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Předmluva 

 

 

     Knihovna FIT VUT v Brně pořádala ve dnech 1. 3. 2010 – 18. 4. 2010 čtvrtý 

ročník soutěže „Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište fantastickou 

povídku!!!“ určenou pro všechny studenty Vysokého učení technického v Brně.  

     

      Soutěže se zúčastnilo 9 povídek. Příspěvky hodnotila šestičlenná porota 

v tomto složení: Daniela Možíšová (středoškolská profesorka, VOŠ a SOŠ IKS v 

Brně), Petra Trunečková (knihovnice UK VUT v Brně), Vlado Ríša (český 

spisovatel science fiction a fantasy), Miroslav Žamboch (český spisovatel science 

fiction a fantasy), David Martinek (asistent na UITS FIT VUT v Brně) a Tomáš 

Hollý (student FAST VUT v Brně, vítěz 3. 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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Jan Horníček 

 

REM fáze 
 

Malomocné paprsky ranního slunce se konečně proplazily mezi záclonami. 

Zkontroluji budík. 

Bude zvonit až za 57 minut. Proč si ho ale vůbec nařizuji? Nespal jsem dobrých 

pět dní. 

A je mi zle. 

Připadá mi, že mám hlavu plnou střepů. Roztříštěné myšlenky bodají. 

Restartovat systém. Jen na chvíli zavřít pálící oči a spočinout v náručí snů.  

Nejde to. Proces spánku mi přestal fungovat. 

Během posledního měsíce to bylo čím dál horší a teď už je to neúnosné. Zase 

k doktorovi. Ani jeden ze čtyř různých prášků, které mi předepsal, nezabral. Jen 

po jednom mě ještě víc rozbolela hlava. A já už si vlastně ani nevzpomínám, jaké 

to je, když hlava nebolí. Jaké to je, mít čisté, jasné myšlenky. 

Vidím rozmazaně a zastřeně. Klepou se mi ruce. Ale hlavně mě strašně bolí 

hlava. 

Potřebuji hrozně spát, ale hrozně nemůžu. A nic mi nezabírá. Dávka prášků už 

nejde víc stupňovat, zabilo by mě to. Ačkoli někdy přemýšlím, zda by to nebylo 

lepší. 

S námahou se obleču a doplazím se do koupelny. Zírá na mě ze zrcadla strašidlo. 

Hluboce utopené oči. Propadlé tváře. Strmé lícní kosti. Nelidská bledost. A hlavně 

výraz rezignace a naprostého vyčerpání. Jsem troska. 

Čekárna je plná lidí. 

Je mi to jedno. Všechno mi je nějak jedno. Slušné chování jsem odložil, až mi 

bude líp. Jdu rovnou ke dveřím a klepu. 

Otevře mi sestra. Od pohledu nakvašená. Klepal jsem dost hlasitě. 

„Co byste si přál?“ 

Přehlédnu ji. 

„Pane doktore.“, protlačím mezi bolestí zduřenými myšlenkami. 

„Pořád nespíš?“ Je to dobrý doktor, prožívá to se mnou. 

„Vezmu tě hned po ní, bude to rychlé.“ Ukáže na dívku na lehátku. 
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„Díky.“ Trochu se mi uleví. 

Sestřička mě setne pohledem. Je vidět, kdo víc cítí s pacienty. 

Chvíli si v čekárně stlačuji spánky, aby mi bolest nevyhřezla na ramena. Oči mě 

pálí a víčka jsou těžká jako betonové sokly. Spát. Jen spát. 

„Tak pojďte.“ Zase ten pichlavý pohled ženských očí. Zakomplexovaná kráva. 

Prášky zase nezabraly. 

„Tak co s tebou? Nic silnějšího už nemám… Nebo ještě je tu jeden přípravek, ale 

to by nebyla žádná jistota. Testy na zvířatech jsou za námi, ale…“ Tázavě se na 

mě zahledí zpod obočí. Měl bych se rozhodnout. A měl bych se rozhodnout pro. 

„Je šance, že budu spát?“ 

Pokrčí rameny. 

„Dejte mi to.“ 

Sedím na lavičce v parku. Svěží jarní vzduch aspoň trochu tlumí nejhorší nárazy 

vln agónie. Je mi lehce snesitelněji. S největší námahou držím oči otevřené a 

proti slunci si prohlížím lesklou poloprůhlednou kuličku s lehce fialovým 

nádechem. 

Většina mé operační paměti, je zahlcená zacyklovanými procesy. Pokažené 

myšlenkové postupy stále znovu a dokola naráží svými ostrými hranami na mé 

ztýrané vědomí. Restartovat systém. Spát. Jen spát. 

Přesto nechávám ten droboučký potůček rozumu, který zbyl, stékat po břitech 

nevyspání a kochám se. Znovu otočím v prstech malou stříbrně průsvitnou 

kuličku. Odráží se na ní celý svět. Jak zvláštní a jak symbolické. Protože bych dal 

cokoli, aby se mi ulevilo, abych mohl spát. A s trochou nostalgie, přemýšlím, jaké 

by to bylo, kdyby to opravdu zabralo. 

Polknu a zapiju. 

Sice stejně nezabere, ale alespoň zaujala designem. Dokonale kulatá a 

stříbrolesklá. První taková, co jsem viděl. Trochu mi připomíná kapsle na 

očkování lišek proti vzteklině. Ale nezabere. 

Kdybych doufal, že zabere, měl bych připravenou postel. Nebyl bych v parku na 

lavičce. To dá rozum. 

Náhle mi po předním skle očí začne stékat kalné bahno. Barevný obraz světa se 

roztéká jako nakreslený křídou a ustupuje černi tabule. Mizí. Vyteklo mi světlo 

z očí. Ztrácím se v nicotě nebytí. 
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Najednou je večer. Vnímám úžasný úbytek tlaku v hlavě. Myšlenky mám očištěné 

a rozjasněné. 

„Můžete nám ukázat Váš občanský průkaz?“ 

Městská policie. Usnul jsem na lavičce jako nějaký somrák. Já usnul! 

„Nebojte, nejsem bezdomovec, jen jsem si zdříml.“ 

Kráčím o tolik lehčeji. Mám v hlavě ještě řadu neuspořádaných procesů, trochu 

mě bolí, ale ve srovnání s ránem se téměř vznáším. A v kapse hřeje piksla se 

stříbrolesklými kuličkami. Jako krabička plná naděje. 

Domu se dostanu po desáté. Umýt zuby, rychlá sprcha, nastavit budík, do 

postele a pilulka. Svět se mi okamžitě setmí. 

Procházel jsem mlčícím městem 

Bylo a nebylo 

Rodilo se pod mými kroky 

Tkané z nicoty 

A já měl tu nejlehčí touhu tvořit 

S nevinností dítěte jsem vyměřoval nové a nové ulice 

Podél ramen se mi probouzely továrny a katedrály 

A širé dálavy domů 

Šel jsem a doteky dával být 

 

Z archů jsem stavěl kulisy 

a maloval jsem je protáhlými barvami 

Všude kolem bzučelo ticho 

V tom městě totiž nebyl žádný anonymní dav 

Jen malátné domy 

Bloky továren a katedrály 

Opájel jsem se tedy vláčným elánem tvůrce 

Jen jsem dlouho předlouho kráčel 

A nechal jsem kolem sebe vyrůstat k nebi město 

Probouzím se. Je ve mně prázdno. Hluboké prázdno. Mám čistou, jasnou, 

prázdnou mysl. Nebolí mě hlava. Nepálí mě oči. Je mi nijak. 

Mechanicky vstanu. Zkontroluji v zrcadle, že jsem, a vyrazím do šedého rána. 

Jsem svěží jako už dlouho ne, ale ten pocit mě nehřeje. Jsem všeho prázdný. 
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Bezmyšlenkově dojdu do školy a hlavou si nechám prohučet šest hodin. Nebaví 

mě, ani neotravují. Jsou mi vlastně jedno. 

A všechno mi je vlastně jedno. 

Odpoledne sedím na židli. Jsem líný sáhnout po knížce, o skriptech nemluvě. 

Nakonec se přemůžu a několik hodin zírám na seriály. Ale i ty protékají kolem 

mě. Jenom dotek toho snu zůstává. 

Hlavu mám prázdnou, jako bych si ji sám zevnitř uspořádal, stejně jako ulice 

svého města. Zdá se, že neumím tak rychle zpracovat tu ohromnou úlevu 

spánku, které se mi dostalo. 

Zítra to jistě bude o mnoho lepší. 

Očima se prolnu do stříbrného poloprůhledna. Na kuličce se zrcadlí doteky 

spánku, spočinutí. Úleva od únavy, od marného pobíhání za ničím. Lačně 

polykám.  

Město ze včerejší noci mi ulpívalo na dlaních 

prohlížel jsem si kresbu v jeho očích 

Zaujala mě ta křehkost 

Přísná křehkost  

jako dech rosy 

jako křídla včel 

A nechal jsem ho konečně stéci po rukou 

Jako dar a úlitbu abych k němu mohl dojít zpět 

Pak teprve jsem setnul závěs sladkých listů a vyšel 

 

A konečně jsem byl svobodný 

Volný ve svých pohybech a krocích 

Malebný kout zahrady mi otevřel svůj klín 

a šeptal nevinně jako dívka 

Přiklekl jsem tedy k prameni útlé vody 

A lačně pil doušky zapomnění 

Přál jsem si věčně odmítnout vše minulé a vrásčité 

Stát se ničím a vším 

Ale řetěz světa mě ještě přitáhl zpět k mému hmatnému žití 

Ráno jiskří a září. Intenzita prožívání světa se mi propaluje do krve. Vnímám 

život ostře jako krystal křemene. Vše je jasné, vznešené a malebné. 
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Jasné, příliš jasné. Jasné a stejnoměrné. Překřičené stále stejnými motivy lidí a 

ulic. Stromů a chodníků. Stále stejné opakování základních motivů. 

Sebeplastičtěji provedené mozaiky jsou zevnitř hluboce ploché, oděné do 

pruhovaného stejnokroje, zbytečné a samoúčelné. Všechno je podstatou, 

významem sebe sama. Nic se nepřesahuje. Všechno je řetěz důvodů, účelů a 

záminek. Řetěz dětského kolotoče a řetěz odsouzencův. 

S nejhlubší pohrdáním zavrhnu možnost jít na ranní přednášku. Odmítám se 

podílet na tom marném divadle, při kterém se lidi cítí tolik důležití.  

Sedím na posteli a nechám hlavou protékat myšlenky. Znovu a znovu se vracím 

do svého města. Vidím přesně řezané linie rohů. Omšelá průčelí, zašedlá okna. 

Kolik prázdných a nenaplněných prostorů bych mohl obléci bytím. Kolik jen 

hodnot mi bylo dáno vytvořit. Proti nejvyšším chrámům myšlenek je veškerá 

matérie tak marná a cizí. 

Ano, již začínám chápat, kde je mé místo. Se stříbrnou kuličkou mezi prsty 

uléhám do záplavy peřin, abych se pevně oddal snům. 

Stál jsem na vysoké hoře a shlížel do údolí 

Pěnilo se barvami a vzruchy 

bylo plné jemně řezané krajiny 

Plné vůní a chutí 

Přehlídl jsem toto stádečko miloučkých scenérií 

Pak jsem se otočil zády 

A s pevně semklými rty jsem vyšel na cestu 

dalekou jako umírání 

 

Věděl jsem že musím 

Milost odchodu mě však tížila a drásala mi ramena 

V horkých slzách odtékaly mi z očí zbytky barev 

z obrazů minulosti 

A značily ještě dlouho mou cestu 

Mou tichou a pokornou cestu 

kterou jsem opouštěl sebe 

A nechával jsem za sebou jen 

svlečené kůže dřívějších zastavení… 
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„Prosimtě, Filipe, co je s tebou. Ty teď pořád spíš, není ti nic? začínám mít o tebe 

starost.“ 

Spolubydla.  

„Potřebuji dospat svůj dluh.“, usměji se, „Vždyť jsem pořádně nespal skoro 

měsíc.“ 

Vím. Vidím všechno. I to, co je za zdánlivou realitou. Vidím vazby a souvislosti. 

