pořušila integrita. I 

Ronovi bylo jasné, že to muselo způsobit něco ve vědomí těch dobrovolníků. Pár 

minut po „záseku“ se všechna zařízení v budově zbláznila. Veškeré osazenstvo 

muselo být evakuováno, budova uzavřena. Těch deset lidí v bezvědomí bylo 

dopraveno do svých domovů. Vedení se spoléhalo na to, že po pokusu budou mít 

„okno“, jako se to stalo při prvních testech MindScanu. 

 Z myšlenek Rona vyrušil telefonát. Řekl: „přijmout“ a v reproduktorech se 

ozval hlas. 

 „Rone, tady Ted. Jsi tam?“ 

 „Jo, jsem.. Kam si včera tak rychle zmizel?“ 

 „Rozvážel jsem ty dobrovolníky, to je taky proč ti volám. Jeden z nich, 

člověk od nás, měl před NeuroSysem dneska ráno záchvat. Lidi z vrátnice ho 

dovedli k nám. Měl okno.“ 

 „Dobře a co chceš po mě?“, řekl Ron. 
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 „Myslíme si, že to je infiltrovaný terorista. Asi od Inkvizitora. Ve skříňce v 

NeuroSysu, kde si nechal věci před pokusem, jsme našli bundu od krve a 

výbušniny. Lidi od nás je deaktivovali. Ale je možný, že je rozmístil po celé 

budově. Co když ten týpek odpálil i Synergetics? Hele, ty jsi dělal psychologické 

profily všech dobrovolníků. Máš jejich záznamy. Podívej se na něho. A podívej se 

na ostatní lidi z té desítky dobrovolníků s oknem.“ 

 „Dobře, podívám se na něj, jak se jmenuje?“ 

„Mark Tyberg. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vydala knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 
 

Brno 
květen 2009 

   
http://www.fit.vutbr.cz/lib 

knihovna@fit.vutbr.cz 
 

Publikace neprošla jazykovou korekturou 
 