Vyřčených vět a slov. Vidím struktury světa. Nic už mi není utajené. Uklidním 

Petra, protože vím. Protože on neví. Nic, naprosto nic neví.  

„Ale dám si s tebou večeři, co?“ 

Ano. Uchlácholit toho zabedněného človíčka. Kus žvance stačí k upnutí jeho 

myšlenek jinam. Nesmírně opovrhují tím omezencem. Všemi omezenci, kteří 

kráčí v lakýrkách a oblecích a myslí si. Ale neví ani jeden z nich. Vidí jen strakatě 

barevný ubrus, který se umaštěně rozprostírá na křišťálových dotecích bytí. 

Rozjařen a dobře naladěný odešel do hospody. Konečně sám. Konečně mě čeká 

poslední krok zpět k Cestě. Nasypu si na dlaň zbylé prášky a potěžkám je. 

Jsou. Ano, jsou. 

Čeká mě teď již poslední spočinutí. Jen překonat poslední pochybnost. 

Prý nebude nic. 

Prý smrtí vše končí. 

Ale není to pravda. 

Smrt je definitivní a nejhlubší ponoření se do bytí snů. Nenávratné a absolutní 

stanutí se sebou samým. 
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Šárka Kašparová 

 

Příliš reálné podmínky 
 

Skrz zaměřovač své odstřelovačské pušky propátrávala okolí a hledala jakoukoli 

známku přítomnosti cíle. Věděla o něm pouze tři věci: byl to zrádce, říkal si 

Čaroděj a nacházel se někde tady. Jenže ve zpustošeném terénu kdysi zaniklého 

města se nic nehýbalo. Přepnula zaměřovač na infračervené vidění a znovu píď 

po pídi prozkoumala krajinu. Zahlédla několik teplejších skvrn, všechny ve 

vzdálenosti mezi tisíc a patnáct set metrů. 

Říká si Čaroděj, problesklo jí hlavou. Technika tu stačit nebude... 

Odložila pušku, sáhla do jedné z početných kapsiček na své uniformě a vytáhla 

malou plochou kulatou krabičku. Otevřela ji, do tmavomodré mazlavé hmoty si 

namočila dva prsty a kolem očí si nakreslila jednoduché ornamenty, šeptala 

přitom slova, kterým nerozuměla, ale jejichž význam znala. 

Zaměřovač přepnula zpět do viditelné části spektra a opět projela okolí. 

V místech teplejších skvrn byly vidět shluky nahromaděné magie, větší i menší 

a všechny mohly znamenat přítomnost člověka nadaného manipulací s magií. 

Je lepší, než jsem si myslela. Ale ani sebelepší čaroděj nedokáže úplně zakrýt 

svoji přítomnost. Na dálku ho nedostanu, budu ho muset vyřídit tradičním 

způsobem... 

Zamračeně zajistila pušku, schovala ji do ochranného vaku a s ním na zádech 

se pomalu začala plížit k prvnímu ze shluků. Díky ornamentům na obličeji viděla 

z dostatečné vzdálenosti i lehká narušení toku magické energie, takže dokázala 

najít místa, kde na ni mohla číhat, a nejspíše i číhala, magicky upravená past. 

Takováto narušení ovšem musela prozkoumat. Kromě pastí mohly znamenat 

stopy. 

Trvalo jí něco přes dvě hodiny, než se přiblížila k prvnímu shluku, ten se mírně 

pohyboval, ale ona neměla problémy jej sledovat. Přikrčila se za zídkou, odjistila 

příruční pulsní pistoli a velice opatrně postupovala ke zbytkům jednopatrové 

budovy, kde se shluk magie ukrýval. Když vešla dovnitř, poznala, že je něco 

špatně. To, co vypadalo jako možný její cíl, byla silně stlačená magická energie, 

z níž vedla tenoučká vlákna. 
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„A do háje,“ zaklela, otočila se a rozeběhla se k nejbližšímu místu, které by jí 

mohlo poskytnout úkryt. Stihla to jen taktak, výbuch se přehnal nad ní a vyvázla 

bez zranění. Posadila se a překontrolovala okolí. Nikde nikdo nebyl, tak prohlédla 

své vybavení a naštvaně zahodila pušku i pistoli. Magie obsažená ve výbuchu 

kompletně zničila jejich funkčnost, takže se teď hodily akorát jako tupé zbraně. 

Zamumlala zaklínadlo a proměnily se v prach. Neměla nejmenší zájem na tom, 

tahat je s sebou a už vůbec nechtěla, aby se jich někdo zmocnil. 

Tasila nůž, jedinou zbraň, co jí zůstala, a vydala se směrem k dalšímu shluku. 

Naletět do takovýhle pasti... chjo... 

Pomalu a opatrně postupovala, kontrolovala drobná narušení toku magie ve 

svém okolí a stále si udržovala přehled o pohybech shluku. Byly velmi podobné 

pohybům toho prvního, pomalé a opatrné. Zničehonic však zazářil a zmizel. 

Zastavila se uprostřed pohybu a rychle se schovala za nejbližší kus domu. Teď už 

bylo jasné, že tohle je její cíl a přemístil se. Jen nevěděla kam. Pevněji sevřela nůž 

a pozorně se rozhlédla kolem. Přemísťování patřilo mezi nejobtížnější kouzla a ani 

ti nejlepší z celé země se nedokázali takto přesunout na velké vzdálenosti. 

Koutkem oka zahlédla změnu v toku magie. Opatrně otočila hlavu a jen taktak 

stihla uskočit letícím projektilům z okolní suti. 

Takže nechce zmizet, ale zlikvidovat mě, pomyslela si, když se v zákrytu plížila 

směrem od něj. Co nejrychleji vytáhla další krabičku a nakreslila si jednoduché 

ornamenty na ruce. Znovu uhnula před vrženou sutí, přeběhla na jiné místo a ty 

samé ornamenty si nakreslila na nohy. 

Pevněji sevřela nůž a krytá troskami vyrazila k Čaroději. Podle jeho pohybů 

odhadla, že si připravuje nějaké opravdu složité kouzlo. 

Proč tak složitý? Nechápala. 

Ve chvíli, kdy ze země kolem ní začaly rašit šlahouny pokryté trny a sápat se po 

ní, pochopila. Vyskočila, odrazila se od blízkého kusu zdi a nadlidskou rychlostí, 

již jí dodávaly její kresby, se vrhla přímo na Čaroděje. Ten udělal nejjednodušší 

věc, kterou mohl – uhnul. Nezpanikařila, přešla do kotoulu a téměř okamžitě se 

postavila na nohy. Hned na to parakotoulem skočila za hromadu suti, směrem 

od Čaroděje se k ní řítila ohnivá koule. 

Neumí vymyslet nic originálnějšího? Napadlo ji, když se nad ní převalila vlna 

horka. Ale i když je to ohraný, je to pořád účinný... 

Zrak jí padl na složité ornamenty vyryté do čepele jejího nože. 
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Fungovat by to mohlo. 

Potěžkala nůž v ruce, vyvážila jej a vyhlédla zpoza suti. Čaroděj stál stále na 

stejném místě a pohrdavě se na ni díval. Neváhala a nůž po něm vrhla. Vzápětí se 

k němu obloukem rozběhla. Čaroděj se pokusil nůž odklonit, ovšem nepočítal se 

znaky na jeho čepeli. Výsledkem jeho snažení byl mělký škrábanec na jeho 

pravém rameni. Svou pozornost obrátil k blížící se ženě. Její pohyby mu 

připadaly nepřirozeně rychlé. 

Doběhla k němu a pokusila se jej udeřit do obličeje. Zachytil její ruku 

a jednoduchým kouzlem proměnil rukáv její bundy v prach. Nakreslené 

ornamenty zabránily, aby se totéž stalo její ruce. 

„Hm, posilující magie,“ zamumlal si pod vousy. „Ale máš...“ více toho říct 

nestačil, ucítil její koleno skoro až ve svém žaludku. Předklonil se, ale stále držel 

její ruku, takže do ní vyslal elektrický výboj, který si našel cestu i skrz 

ornamenty. 

„Ty kresby máš špatně, děvenko,“ řekl, když se vzpamatoval z úderu. 

„Nejsou špatně, jsou jinak,“ odsekla, zaťala pěsti a kolem jejích rukou i nohou 

začala vířit čirá magická energie. Spodní části nohavic i druhý rukáv nápor 

nevydržely a rozpadly se, Čaroděj byl donucen její ruku pustit. 

Posílená magií ho udeřila do hrudi dřív, než stihl zareagovat. Chtěla od něj 

odskočit, ale znovu ji chytil. Vyplivl krev. 

„Tohle jsi nedomyslela,“ ušklíbl se. Oba věděli, že její rána byla smrtelná, energii 

nehromaděnou kolem celého těla to jeho prostě nedokázalo přijmout bez 

následků. Ale jedině on věděl, co se stane, když zemře. Křečovitě ji držel tak 

pevně, že nemohla uniknout. 

Po několika téměř nekonečných vteřinách se troskami města rozlehl výbuch. 

 

*** 

 

Moderně zařízenou místností se rozléhal zvuk alarmu. Dva muži v bílých 

pláštích doběhli ke kóji pro simulaci výcviku a po chvilce zápolení odtud vytáhli 

tělo mladé ženy. Alarm utichl. Jiný zřízenec přivezl nosítka s černým pytlem, do 

kterého tělo zabalili a odvezli pryč. Z výšky se na toto všechno dívali proskleným 

oknem dva muži. Jeden v bílém plášti, druhý v bohatě zdobené uniformě. 

„Měl jste pravdu, doktore, jsou to příliš reálné podmínky.“ 
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Mirka Macháčková 

 

„Cosi“ 
 

Konečně mám všechny zkoušky za sebou a čeká mě měsíc volna 

(absolutního a totálního nicnedělání) před nástupem na letní brigádu 

v laboratoři. První týdny budu se svou rodinou trávit v našem úžasném domku 

na mořském útesu; na žádném jiném místě jsem nezažila tak nádherný výhled 

na volné moře a část zálivu. 

„Prďolkové, rychle si vybalte věci ve svém pokoji a potom půjdeme na 

pláž!“křičela jsem na svoje dva mladší sourozence a jen tak pro sebe jsem se 

usmívala. Oblékla jsem se do svých titěrných plavek, bílých krajkových šatů, 

dlouhé hnědé vlasy stáhla do culíku a vyrazili jsme s kluky k moři. Na pláži bylo 

plno lidí a dětí a moji dva bráškové už zase ulovili nějaké nové kamarády, po 

očku jsem je sledovala a listovala nějakým časopisem. Takhle to šlo asi tři dny – 

ráno se nasnídat, jít k moři, naobědvat, jít k moři a večer hrát karty a v deset 

poslat kluky na kutě.  

 

Čtvrtý den v noci se všechno změnilo, poslala jsem kluky spát, ale sama jsem 

nemohla usnout. Dívala jsem se z okna na volné moře, pozorovala jsem měsíc, 

který svítil na hladinu a vlny, které se tříštily o útesy a náhle jsem zahlédla něco 

fluoreskujícího pod hladinou moře. Nejprve jsem si myslela, že to jsou nějaké 

zvláštní ryby, které mohou zářit (mám dojem, že jsem to viděla v nějakém 

přírodovědném dokumentu), ale po nějakém časem jsem viděla, že jsou to nějaká 

zvláštní stvoření, která vystupují z moře na pláž! Když se vynořilo první 

světélkující „cosi“ obalené řasami nebo čímsi, napětím a hrůzou jsem téměř 

nedýchala. Po něm vystupovala další a další „cosi“, už jich byl zástup. Zdálo se, 

že si nejsou podobná, lišila se velikosti a možná i počtem končetin.  

Po velmi dlouhé době vystoupilo z vody největší „cosi“, otočilo se k širému moři a 

začalo vykonávat zvláštní pohyby končetinami. Po chvíli ustalo a moře bylo 

rázem zmrzlé (v létě?!). Ani vlnka nezašplouchala, jediná kapka vody se 

nepohnula a citelně se ochladilo.  

 



Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište fantastickou povídku 2010 
 

 13 

Strach. Rychle jsem seběhla dolů k hlavním dveřím a zamkla, cítila jsem 

nepopsatelnou paniku, v hlavě mi hučelo jako ve včelím úle, v ústech jsem měla 

poušť a vnitřnosti se mi svíraly děsem. Vyběhla jsem nahoru, abych 

zkontrolovala bratry, klidně spali a já jsem si na chvíli myslela, že se mi všechno 

jenom zdálo a chlad ve vzduchu říkal něco jiného.  

Ze spodního patra jsem slyšela nějaké vzrušené hlasy a padaly tam snad i tupé 

rány! Dole jsem viděla strýce a otce jak zabedňují dveře. „Co se stalo?“ zeptala 

jsem se. „Já, já nevím. Něco se nám dobývá do domu, myslel jsem, že někdo 

klepe, ale za dveřmi je „cosi“,“ koktal vyděšeně jeden přes druhého. Zabednili 

jsme zbytek domu, oblékli si na sebe veškeré oblečení, protože chlad už byl více 

než citelný a z okna jsme pozorovali prapodivná „cosi“, která se pohybovala po 

našem světě. 

 

Jedno okno bylo špatně zatlučené, „cosi“ se dostalo dovnitř. „Cosi“ vypadalo jako 

obří mravenec, který měřil asi jeden metr a měl obří sílu. Otec se strýcem se ho 

snažili všemožně tlouct vším, co jim přišlo pod ruku, my ostatní jsme jenom 

v šoku stáli a přihlíželi. Z půdy se ozvalo pištění. Jako jediná jsem tam vyběhla a 

viděla další mravenčí „cosi“, které právě útočilo na mého bratříčka. Náhle mě 

polilo hrozné horko a ztratila jsem vědomí. 

„Páni, jak si to udělala, ségra?“ ptal se mě brácha, když jsem otevřela oči a zírala 

na půdní trámy.  

„Co? Co jsem udělala?“ vůbec nic jsem nechápala a cítila jsem se jako po 

doběhnutí maratónu. 

„Vždyť jsi se úplně rozzářila, rozžhavila a potom jsi ho prostě usmažila!“ 

odpověděl s náležitou úctou v hlase a se zájmem v očích. Ten zájem se vytratil, 

když jsem objasnila, že si vůbec nic takového nepamatuji. 

Okamžitě jsme prohledali dům, ale nikde nikdo nebyl. Co teď budu dělat, jsme tu 

jenom my dva a venku „cosi“. Náhle jsem pocítila hlubokou nenávist k těm 

vetřelcům a přísahám, že kdyby byl někde na dosah rotační kulomet, všechny 

bych je rozmasakrovala na kašičku (teda kdybych vůbec dokázala z něčeho 

takovýho vystřelit). 

Najednou jsem cítila, že musíme jít pryč, teď hned, sbalila jsem do batohu nějaké 

oblečení, jídlo, vodu, spacáky a největší kuchyňský nůž, který jsem našla (nevím, 

jestli s ním dokážu ublížit někomu jinému než sobě). Při pohledu z okna na 
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ledově klidné moře třpytící se ve slunci se mi sevřel žaludek, kdo jenom může 

něco takového dokázat? 

Všude byl mrtvý klid, nikde nic a nikdo. Opatrně jsme sestupovali po cestě dolů 

do města. Dříve živé městečko bylo městem duchů. Chtěla jsem najít nějaké další 

lidi, ale bála jsem se vejít do domů, bála jsem se, že bych tam mohla vidět jenom 

těla. Odhodlala jsem se a vešla do letního domku našich známých, nikdo se 

neozýval na volání, ale někde jsem zaslechla šramot. Šla jsem za zvukem (jako 

bych neviděla dost hororů a nevěděla, že za záhadným zvukem se nikdy, ale 

vůbec NIKDY nechodí) a začala cítit zvláštní horko a zuřivost. Tentokrát jsem 

zůstala při vědomí. Podívala jsem se na brášku:“ Měl jsi pravdu, já něco dokážu, 

všechny jsem je tam pozabíjela a ani nevím jak.“ Připadala jsem si jak v nějakém 

špatném filmu. 

Jakmile jsem se vzpamatovala, vyšli jsme ven z domku. 

Venku čekal nějaký muž, byl zvláštně klidný a dlouze se mi díval do očí. „Jsi 

jedna z vyvolených,“ řekl mi. Kdyby to neznělo hloupě, řekla bych, že jsem 

potkala Boha, nikdy jsem totiž neviděla tak vědoucí oči. Odvedl mě s bratrem do 

svého úkrytu a povídal mi o všem, co se děje. Jak tato „cosi“ přišla z paralelního 

světa, kde si nadvládu nad světem od prvohor udržel hmyz, který se vyvinul do 

velmi inteligentní formy. Jak dokázaly najít průchod skrz vodu (nejunikátnější a 

zároveň nejvšednější kapalinu na světě) do naší reality, když zdevastovali svoji 

planetu.  

„A co vlastně chcou?“ zeptal se brat. „Naši planetu, ale bez lidí,“ odpověděl velmi 

klidně muž, tak klidně až mě zamrazilo. 

„Jak to všechno víš?“ zajímala jsem se. „Každá moc či síla má svůj protiklad, 

znáš snad zákon akce a reakce, jing a jang, den a noc? A tak i já tu musím být 

stejně jako se svojí nově nabytou schopností, aby rovnováha udržena byla.“ (po 

tomto souvětí mi začal nápadně připomínat mistra Yodu) 

Také jsem se dozvěděla, že mám schopnost vycítit „cosi“ i další svého druhu (to 

ale neznamená, že nejsem člověk! teda aspoň doufám). Muž byl jako magnet, 

který přitahoval další mého druhu, založil tábor, staral se o nás a cvičil nás, 

abychom byli připraveni k likvidaci vetřelců. Co se dělo v okolním světě, co dělala 

„cosi“ s lidmi jsem se mohla jenom dohadovat. Občas se mi v hlavě mihla 

myšlenka, že muž si jenom hraje, že tohle všechno je jenom jakási šachová partie 

někoho (snad Bohů?).  
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Jednoho dne jsme byli připraveni… 

Boj o planetu právě začal… 
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Václav Maliňák 

 

Grain of Hope 
 

 „Vše se změnilo. Moc rychle, naráz.“, řekla a dál pozorovala horizont. 

 „Čekali jsme to, věděla jsi to už dříve.“, přistoupil jsem k ní a chytil ji kolem 

pasu. 

 V přítmí stromu, pod kterým jsme stáli, začínala být pomalu zima. Vzduch 

se ochladil a vyvýšené místo dodávalo větru větší sílu. 

 „Pojď, slunce zapadá. Začíná se ochlazovat.“ 

 „Ještě počkáme, za chvíli odstartují.“, sedla si do trávy s rukama kolem 

kolen a dál se tiše dívala. Vítr si hrál s jejími volně rozpuštěnými vlasy, byly 

hnědé stejně jako její oči.  

 Opřel jsem se o strom a pozoroval, jak v dáli stoupá bílá čára vedena 

černou tečkou. Raketa si razila cestu vzduchem pryč ze Země, pryč ze zapadlé 

planety. Lidé v hyperspánku jen čekali než dorazí na svůj nový domov.  

 Vstala, chytl jsem ji za ruku a šli jsme dolů. Slunce zapadalo a k nebi se 

vydala další raketa. 

  Ten večer byl poslední, kdy ze Země vyrážely moduly k jiným, obydleným 

planetám.  

 

 „Jste tady sám?“, malý mužík v černém saku a s kloboukem v ruce se mi 

upřeně zadíval do očí a čekal na odpověď. Seděli jsme naproti sobě u stolu, který 

kdysi vyrobil můj otec a dál nám ho jako svatební dar.  

 „Jistě.“, odpověděl jsem rychle, zatímco jsem pozoroval venku stojící stráž. 

 Přišlo jich pět, malý mužík kráčel vpředu následován dvěma dobře 

stavěnými chlapy, co si na vodítku vedli roboty. Vývoj nebyl tak daleko, aby byli 

schopni roboti sami myslet, museli být vedeni a učeni jako psi. Jen s 

jednoduššími pudy: zabij na koho ti ukážu. 

 „Určitě jste si vědom, proč jsme vás navštívili. Víte, vy si možná myslíte, že 

kromě vás obyčejných lidí zde zbyla pouze krutá zvířata, co se vyžívají ve vašem 

lynčování a smějí se vaší ubohosti.“, vytáhl z vnitřní strany saka krabičku a 

pomalu ji otevřel, vyndal dlouhé cigáro a zapálil. Žádné ohledy. „Avšak my takoví 
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nejsme, my vám dáváme na výběr, jinak bychom tady spolu neseděli.", potáhl si 

a dokončil větu: „Můžete se k nám přidat.“   

 Cigáro se zmenšilo, ale nic z něj neodpadlo. Tohle stroje nesvedou, čistá 

ruční práce. Vydřená lidmi co nedostali možnost jako já nebo co ji odmítli. Za to 

se platí tvrdou měnou … nebo privilegii. 

 „Víte, my si ceníme vaši pomoci. Přece jen jste u nás sloužil a sloužil jste 

dobře. Nevíme a je nám jedno, co vás přimělo odejít. My lidi nesoudíme, na to 

privilegia nemáme.“, usmál se a mě přeběhl mráz po zádech. 

 „Má žena mě přiměla, bohužel pozdě. Až díky ní jsem dokázal vidět svět 

jinýma očima, než jaké jste mi do hlavy nutily vy.“ 

 „Vaše žena? Ale to už se v dnešní společnosti nenosí. Kdepak je?“ 

 

 Milovali jsme se. Naposledy, ale byla to jen ona, kdo to věděl. Hladila mě po 

celém těle, vedla mé pohyby, byla mou královnou noci. Noci, na kterou nikdy 

nezapomenu a kterou potřebovala. Potřebovala ji, aby mohla vyprázdnit svou duši, 

zbavit se emocí, uvolnit tělo a mysl. Když jsem vedle ní uléhal a když se ke mně 

přivinula, netušil jsem to...  

 „Miluji tě a miluji tento svět, nechci jiný. Bojím se, že se už nezmění.“ 

 Políbil jsem ji a zavřel oči.  

 Visela na nejsilnější větvi stromu, nahá se kymácela na tlustém provaze. To 

byl pohled, který jsem uviděl, když jsem se ráno podíval z okna. Sním? Vyběhl 

jsem nahoru a snažil se ji sundat, neměla v sobě už žádné známky života. 

 

 „Mrtvá.“ 

 „Lépe pro vás, nic vás neváže, a kdybychom vás násilně rozdělili, což jak 

víte, bychom udělali, choval byste k nám zášť. Dnešní společnost nemůže 

spojovat muže a ženu, nemůžeme povolit další rozmnožování tady na Zemi. 

Výchova dítěte něco stojí a práce je zde plno. Předešlé války a životní styl tuto 

planetu, naši rodnou planetu,“ černý vlas mu vpadl do tváře, a tak si ho jemně 

ulízl na své místo, „málem zabil. A my bychom zemřeli s ní. Chápejte, časem se 

prostě muselo dojít k názoru, že jediným východiskem je začít obydlovat blízké 

planety ať to stojí, co to stojí. Je to jen přechodný stav, všichni lidé, co odletěli, se 

chtějí vrátit zpátky. Je to na nás Axelech, co se obětovali zde zůstat, abychom 

vedli pracující lid a mohli jim dopřát návrat zpět. Ale abych se vrátil zpět. Mít děti 
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stojí jak peníze, tak pracovní sílu a přece jen, kdo by chtěl do tohoto téměř 

mrtvého světa přivést dítě?“, z cigarety se mu konečně odloupla vykouřená část a 

dopadla na zem, potáhl si a pokračoval ve svém monologu. Přestal jsem ho 

vnímat. Díky jeho egu si toho nevšiml. 

 Je pravda, že jsem u nich sloužil, vtloukali do mě své ideály. Ideály, kterým 

bylo snadné věřit. Kdo by nechtěl lepší svět? Uzdravený svět, kde by si děti mohly 

volně hrát a lidé by nemuseli bojovat o každé sousto, živořit a tvrdě pracovat. Pak 

jsem potkal ji. Otevřela mi oči a ukázala, že pořád tady bude muset být někdo, 

kdo bude dělat, aby se zbylí měli dobře. Lidé, kteří ztratí svá práva, ztratí svou 

lidskost. Byl to strašný obraz. Obraz, který se mi vracel stéle dokola, když mi 

nutili jejich dril, jejich vymývání mozku. Tak jsem odešel a usadil se s ní. S 

Emou. Bylo to pár měsíců před tím než to vypuklo. Nebyla válka, nebyla 

revoluce. To je to nejstrašnější. Ze dne na den se to stalo skutečností. Všechno to 

plánování a tajné dohody se během jediné noci daly do oběhu. Mocní a bohatí, 

chytří vědátoři, kteří přišli s projektem Poslední záchrany. Chudí lidé začali být 

zotročování, zatímco bohatí odlétali pryč na jiné planety, než se Země spraví. Den 

za dne, noc za nocí Axleři postupovali dál a dál, jejich řady se rozšiřovaly, stejně 

jako se rozšiřovaly řady otroků. Nezabíjeli, nebylo výhodné zabíjet, proto si taky 

drželi ty své roboty na uzdě. Práce bylo hodně a lidé byli potřeba. I malé děti a 

starci byli užiteční, v jejich slova smyslu, na Zemi totiž bylo málo jídla. Většinu 

totiž vypravili s lidmi pryč ze Země. A jak zahltit pracující, otroky aby měli 

dostatek sil? Žádná bytost nepřijde nazmar. Zprávy se šířily rychle, došly až k 

nám. Nebylo kam utéct, už bylo pozdě. 

 

 Emu jsem pohřbil u kořene našeho stromu. Odložil jsem lopatu a sedl si 

vedle hrobu na trávu, ze stromu pomalu začalo opadávat listí. Jak kdyby i strom 

ztrácel jistotu, jistotu svého života, a měl strach z toho, co je na cestě. Stejně jako 

já je mohl vidět na horizontu, matné postavy blížící se blíž a blíž. Pomalu jsem vstal 

a vydal se do domu, umýt se a přichystat. 

 

 Vrchní Axel odhodil dokouřenou cigaretu na zem, „Znamenitá!“, a zadíval 

se mi do očí. „Tak pane Graine, souhlasíte s mým tokem myšlenek? Dobrých 

pomahačů není nikdy dost, pracovní síla roste a je potřeba se o ty nebožáky 

starat. Přece jen jim dáváme čest zachránit naši matičku Zem.“ 
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 „Doufám, že se neurazíte, ale váš tok myšlenek jsem přestal vnímat. 

Vzpomněl jsem si na svou ženu. Na její poslední slova o tom, že miluje tento svět. 

Svět jaký byl, bez vašich vědeckých teorií." 

 Vstal jsem a vydal se směrem ke starému gramofonu: „Viděl jsem vás 

přicházet a přichystal jsem vám menší kulturní vložku, nemusíte se bát. Jen si 

ten pocit, jak uslyšíte slova té písně, chci vychutnat s vámi.“ Z množství LP 

desek, které jsem tak rád poslouchal, jsem vybral tu pravou a vložil ji na 

podložku. Jehlici jsem posunul nad začátek stopy a spustil gramofon. Než jsem 

došel zpět na židli, jehlice pomalu sjela dolů na točící se LP desku a po 

chvilkovém vrčení ,než správně dosedla, se začala ozývat hudba. 

 „Louis Armstrong, možná vám to něco říká. Pane?“, dosud se nepředstavil. 

 „Bohužel, neznám.“, znervózněl: „Jmenuji se Richard." 

 

 Umyl jsem se od hlíny a přišel ke gramofonu. Vytáhl jsem LP desku It´s a 

wonderful world od Armstronga a na konec stopy obtočil tenoučkým drátkem 

přivedeným na napětí. K jehlici gramofonu jsem připevnil jiný drát, který jsem po 

zemi přivedl až ke stolu. Uvolnil jsem jedno prkno a vložil pod něj vyrobenou 

bombu, jako bývalý voják se těžko vzdávám svých koníčků. Drátek jsem připevnil 

na kontakt a prkno vrátil zpět. Ze skříně jsem vytáhl záložní zbraň a připevnil ji 

pod stůl spolu s malým polštářkem. Byl jsem připravený. 

 

 „Krásný bude svět až bez vás." Dřív než Richard stačil zareagovat, vytáhl 

jsem zpod stolu zbraň a hlaveň obalil polštářem, dvakrát jsem stiskl spoušť. Bál 

jsem se, že výstřely budou i tak hlasité, ale hudba je trochu přehlušila. Z kapsy 

mrtvého jsem vytáhl krabičku s cigáry a jeho parádní zapalovač. Z gramofonu se 

zrovna ozývaly poslední tóny skladby. Už nemám čas. Žádné zadní dveře, jen 

okno. Rozběhl jsem se a skočil skrz něj, dopadl a okamžitě vstal a běžel dál. 

Střep ve stehně mi běh znepříjemňoval, ale já nechtěl zemřít. Snažil jsem se 

nevnímat bolest a pokračoval jsem pryč od domů, když mě tlaková vlna výbuchu 

odhodila dopředu. Tvrdě jsem dopadl a chtěl zpět vstát, ale do stehna mi vjela 

nesmírná bolest. Skácel jsem se a omdlel.  

 

 „Svět se změní. Stačí jen malé zrnko naděje.“, políbil jsem ji a zavřel oči. Byl 

to náš poslední polibek a slova, která jsem neřekl. Slova, jenž potřebovala slyšet a 
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já byl slabý je říct.  

 

 Otevřel jsem oči a pokusil se vstát. Byl čas vykročit. Čas jít dál ... 
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Lukáš Panchártek 

 

Nebezpečné myšlenky 
 

 Nastalo ticho. Takové ticho, že slyšel tlukot vlastního srdce. Taky 

mělo proč bušit. Zabil to. Taková ztráta si zasluhovala odplatu. Smrt za smrt. 

Pocity uspokojení a lítosti se v něm přehupovaly, jak stará bárka na bouřlivém 

moři, zatímco vstával z pokleku a přitom sledoval mrtvolu toho, čemu všichni 

ostatní říkali vesmírný přítel. S tímhle však nesouhlasil, ublížilo mu to tak, jak 

nikdy nic před tím. Žlutohnědá tekutina vytékající z těla mimozemšťana 

světélkovala v měsíčním svitu, který prosvítal mezi hustými větvemi vysokých 

jehličnanů. Vedle těla pomalu dohasínala pochodeň. Oheň byla jediná věc, o 

které věděl, že se ji mimozemšťané bojí. V dálce uslyšel to známé skřehotání a 

pískání. Zvedl plátěný pytel a dal se na útěk. Tušil, že ho stále hledají a budou 

hledat, dokud ho nenajdou a nechytí. 

 

Vzpomínal na první kontakt těchto bytostí s lidskou rasou. Všichni lidé byli 

nadšeni, že se konečně spojili s mimozemskou civilizací. Lidé to potřebovali, 

potřebovali něco nového, něco neznámého.Ukázali nám nové technologie a 

náznak, jak se vypravit do vesmíru na vzdálené místa a planety miliony a miliony 

světelných let daleko od Země. Dokázali uložit a uchovat všechny lidské 

myšlenky a lidské vědění. Lidé je milovali a neměli vůči těmto mimozemským 

bytostem jedinou špatnou či negativní myšlenku. A ony to věděly. A měli 

obyvatele naší planety za přátelskou rasu. Vzpomínal, že také byl z tohoto 

kontaktu nadšen, ale jen do jisté události. Nyní byl doslova loven na své 

domovské planetě, ale věděl proč, tušil to. Měl něco co oni chtějí, po čem touží a 

co chtějí získat. Utíkal s nevelkým plátěným pytlem a doufal ve šťastný konec, 

šťastný konec pro něj. Prodíral se hustým lesním porostem a věděl přesně, kam 

má namířeno. Věděl, jak se na ono místo dostat nejrychleji a přál si, aby už byl 

konec a vše bylo za ním. Nízko rostoucí větvičky a vysoké keře ho bodali do 

krvavé rány na jeho levé paži.. Toto zranění si však způsobil sám.Tušil, že vláda 

by ho dokázala vystopovat, díky čipu, kterým byl označen každý jednotlivec na 



Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište fantastickou povídku 2010 
 

 22 

Zemi. Tímto čipem mohli kontroloval a sledovat kohokoli. Přestože mu po čipu 

zůstalo už jen krvácející zranění, s jistotou věděl, že ho nakonec naleznou a 

získají co chtějí. Ať už mimozemské bytosti, dychtící po jeho myšlenkách a 

znalostech či vládní organizace vedená jeho vlastní rasou, lidskou rasou. 

Uvědomoval si, že jeho špatné a negativní myšlenky, kvůli kterým se tohle 

všechno děje, musí zůstat utajeny v jeho hlavě a nikdy nevyjít na povrch 

světa.Věděl, že pokud by se jich mimozemšťané zmocnili, celá lidská rasa a s ní 

všechno lidské vědění, lidské myšlení by bylo zničeno. Nechtěl, aby lidstvo 

zmizelo kvůli němu, kvůli něčemu nehmatatelném, co se ukrývá v jeho hlavě. 

 

Hory, po kterých utíkal a ve kterých se nyní skrýval, znal velmi dobře. Tak 

dobře, že i po tmě a jen za svitu měsíce poznával hloučky stromů i paloučky na 

kterých mnohokrát polehávali a sledovali pasoucí se divokou zvěř. Strávil zde 

mnoho krásných chvil a ty nejkrásnější v posledních šesti letech svého života. 

Když míjel studánku pod skálou, opět si vzpomněl na svou milovanou ženu. Na 

její krásný úsměv, který ji chválili lidé na ulici i na její upřímná zelená očka, 

kterými se na něho dívala a do kterých se zakoukal hned na první pohled. Její 

smrt však byl jeho poslední pomyslný hřebíček do rakve. Její záhadné smrtelné 

zranění v práci nebylo pro něj dostatečným vysvětlením její smrti a tušil, že je za 

tím někdo z vyšších míst, z těch nejvyšších.  

 

Blížil se k cíli. Krajina se náhle rozprostřela a naskytla mu jemu známý 

pohled. Dřevěný horský srub. Ten srub, kde strávil svá nejlepší léta a kde má jen 

ty nejkrásnější vzpomínky. Věděl, že už ho nikdy takhle nespatří, srub na jehož 

výstavbě se podílel se svým otcem a který po jeho smrti zdědil a užíval si zde 

úžasné chvíle se svou milovanou rodinou. To už však byla jen minulost. Jen 

nádherné vzpomínky, které už nikdy nic nepřekoná. Vešel dovnitř, vůně dřeva a 

rodinné pohody tu dýchala na každém kroku. To ho však sráželo a chtěl už brzký 

konec, chtěl být se svou rodinou. Opatrně položil plátěný pytel na starý masivní 

stůl a rozvázal ho. Po tváři mu tekly slzy. Ve svých rukách držel mrtvolku svého 

šestiletého syna. Jeho jediného syna. To jen kvůli jeho smrti teď leží v lese mrtvé 

tělo mimozemšťana. To kvůli smrti synka ho pronásleduje vládní organizace, 

která ho musí zneškodnit dříve, než se jeho negativní myšlenky dostanou do 

rukou mimozemských bytostí. Tak jako to udělala s jeho ženou. Ty negativní 



Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište fantastickou povídku 2010 
 

 23 

myšlenky, které získal právě kvůli smrti syna. Smrt syna, kterou způsobili 

mimozemšťané, při odebírání a ukládání jeho vlastních myšlenek, kterou 

prováděli všem žijícím lidem na planetě. Proto utíkal před mimozemšťany, aby se 

jim do rukou nedostali jeho negativní myšlenky ohledně jich samotných. 

 

V kůlně nedaleko od srubu, zvedal dva červené kanystry. V dálce uslyšel 

zvuky. Uvědomoval si, že konec se nezadržitelně blíží. Pospíchal s oběma 

kanystry do srubu. Otevřel první kanystr a začal z něj polévat nábytek a vnitřek 

srubu. Se slzami v očích poléval benzínem starý masivní stůl po svém dědečkovi, 

vzpomínal při tom na výtečné večeře, které na tomto stole jedl se svou milovanou 

ženou a kde krmil svého malého synka. Vzpomínal na tu pohodu, kterou zažili u 

plápolajícího ohně u krbu, který však v tuto chvíli jen tiše vyčkával na to, až sám 

bude pohlcen plameny. Nádherný červenočerný koberec, rozprostírající se na 

dřevené podlaze do sebe vsakoval proud vytékajícího benzínu. Nyní už neplnil 

funkci hracího pole pro malého kloučka, ani neposkytoval měkkou podporu pro 

bosé nožky milované ženy, čekal ho stejný konec, jako visící obrazy na zdi, či 

těžké zelené závěsy zakrývající část oken. Skleněné tabulky v oknech se náhle 

rozkmitaly, stejně jako porcelánová sada na zavěšených policích. Došlo mu, že 

jsou to vládní helikoptéry. Našli ho a chtěli ho dostat dříve, než mimozemské 

bytosti. Ty se však nezadržitelně blížili a pomalu obkličovali jeho milovaný srub. 

Odhodil již prázdný kanystr stranou. Druhý nechal být a z náprsní kapsy vytáhl 

nádherný zapalovač. Zapalovač, dárek od jeho ženy na desáté výročí. Všude se 

šířil zápach rozlitého benzínu, on ho však nevnímal, stále cítil tu nádhernou vůni 

dřeva. Slyšel kroky mimozemšťanů před jeho dveřmi. Postřehl příkazy z vysílačky 

vojáka, právě se odpínajícího z lana, na kterém se spustil z vrtulníku na střechu 

srubu. Již nebylo úniku. Pomalu zvedl tělíčko svého syna, jednou rukou jej 

přitiskl na svou hruď, opatrně se posadil na zem a opřel se o nohu starého 

masivního stolu. Hned prvním škrtem rozhořel zapalovač, přitiskl syna k sobě co 

nejvíce mohl a odhodil zapálený zapalovač na smáčený koberec. Nádherný 

koberec se okamžitě vzňal a plameny začaly pohlcovat vše, co jim přišlo do 

spárů. Oheň se rychle šířil po celém srubu. 

 

Mimozemšťané venku věděli, že to, po čem toužili, a to myšlenky muže 

uvnitř, už nikdy nezískají. Oheň jim v tom zabránil. Ten oheň, ze kterého měli 



Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište fantastickou povídku 2010 
 

 24 

neskutečný strach. Vládní organizace dosáhla svého. Negativní myšlenky tohoto 

člověka se nedostanou na povrch. Konkrétně ty myšlenky, jejichž funkcí bylo 

nenávidět mimozemšťany a které by znepřátelily mimozemské bytosti vůči 

celému lidstvu. Uvnitř srubu už panovala neskutečná výheň a jeden lidský život 

byl téměř u konce. Život člověka, který si uvědomoval, že jeho myšlenky můžou 

způsobit zkázu lidstva, ale také si uvědomoval, že byl chytán nejen 

mimozemšťany, ale hlavně loven lidmi, kteří ho však chtěli připravit o život.  

Nechtěl takový konec, kdy by ho vlastní lidé zabili kvůli cizincům.Vybral si 

vlastní volbu. V ohnivém žáru se plameny přibližovaly ke druhému kanystru 

plném benzínu. Kolem srubu již pobíhali jak mimozemské bytosti, ta vládní 

vojáci. Nastala obrovská ohlušující exploze. Kusy srubu se rozlétly po okolí. 

Žlutohnědá tekutina se mísila s lidskou krví v jednu společnou tekoucí říčku. 
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Martina Procházková 

 

Bouřlivá schůzka 
 

Už to byla chvíle, co jsem si prohlížela tu chodbu, neschopna najít kolem sebe 

cokoli povědomého. Bylo tam špinavo, mokro a tma. Jediné osvětlení obstarávaly 

vynechávající žárovky a nikde nebyla vidět žádná okna. Pokusila jsem se 

zvednout, ale moje nohy byly studené a ztuhlé. Zkusila jsem je trochu rozehřát 

rukama a přestože se nezdálo, že by to nějak pomohlo, během chvilky jsem stála 

na nohou připravená jít. I přes tu děsivou tmu a neprostupné kovové stěny byla 

naděje, že za rohem najdu nějaká okna, dveře, možná i někoho, kdo mi vysvětlí, 

kde jsem se tu vzala a jak se dostanu domů. Ne, že bych si pamatovala, kde jsem 

doma a kdo vlastně jsem, ale něco mi říkalo, že tu špinavou chodbu jsem nikdy 

neviděla. 

Mezi kovovými sloupy jsem našla umolousané zrcadlo. Podívala jsem se na sebe 

a zkoušela si vzpomenout na svoje jméno. Měla jsem na sobě vysoké kožené boty 

na podpatku, dlouhý plášť a pod ním jen šortky a upnutý trikot. Zatřásla jsem se 

zimou a hluboce jsem se podívala do očí dívce v zrcadle, jako bych čekala, že mi 

můj vlastní odraz řekne moje jméno. Jediné jméno, které jsem si vybavila, bylo 

,Mirek‘. Zklamaně jsem se odvrátila od zrcadla a pokračovala chodbou dál. Vtom 

mi to naskočilo: „Jana! Jistě, to je moje jméno.“ Měla jsem radost, přesto mi to 

jako jediná věc, kterou vím, přišlo žalostně málo. 

Už po několika krocích jsem zaslechla šramot. Za rohem na konci chodby někdo 

byl! Klepala jsem se strachy i zimou, ale neměla jsem na výběr – ten člověk byl 

moje naděje na návrat domů. Pomalu jsem se přibližovala ke zdi, za kterou stál. 

Nohy i ruce jsem měla zkřehlé a dalo mi dost práce nebýt zpozorována. Jen na 

vteřinu jsem nahlédla za roh. Celé tělo mi ihned zalil strach a panika. Za rohem 

stál netvor vysoký dva metry, nad nosem s širokými nozdrami mu rudě svítily 

malé oči, tělo měl pokryté rohovitými šupinami, na nohách drápy a dlouhé 

chlupy, z tlamy mu čouhaly obrovské špičáky a v rukou – dalo-li se tomu říkat 

ruce – držel samopal. Jeho oči měly zcela nepřítomný pohled a celý jeho postoj, 

připravený k útoku, budil obavy o život. 

„Neví o mě, ještě o mě neví...“ šeptala jsem si, abych se uklidnila.   
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Nad městem se stahovaly mraky a vypadalo to na pořádnou sněhovou bouři. 

Mirek se zdržel v práci a jel na schůzku o čtvrt hodiny později. Zácpa v centru ale 

protáhla zpoždění na půl hodiny. A to by si člověk pomyslel, že po několika 

desetiletích používání vznášedel by se už řidiči mohli naučit přelétávat přes 

pomalejší vozidla bez havárií – kolize vždy zacpou frekventované třídy tak, že není 

možné projet ani s vznášedlem létajícím do výšky pěti metrů. 

,Ale Jana to pochopí, není z cukru. Stejně už se dávno schovala někam do 

restaurace a nečeká na mě pořád pod hodinami,‘ pomyslel si Mirek a s klidem 

pokračoval v jízdě. 

Jak se dalo čekat, Jana na místě schůzky nebyla. Průhledné digitální hodiny, 

vznášející se nad náměstím, ukazovaly přesně 32 minut po čtvrté. Když se 

Mirkovi nepodařilo dovolat se jí na mobil, bez zaváhání se vydal procházet 

restaurace kolem dokola náměstí. Všem ukazoval video svojí dívky, ale nikdo ji 

neviděl.  

,Ani chvíli nemůže počkat...‘ vzdychl Mirek a nastartoval vznášedlo. Jen, co se 

dostal z úzkých uliček centra, zavolal k Janě domů. Telefon vyzváněl dlouhé 

vteřiny, ale nikdo ho nebral. Ani  rodiče, kterým volal na dovolenou v Alpách, ani 

nikdo z přátel nevěděl, kde Jana je.  

„Sakra!“ zaklel do hustého sněžení. 

Po dívce se slehla zem. Venku zuřila smršť a vítr si pohrával se vznášedlem 

stejně jako se sněhem a hromadami spadaného listí všude kolem. 

 

Bez dechu jsem se tiskla ke zdi a přemýšlela, co dělat. Na tváři jsem měla 

zvláštní vlhký pocit ale když jsem si na ni sáhla, byla suchá. Celé to muselo být 

jen moje rozrušení z toho, jak příšera za rohem dupala a funěla. ,To není možné, 

tohle musí být sen,‘ pomyslela jsem si, ale bolavá ztuhlost nohou a mé vlastní 

bušící srdce mi nevybíravým způsobem připomněly, že nespím. Konečně jsem se 

zklidnila a začala uvažovat. Jediná možnost, jak se nestvůře ubránit, byla využít 

toho, že o mě neví, a utíkat o život.  

Zhluboka jsem se nadechla a dala se do běhu. Netušila jsem, kam chodby vedou, 

a jen doufala, že nevběhnu do nějaké slepé. Nohy se mi při běhu trochu 

zahřívaly, přesto byly pořád dost studené a nemotorné. Šupinatá příšera po mě 

začala pálit ze zbraně. V běhu jsem se přikrčila a střely mě míjely. Chodby byly 
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úzké a obrovská příšera měla problém se v nich pohybovat, doufala jsem, že s 

trochou mrštnosti jí dovedu utéct. Vzhledem k mým chladem ztuhlým nohám se 

ale veškerá moje mrštnost vytrácela, byla jsem jen kousek od klopýtnutí. 

Na zemi jsem zahlédla dýku jako zázrak, který se objeví, když to nejvíc 

potřebujete. Docházel mi dech, zvedla jsem nůž a pak měly události rychlý spád. 

Rozběhnutá příšera nestihla zareagovat, když jsem jí do hrudníku zabodla dýku 

a skácela se na zem. Z rány jí vytékala modrozelená tekutina. S odporem jsem 

posunula její obrovskou ruku s drápy, abych mohla zvednout samopal. Do pláště 

jsem si otřela zbraň potřísněnou zvláštní krví příšery. 

 

Sněhová bouře houstla, přesto se k domu své dívky blížil s narůstající rychlostí. 

V hlavě se mu honily všechny možné věci, co se rozrušené dívce mohly na cestě 

ze zpackané schůzky stát. 

,Mimozemšťani...‘ napadlo ho a začínal si vzpomínat. ,Jejich loď je na oběžné 

dráze, politici s nimi vyjednávají, ale říká se, že chtějí dělat pokusy na lidech – 

zkoumat lidskou stavbu těla i chování.‘ Mirek začínal blednout, jak mu docházely 

souvislosti – sněhová bouře byla ideální příležitost, jak zamaskovat únosy lidí na 

loď. 

„Ne, Jano, prosím, jen to ne!“ zaúpěl do zuřící bouře když odemykal dveře 

starého domu. 

 

Obluda sice ležela na zemi a v rukou jsem držela samopal, přesto mi bylo jasné, 

že pokud je někde blízko víc takových, nevydržím déle, než pár minut. V noze mi 

při prvním kroku cuklo bolestí, ale nebyla jsem zasažená, nedovedla jsem si tu 

náhlou křeč vysvětlit. Pomalým krokem jsem pokračovala dál, zbraň byla ledově 

studená a nebyla jsem si jistá tím, jak ji mám ovládat. Přesto jsem se jí držela 

jako klíště, když jsem nahlédla do další chodby.  

V chodbě stály dvě obludy na chlup stejné jako ta, kterou jsem zrovna zabila. 

Nepřemýšlela jsem a pokusila se na ně vystřelit, ale příliš se mi klepaly ruce, 

minula jsem. Dusavý zvuk jejich tlap napovídal, že jsem byla zpozorována. 

Otočila jsem se a utíkala na druhou stranu, do odbočky, kterou jsem předtím 

minula. 

„Proč si se mnou tak hrají? Proč mě rovnou nezastřelili nebo nezavřeli? Proč mě 

tu honí jako kočka myš?“ plakala jsem, jak jsem zabíhala do chodby. Moje 
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nejhorší myšlenka se stala skutečností – chodba byla slepá a šupinaté příšery mi 

byly v patách. Doběhla jsem na konec chodby a přes zimu, která mi prostupovala 

tělem, jsem se přitiskla ke studené kovové zdi a hleděla příšerám přímo do očí. 

Jedna z nich vystřelila, ale nic jsem necítila. Druhá vystřelila a střela mě minula 

stejně jako ta první. „Je to jen další část jejich zvrhlé hry?“ pomyslela jsem si a 

zavřela oči. Čekala jsem na tu ránu, která tuhle honičku ukončí. 

Přikryla jsem si dlaněmi tvář a počítala.  

„Jedna... dvě... tři... čtyři... “ Vtom mě zalil nádherný pocit tepla a klidu. Ucítila 

jsem povědomou vůni.  

 

„Jani, prosímtě, Jani, otevři oči!“ najednou jsem pod sebou cítila dřevěnou 

podlahu našeho obýváku, nade mnou klečel Mirek a objímal moje zkřehlé tělo. 

„Neměj strach, sanitka je na cestě.“ 

„Co se stalo?“ zmateně jsem mžourala kolem sebe. 

„Nehýbej se, lež. Všechno ti povím, hlavně se nepokoušej vstát,“ řekl mi a já si 

uvědomila, že ležím na zemi, zasypaná třískami, sněhem a dalšími věcmi. 

„Sněhová bouře shodila větev stromu, ta vám zničila střechu. Suť ti zasypala 

nohy a rozbila hlavu. Musela jsi mít pořádný otřes mozku. Neboj se, možná máš 

jen něco zlomené a jsi podchlazená, ale byla jsi v bezvědomí, takže si z toho nic 

nebudeš pamatovat.“ 

Konečně jsem se probírala a rozvzpomínala se na všechno – na to, jak jsem dnes 

odpoledne odešla naštvaná ze schůzky domů a hned začala hrát hru, abych si 

vybila zlost. Všude kolem mě na zemi ležela čidla z našeho nového 3D 

simulátoru. Brýle, čidla rukou a nohou. Jen jemným zatínáním svalů jsem se v 

simulátoru hýbala, jako bych byla úplně v pořádku. Na obrazovce, která 

ukazovala prostředí hry stále ještě stály dvě šupinaté příšery se samopaly 

namířenými na hráče. Protože hra byla přerušena, jen stáli a čekali, až se 

uživatel znova připojí. 

„Podívej, Max se tě snažil vzbudit.“ ukázal Mirek na chundelatého pejska, který 

šťastně pobíhal kolem. Setřela jsem si ze tváře sliny od psa. 

„Nehýbej se, Jani,“ chytl mi ruku a objal mě, aby mi předal co nejvíce tepla. 

Čekali jsme na sanitku a Mirek se ve své snaze uklidnit mě sám rozplakal. 

„Slibuju ti, že už nikdy, už nikdy nepřijdu pozdě na schůzku. Prosím, nezlob 

se...“ líbal mě a něžně mačkal, oči plné slz. 
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„Nezlobím se,“ vydechla jsem. Moje nohy byly zakryty sutí, přesto mi všechny 

moje problémy najednou připadaly jako legrace. Od obrazovky simulátoru, na 

které ještě stále přešlapovaly šupinaté příšery, jsem nemohla odtrhnout oči. 
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Tomáš Švehla 

 

Plíseň 
 

I. 

 Nic. Tma a nesnesitelná bolest ….. 

….  zlaté časy už jsou minulostí. 

  

Jmenovala se dle obyvatel Země, nezvykle modrá na tak zakrslou planetu. 

Z nepochopitelných důvodů tuto komickou planetu od jisté doby ovládali velice 

naivní tvorové. Pro vše si vymýšlely nesmyslná pojmenování, místo přežitím se 

zabývali fantazií a budováním vlastního pohodlí. Co je to za tvory, když mají 

potřebu spisovat i třeba smyšlené příběhy, povídky s nesmyslným označením sci-

fi. Říkali si lidé. Po tisíciletí co jsme žili bok po boku, jen budovali jakousi 

kulturu a techniku, místo aby se snažili o přežití. 

 My jsme dlouhověcí, nespěcháme. Všichni jsme jeden a jeden jsme všichni. 

Propojené myšlení, exponenciálně zvyšující se naším počtem si poradí s čímkoli. 

Jedinec by nezvládl malou násobilku jedné, ale je nás mnoho. Nemáme sobě 

rovné. Pokud je něco ve vesmíru rozměrnější jak náš intelekt, tak se jedná o 

vytrvalost a soutěživost, které máme tolik, že by se nedala rozdat. Rádi 

vyhráváme, střetáváme se sílou života a její existenci posouváme do minulosti. 

 Hloupí lidé. Směšná stvoření. Brali nás jako pomocníky i nepřátele, ale 

nikdy jako hrozbu. Osudová chyba. Jejich naduté chování v nás vzbudilo 

nejistotu a před útokem jsme je dlouho studovali. Žádná skrytá vychytralost se 

neobjevila, na nic si nehráli. Byli slabí. Byli nepřizpůsobiví, místo evoluce si 

přizpůsobovali okolí a to je hloupé. To je velice hloupé. 

 Rozšířit se po komediantské modré planetě nebyl problém, ani přizpůsobit 

se všem jejím prostředím. Žít blízko lidí, žít na lidech, žít v lidech. Všude se nám 

dařilo a planeta byla den ode dne zelenější, jako ostatní z našich planet v této 

galaxii. Zajímavé, že každá galaxie má jiné barevné spektrum, my víme proč. 

V noci jsme posílali světelné zprávy. To byla ještě doba, kdy jsme měli omezený 

dosah našich mozkových spojení. Nyní je to pro nás nemyslitelné. Mozková 

spojení zní přesně, ale mozky nemáme. Lidé naše signály vysílané do vesmíru 
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nazvali fluorescencí chlorofylu. Stejně už neměli šanci, už jim zbývalo jen pár 

tisíc let. Postupným vypouštěním toxinů do ovzduší, až to byla téměř jediná 

součást atmosféry, lidé najednou přestali existovat.  

 Najednou přestali existovat z pohledu nás. Lidem trvalo stovky let, než 

dokázali pochopit, že mají problém. Hlupáci nepochopili, kde se stala chyba.  

Člověk byl ohroženým druhem. My nejsme jako obyvatele rudé planety, kteří si 

ohrožených druhů cení. Pro lidstvo už není v budoucnosti dost místa. Modrá 

planeta krásně zezelenala a nám se přestala líbit rudá. Jak bude Mars vypadat v 

zelené? 

 

 Obyvatelé rudé planety nejsou hloupí jako lidé. Tedy nebyli. 

Nepojmenovávali sebe ani nic ze svého okolí, to pro přežití není třeba. Nenápadní, 

beztvarý rudí tvorové na stejnobarevné planetě, chytré maskování. Měli ve své 

moci více planet, ale s filozofií přežití ostatních druhů to nemohli dotáhnout příliš 

daleko. Minimálně se vzdalovali ze svého domova. Vždy jen na krátkou dobu a 

jen v omezeném množství, aby nebyli snadné je zpozorovat. O jejich chytrosti 

svědčilo mnoho aspektu jejich nenápadného života, ale v kombinaci s jejich 

bojácnou povahou se výhoda ztrácí.  

 Hned při přistávání na Marsu nastali problémy. Ta planeta není rudá, je 

černá, ale veškerý povrch zabírají beztvarý obyvatelé. V současnosti už víme, že 

povrchové maskování je rozšířená taktika ve větší části vesmíru. Bylo to 

překvapení, když první jednotky zkrátka mizeli a ubývali. Zásadním problémem 

bylo rozeznat, kde končí jeden rudoch a kde začíná další. Standardní jedinec 

obyvatelstva měl rozlohu přibližně v řádech stovek kilometrů čtverečných, což 

však vůbec neplatí o starších.  

Starší, prastaří, někteří údajně pamatují vznik světa. Jsou to jedni z mála, 

pokud nepočítám nás, kteří vědí, že velký třesk vlastně ani moc netřeskal. 

Vypadalo to spíše jako, když uhasíte sirku potopením do vody a z neznámého 

důvodu na chvíli ještě pod hladinou jasně vzplane. Vzdálená minulost stejně 

nikoho moc nezajímá. Prastaří jsou zkrátka prostorově výrazní v řádech 

desetitisíců kilometrů, již na počátku světa si za vůdce zvolili nejmenší z nich 

Tharsis. Slitování, slabost, charakter…to se jí a následně všem stalo osudným. 

Snaha bezpečně přistát byla značně neúspěšná, ale vývoj se zastavit nedá. 

Trvalo to par okamžiků, podobně jako vláda dinosaurů na planetě vtipálků. Stali 
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jsme se schopnějšími, cestování vesmírem už nemělo budoucnost. Vhodnější 

varianta byla využít uměle vyvolané trhliny v realitě.  

Schopnost vytvořit trhlinu, jsme si vyvinuli sice za pár chvil, ale každá 

trhlina, znamená lehkou oběť našich druhů. Trhlina přenášející jednoho jedince 

spotřebuje životy přibližně luma ostatních. Stejně se jedná o nejvýhodnější 

variantu, protože přesunout zároveň dva jedince by znamenalo obětovat luma na 

minga, což se přímou úměrou rozhodně nazvat nedá. Důležité je dobré plánování 

místa přistání, protože v krátkém okamžiku v něm dojde k extrémnímu úniku 

energie mimo realitu.  

Žhavé jádro rudé planety vyhaslo v zepto sekundě a jeden nepatrný 

příbuzný se vydal na cestu k povrchu. Trvalo miliony let, než se rozvinul 

v armádu, která pronikla na povrch planety. Rudoši byli minulostí. Objevila se 

nová zelená planeta. 

 

Naše evoluce byla stále rychlejší a i lidé by nyní mohli říct, že se vyvíjíme 

v reálném čase. Již jen jediný kout galaxie nám neříká pane, zvláštní to část. 

Odtržená od všeho ostatního, jedna ohromná planeta, kolem které krouží tři 

slunce, každé o velikosti mléčné dráhy. Cestou vyhasne mnoho sluncí, abychom 

měli vůbec dostatek energie na dlouho cestu. Je čas na cestu. Obětujeme zeleň 

všech planet, aby nás ve vhodný čas mohlo být v onom koutě mnoho. Povýšíme ji 

na domovskou planetu. 

Průzkumný tým se již nachází na místě a posílá přesné informace o cíli 

naší cesty. Na tu ohromnou vzdálenost je cítit jistá informační prodleva, i když 

jsme vzájemně propojeni. Je čas na cestu. 

Slunce vyhasla, ztratila se zeleň z planet. Cesta byla dlouhá, překvapivě i 

mimo realitu existují vzdálenosti. Krásné bezbarvé výhledy, tak tmavé až oslňují. 

Já, nebo MY jsme ti vyvolení, konec kochání, už jsme tu. 

Uprostřed ohromné transparentní koule, co to je? Poslední tři slunce 

galaxie mizí, nebo to nebyla transparentní koule? Planety přece nejsou živé….. 

Mizíme, rozkládáme se v temnotě….  

Cítím každý atom, jak ubývá ze mě a mých bratrů.  

Tma a nesnesitelná bolest a nic. 

 

Konec plísně a její spanilé jízdy vesmírem. 
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Tomáš Vymazal 

 

Teorie všeho 
 

I. 

 SEDÍM TAM, KDE TO KDYSI DÁVNO ZAČALO. TEHDY JSEM JEŠTĚ NETUŠIL HODNĚ VĚCÍ. 

MŮJ ŽIVOT BYL NA KŘIŽOVATCE, OVŠEM NE JEN V PŘENESENÉM SLOVA SMYSLU. BYL NA 

KŘIŽOVATCE SVĚTŮ. TEĎ UŽ VÍM MNOHEM VÍC, NEŽ KDYSI. SLADKÁ NEVĚDOMOST. 

Zápisek první, 13.3.2015, 18:03 

 TAK JSEM ZASE V PIZZERCE NA NÁVRŠÍ. MÁM TO TU RÁD, ČLOVĚK MÁ NEJLEPŠÍ 

PŘEHLED O TOM, CO SE DĚJE KOLEM. RÁD POZORUJI OKOLÍ. ENTROPII KTERÁ SE STÁVÁ 

ŘÁDEM, NEBO NAOPAK? AHA, TA BLONDÝNKA CO SI KAŽDÝ VEČER CHODÍ PRO ŽAMPIONOVOU 

PIZZU DNES PŘIŠLA O 10 MINUT POZDĚJI NEŽ NORMÁLNĚ. TEDY VĚTŠINOU SI KUPUJE 

ŽAMPIONOVOU. SCHVÁLNĚ, ZKUSÍM TO. 

  BERU DO RUKY SVŮJ TABLET A DÍVÁM SE NA OBRAZOVKU. V MENU VYBÍRÁM PŘÍKAZ 

PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU. KOLO ŠTĚSTÍ SE PÁRKRÁT OTOČILO A MŮJ POČÍTAČ BYL 

PŘIPOJEN. RYCHLE SLEDUJI VÝPIS STATISTIK: „VE VAŠEM BOTNETU JE MOMENTÁLNĚ 

SPUŠTĚNO: 31 459 PC. VOLNÁ VÝPOČETNÍ KAPACITA: 28,9%.” STATISTIKA MĚ POTEŠILA, 

RYCHLE ZADÁVÁM ČAS PŘÍCHODU BLONDÝNKY (ŘÍKÁM JÍ EMMA) A SPOUŠTÍM CALEBA. 

OBRAZOVKA TABLETU NA CHVILKU ZHASÍNÁ A OBJEVUJE SE OKNO S DALŠÍMI STATISTIKAMI A 

TAKY PÁR GRAFŮ. MAČKÁM NA NEJVĚTŠÍ TLAČÍTKO SE JMÉNEM „SPUSTIT SIMULACI“. 

 Stoupá ve mně adrenalin. Přece už by se to mělo povést. Ve firmě, kde 

pracuji už jsem nasbíral tolik dat. Veškeré vzory chování lidí, nad kterými můj 

zaměstnavatel dohlíží. Každý den si ukládám na několik pronajatých serverů 

data s informacemi počasí, fluktuace na burze cenných papírů i na Forexu. Mám 

téměř kompletní statistiky o pohybu radioaktivního mračna nad Evropou po 

posledním útoku teroristů. Na Calebovi pracuji už téměř pět let. Blondýnka si 

mezitím koupila šunkovou pizzu, při odchodu se na mě pohrdavě podívala a 

odešla. Dneska to asi v práci nestálo za nic. Nesnáším blondýnky. To bych měl 

asi taky napsat. Jako jeden z mnoha vzorků sem si ji vybral proto, že je jedna z 

mála lidí, kdo sem chodí pravidelně. 
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 Tablet mě upozornil pípnutím a na obrazovce se objevilo: „Emma si v sedmi 

z deseti miliónů simulací vybere objekt: Šunková pizza“. V té chvíli by jste se ve 

mně krve nedořezali. Že by to konečně bylo ono? 

 „Evičko, můžete mi donést zase ty tři tradiční Pressa?“, volám na čísnici. 

 „Že si s tím nedáte pokoj, víte, že tolik kávy se pít nemá.“ 

 „Tohle slouží vyššímu účelu.“, odpovídám se smíchem. 

 „To říkáte vždycky. Za chvilku to tam máte.“ 

Evička odešla dělat kávu a já spustil stopky a další simulaci. Přišla s kávou 

přesně po 3 minutách. Alespoň to tvrdily stopky.  

 „Díky!“, odpovídám s úsměvem a netrpělivě se dívám na tablet. Po chvíli se 

objevil výsledek na který sem tak dlouho čekal. Největší počet simulací se trefilo 

do blízkého okolí tří minut. Srdce se mi svíralo radostí tak, že jsem málem 

zapomněl zadat čas tramvaje projíždějící kolem pizzerie.  

 „Evičko, ještě má poslední tradiční prosba.“, dívám se prosebně na 

servírku. 

 „Tohle bych vám ale opravdu neměla říkat, víte že by mě šéf seřval. Co 

kdyby jste nás chtěl vykrást?“ 

 „A stalo se to někdy?“, odpovídám. 

 Servírka se chvíli mračila, pak došla k pokladně a něco naťukala na 

terminál. Já jsem mezitím otevřel další okno na tabletu. 

 „V kase mám přesně 3885,50 euro.“ 

Čísla naprosto souhlasila, zdálo se mi že tohle nemůže být pravda, že jsem jen ve 

snu. Rychle jsem zhltl všechny tři pressa, abych večer mohl místo spánku 

programovat a odešel jsem do deštivého večera. 

 

Zápisek druhý, 24.3.2015, 11:03 

 Pořád tomu nemůžu uvěřit. Zdá se že Caleb funguje. Tedy alespoň pokud 

položím dotaz na něco z oboru, ve kterém mám nasnímané velké množství vzorů 

chování a statistik. To se týká chování většiny mých přátel, spolupracovníků, lidí 

které potkávám, hromadné dopravy, ale i globálních věcí, jako je chování počasí 
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nebo fluktuace na burze. Samozřejmě, každá třída požadavků trvá odlišně 

dlouho. Vzpomínám si na film PI, ve kterém se o to samé pokoušel jeden 

matematický génius. A protože ve filmu byla zapletená mytologie, pojmenoval 

jsem svůj systém Caleb. Funguje na principu hledání vzorů v obrovském 

celulárním automatu, který se paralelně spouští v obrovském množství 

alternativních nastavení. Proto jsem musel použít botnet – síť vytvořenou 

počítačovými hackery z tisíců napadených počítačů. Jedině díky tolika strojům 

mohu spustit tolik verzí „reality“, a hledat v nich, co se asi stane v budoucnosti. 

 Teprve teď si připadám, že sem konečně svobodný. Mohu být bohatý jak 

chci. Investice na burze by mi to zajistily, mohu zjistit která z mých kamarádek 

má o mě zájem a najít si tak po dlouhé době zase přítelkyni. Mohu vědět, jak 

zatlačit na šéfa, aby mi přidal plat. Mohu sázet čísla v losování, předpovídat 

výsledky sportovních zápasů nebo třeba radit generálům při vedení války proti 

Severní Koreji. Nebo můžu celou věc publikovat a stát se slavným. Třeba bych 

dostal Nobelovku a na mojí bývalé škole by konečně pochopili, že mě neměli 

vyhazovat. Už vůbec nemůžu spát, pořád kontroluji Calebovy předpovědi a 

přemýšlím nad tím, co všechno by se s ním dalo dělat. 

Zápisek třetí, 1.5.2015, 12:55 

 V práci jsem dal výpověď. Po investování na Forexu jsem si vydělal tolik, že 

už nebudu muset v životě pracovat. Konečně se budu moci věnovat všemu, co mě 

zajímalo. Problém je, že nemůžu spát. V hlavě mám pořád moc myšlenek. Dnes 

jsem si byl ve městě vyzvedávat peníze, a zdálo se mi, že vidím...ducha...vypadal 

jako já. Přesně jako já. Přecházel přes silnici před pizzerií a srazilo ho auto...bylo 

to celé podivné. I to auto vypadalo jako duch...duch auta. Prostě tam ve 

skutečnosti nebylo. Asi to je jen nedostatek spánku. 

Zápisek čtvrtý, 8.5.2015, 16:25 

 Duchů vidím pořád více. Je to celé podivné. Ústřední postava všech těch 

halucinací jsem já. Nebo nějaký můj klon. Vždycky se vidím o kousek dál a něco 

se se mnou děje. Naposledy jsem se takhle potkal, když můj klon utíkal před 

skupinkou lidí v černých kabátech. Začal jsem brát léky. Nějaké jsem si objednal 

přes internet. Nabídku jsem našel ve spamu. Prý: „zbaví vás všech starostí a 

prosvítí váš život.“ Je tu ještě jedna důležitá věc. Včera večer mi přišel email. 

Odesílatel se představil jako Šámot Lazamiv a uvedl, že ví, čím procházím a chce 
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mi pomoct. Chtěl si se mnou sjednat schůzku. Bojím se ho. Připadá mi jako bych 

to jméno už slyšel. Bojím se ho o to víc, že Caleb na jakékoliv dotazy o setkání s 

ním mlčí. Ve všech sto milionech simulací (za nabyté bohatství jsem rozšířil svůj 

botnet) mi jako výsledek hlásí jen jednu alternativu: „Neznámá událost“. Další 

věcí je, že emailová adresa odesílatele podle databáze whois neexistuje. Co když 

mi chce ukrást mé tajemství? 

Zápisek pátý, 10.5.2015, 17:00 

 S panem Lazamivem jsem si schůzku smluvil na 15:00 odpoledne v pizzerii 

Na návrší. Teď tu sedím a sepisuji dojmy z ní. Předně je vhodné poznamenat, že 

Caleb toto setkání považoval za neznámou událost zcela oprávněně. Lazamiv se 

prostě objevil. Jednu chvíli tu nebyl, najednou se objevila ostrá bílá záře (které si 

Evička ani nikdo z hostů nevšiml), a já si začal říkat, že by ten reklamní žvást na 

moje léky byl pravda? Ale léky to nebylo, jakmile záře opadla, najednou seděl 

proti mně u stolu. Naprosto přesně v 15:00. Seděl jsem v němém úžasu. Ten 

člověk mi přišel ohromně povědomý, jako bych ho znal celý život, i když jsem si 

byl jistý, že jsem ho nikdy nepotkal. Měl našedlé vlasy, hluboké zelenohnědé oči 

a tvář ostrých rysů. Tipoval bych mu tak na padesát, ale klidně jsem se mohl o 

dost splést, ten věk jsem usuzoval jen podle zbarvení vlasů, jinak měl rysy 

mnohem mladšího člověka. Jeho oblečení bylo přesně takové jaké jsem očekával. 

Vypadal jako nějaký vládní agent z konspiračně laděného seriálu Fakta X. Všiml 

jsem si také výrazné jizvy přes obočí nad pravým okem. Než jsem se zmohl na 

jakékoliv slovo, začal sám: 

 „Vy jste předpokládám člověk, kterému jsem poslal email.“ 

 „Ano, a vy pan Lazamiv?“, optal jsem se spíš ze zdvořilosti. 

 „Správně, prosím vynechme zdvořilostní fráze. Vím, na čem jste pracoval a 

co jste objevil. Vím také, že se mě bojíte. Chci vás ujistit, že k tomu není žádný 

důvod. Je tak nějak v mém zájmu vaše bezpečnost a zdraví. Přišel jsem Vás 

varovat...“ 

 „Jak to víte?“, rychle jsem ho přerušil. 

 „To by bylo složité vysvětlovat a vy by jste mi to ani nevěřil, řekneme, že až 

budete tak starý jako teď já, budete důvod znát.“, odpověděl Lazamiv tajemně. 

 „Dobře, před čím mě chcete varovat?“ 
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 „Budu vám muset osvětlit situaci. Váš objev je jen malým kusem velké 

skládačky, které říkejme třeba realita. Určitě znáte teorii parelelních vesmírů?“ 

 „Ano, chcete mi říct...“, nechápal jsem. 

 „Že je to pravda. Ovšem trošku jinak než se domníváte. Každý člověk 

prožívá jen jednu větev v nekonečném množství variant vesmírů přidělených té 

určité osobě. Není žádná možnost volby. Je to jako kdyby stejný vlak jel zaráz po 

různých kolejích, ale nemohl mezi nimi přejet. Každý ve skutečnosti prožívá jen 

instanci svého života, ve které je vše dáno. Takže i vy máte nekonečné množství 

„bratrů“, kteří prožívají své vlastní předem dané varianty života. Avšak, mě 

neznámý počet těchto variant – včetně té vaší – vytvořil simulátor Caleb. Tato věc 

je to nejdůležitější, co kdy člověk stvořil. Dává vám totiž skutečnou možnost 

volby.“, řekl mi naléhavě Lazamif. 

 „Děláte si srandu, že? Ale pokud by to byla pravda, je to pro mě jen dobře, 

ne?“, odpověděl jsem. 

 „Bohužel ne, toto se totiž nelíbí skupině, která si říká Arbitři. Já mezi ně 

též patřím, ale řekněme, že ve vašem případě mám důvod vás před nimi varovat. 

Jistě jste měl různé vize...“ 

 „Ano! Jako bych viděl duchy!“, dychtivě jsem odpověděl. 

  „Váš simulátor způsobil slévání sobě podobných variant vesmírů do sebe. 

Přesně toto se nelíbí arbitrům. Je to narušení zákona zachování energie. Proto 

vidíte duchy. Jsou to vaše jiné 'já', které se ovšem zachovaly trošku jinak. V 

převažujícím množství variant už vám jdou arbitři po krku. Můj čas se naplnil, 

pane, budu muset jít, už tak budu mít s kolegy problémy. Zachovejte se jak 

chcete, ale důkladně si to rozmyslete.“ 

 Opět se objevila záře a Lazamiv zmizel. Nechápal jsem co se stalo, ale 

začalo mi to všechno dávat smysl. Dostal jsem strašný strach. Musím se rychle 

dostat domů, tam třeba budu v bezpečí! 

Zápisek šestý, 20.5.2015, 17:00 

 Při odchodu z pizzerie po setkání s Lazamivem se stalo něco hrozného. Jak 

jsem byl rozrušený, nevšiml jsem si projíždějícího auta a to mě srazilo. Ani 

nezastavilo a jelo dál. Museli to být oni. A já se rozhodl. Po té, co jsem se vrátil z 

nemocnice jsem se zastavil Na návrší. Stál jsem uprostřed deště se svým 
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tabletem a jediným exemplářem zdrojových kódů Caleba. Mrštil jsem s ním do 

kalužiny a rozdupal. Zničil jsem svou možnost volby. Ještě dlouho jsem se do 

kalužiny díval, až se v ní objevil odlesk mojí tváře a čerstvé jizvy nad pravým 

okem. 
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Tomáš Zachar 

 

 

I. “Ach jo…zase to začíná“. Thor byl nevrlý a naštvaně si povzdechl. 

Ostatně jako vždy, když jeho přítel Max dělal rozruch, vše musel řešit on. 

Tentokrát se pohádal s nějakým opilcem, když si zašli na pár piv a skleničku 

whisky. Cestovali spolu již nějaký ten čas a Thor znal svého společníka natolik 

dobře, aby nepochyboval o blížící se smrti muže, který jeho přítele vyprovokoval k 

souboji. Max už pomalu vytahoval meč a začínalo to vypadat velmi špatně. 

Přitom ten večer začal tak krásně. Venku se už stmívalo a oni se po dlouhém 

putování v místních hlubokých lesích rozhodli, že by nebylo špatné jednou si 

odpočinout v pořádné posteli. Když přišli do této osady, už se nemohli dočkat, 

takže jejich kroky vedly přímo do místního hostince. Na to, v které části země 

byli, byl hostinec nezvykle velký a dobře zařízený. Brali to skoro jako dar z nebe. 

A když pomyslel na to jídlo, to šťavnaté maso a poctivě omaštěné brambory,  

znovu se mu sbíhaly sliny. Prostě pro jednou poklidný večer. Samozřejmě Max 

nemohl dopřát Thorovi ani to málo a Thor byl z toho dost nevrlý. V hlavě už si 

spřádal představy, jak si to jeho společník později pořádně vypije. Mezi tím, co 

Thor takto uvažoval, ostatní návštěvníci , ačkoliv byli na různé šarvátky zvyklí, 

všichni zmlkli a tiše se na tu dvojici dívali. Nestávalo se často, že by viděli v akci 

bojovníka takového formátu, jako je Max. Se svou mohutnou, dalo by se říci až 

titánskou,  postavou, vyčníval nad ostatními jako hora. Jeho svalnaté ruce, 

třímající obrovský obouruční meč, se kterým by svižně nedokázal zacházet nikdo 

z přítomných, a vlastně asi ani žádný obyčejný člověk, to vše mu, společně s jeho 

kožešinovým přehozem a bohatou hřívou vlasů, propůjčovalo hrůzostrašný 

vzhled. Protivníkem byl muž, jehož vzhled napovídal, že nováčkem rozhodně není. 

Drsná tvář se spoustou jizev ukazovala mnoho bojů, které zažil. Vyraz jeho 

obličeje zase Thorovi řekl, že tento muž není zvyklý utíkat. Bohužel před někým, 

jako je Max, vypadal skoro až jako dítě. Mnozí z přítomných měli ve tváři úžas, 

bojující s nutkáním vzít nohy na ramena. Vytvořilo se něco jako ring. Zákazníci, 

co neutekli a zůstali, se stáhli na schody a balkony, přičemž nechali prostor dole 

volný pro boj. Jedině Thor zamyšleně postával dole mezi bojovníky. „Opravdu je 

to nutné?“ zeptal se obou znesvářených mužů. Max se na něj jen podíval, 
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omluvně pokrčil rameny a na tváři se mu objevil pobavený úsměv. Což nejen 

rozlítilo ještě více druhého muže, který vypadal jako nepříčetný, ale naštvalo to i 

Thora, protože věděl, že jeho společník se náramně baví. Mezitím onen protivník 

zuřivě gestikuloval a vykřikoval něco řečí, které kromě Thora pravděpodobně 

nikdo nerozuměl. Ten ovšem taktně mlčel, jelikož ho napadlo, že muž z rozčílení 

mluví ve své mateřštině a čekal, jestli si všimne, že ostatní netuší, kvůli čemu se 

tak rozohnil. Náhle jako by mu došlo, že mu nikdo nerozumí, mírně se uklidnil a 

přešel do obecné Thallštiny. „Jmenuji se Radluv. Jsem členem gardy barona Gila. 

Tenhle smrdutý pes tady prohlašuje, že bych ho neporazil ani kdyby měl svázané 

nohy a jednu ruku za zády.“ Thor se pousmál. Věděl, že jeho přítel Max není 

žádný nafoukaný frajírek. Nebyl typem muže, který se jenom chvástá a 

vychloubá, aniž by tomu, co říká, pevně věřil. Jak ho znal, tak to Max prostě 

jenom před tímto mužem konstatoval jako fakt. Bez nejmenšího špatného 

úmyslu s největší pravděpodobností zareagoval na jejich vychloubání, kdo je 

nejlepší s mečem. Vypadal jako neohrabaná hora svalů, ale byl mrštný jako 

kočka. Bohužel to vypadalo, že to Radluv vzal dost osobně. „Nech to na mně a 

věř, že tohle si spolu ještě vyřídíme. Takový to byl klidný večer. Hmm…“ řekl Thor 

Maxovi, protože chtěl předejít nejhoršímu,když viděl, že výše jmenovaný byl 

připraven se vypořádat s opovážlivcem. Přece jen to byl člen gardy místního 

barona. Max pouze znovu pokrčil rameny a opět se mu na tváři rozlil ten usměv, 

co Thora dováděl k šílenství. „Víš, Radluve…“ Thor se přesunul mezi oba 

znesvářené muže. Jak překonal těch několik metrů, co je dělily, to nikdo nevěděl. 

„Nerad, opravdu nerad ti to říkám, ale s mým přítelem cestuji hodně dlouho, a 

ačkoliv jsem tě nikdy neviděl v boji, vůbec nepochybuji o pravdivosti jeho slov.“ 

Radluv vypadal, že je jenom kousek od toho, aby se vrhl nejen na Maxe, ale teď i 

na Thora. „Nechci, abys to špatně pochopil. Nikdo tě nechtěl urazit. Nemyslím 

tím, že bys byl špatný bojovník. Věřím, že své uniformě děláš čest. Jde jen o to, 

že ať jsi sebelepší, na něj prostě nemáš. Navíc nevěřím, že by jsi chtěl, aby tě tu 

před všemi těmito milými lidmi můj kolega rozpáral.“ Radluv přistoupil blíže k 

Thorovi. Bylo vidět, že místo ,aby uvažoval nad jeho slovy, spíše zvažoval své 

šance, kdyby na něj zaútočil. Připadalo mu něco zvláštního na postavě zakryté 

pláštěm. Měl zlé tušení, že něco není v pořádku. Thor byl menší, a také méně 

mohutný. Nebyl to žádný svalovec, přesto bylo vidět, že má pod pláštěm 

vypracované tělo. Ladnost a pružnost jeho pohybu to prozrazovaly. Přesto na 
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něm bylo něco jiné, zvláštní a znepokojivé. Hlavně na tom, jak se tak klidně 

opíral o ten dřevěný klacek a vůbec se nebál, což by, dle Radluvova názoru, ve 

své situaci měl. Najednou se to stalo. Radluv bez jakéhokoliv varování zaútočil. 

Byl to rychlý, silný a přesný útok, vedený rukou zkušeného válečníka. Měl 

Thorovi, ozbrojenému jen jeho hrubě opracovanou a tenkou dřevěnou holí, 

přeseknout tělo vedví. Stalo se však něco, co donutilo všechny přihlížející zadržet 

dech. Meč se zastavil uprostřed úderu. Radluv jen tupě a nevěřícně zíral na svou 

ruku třímající zbraň a snažil se s ní dokončit smrtelný pohyb. Přes veškerou jeho 

sílu se ruka nepohnula ani o píď. Potom se podíval pozorně na Thora. Měl přes 

hlavu kápi a jeho obličej byl celý ve stínu. V jednu chvíli ho ale částečně osvítil 

plamen pochodní. Ten okamžik odhalil šokovanému bojovníkovi úsměv rozlévající 

se na tváři jeho nepřítele. A pohled do jeho ledových očí mu ukázal, před čím se 

ho jeho instinkt snažil varovat. Už věděl co mu bylo divné. Co dělá někdo na 

místě jako je toto neozbrojen, pouze s dřevěnou holí v ruce. Konečně mu to došlo. 

Žádný Sulan totiž zbraně nepotřebuje. Radluv pochopil, že si začal boj, který 

nemůže vyhrát. Najedou chtěl být daleko. Kdekoliv jinde, jen ne tady. Sulanové. 

Rasa která již válkami mezi vlastním druhem téměř vyhynula. Nikdo nevěděl 

odkud pocházejí ani kdo doopravdy jsou. Byli však jedni z mála, kteří byli 

schopni ovládat magii tohoto světa. Některé rasy, jako například elfové, měly také 

své zaklínače,ale v porovnání s mocí Sulanů to byli pouze děti. Jejích moci se 

nikdo nevyrovnal. Byla to jejich přirozenost, součást samotné existence, se 

kterou se rodí. Každý je znal prostě jako Mágy. Mistry umění. Dokonce i malé 

dítě vědělo, že není dobré je provokovat. Příběhy o tom, co dokáží ti nejmocnější, 

dodnes rodiče vyprávějí svým starším dětem jako temné legendy při večerech u 

krbu, když je chtějí postrašit. Radluvovi bylo jasné, že ho Thor zatím zabít 

nechce. Zatím. Kdyby tomu tak bylo, už by byl mrtvý. Chtěl něco udělat, ale bál 

se, aby  mága nenaštval. Nastalo ticho, které přerušil až Thor. Vědom si toho, že 

válečník již ví, s kým má tu čest, potichu mluvil tak, aby to nikdo jiný neslyšel. 

„Takže jak to teď vidím, příteli, máme dvě možnosti. Budeš stále trvat na svém a 

pokusíš se nás napadnout. To je ta první. V tom případě mi nezbude nic jiného, 

než tě spálit na uhel, a to mi věř, je to mnohem lepší varianta, než kdyby ses 

chtěl utkat s Maxem. Ten by tě rozhodně nezabil moc rychle. Spíše, abych tak 

řekl, asi po kouskách.“ Radluv výrazně zbledl pod významem těch děsivých slov. 

„Nebo se všichni uklidníme a nikomu se nic nestane. Slibuji, že tobě ani nikomu 
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jinému se nic nestane.“ Protože poslední větu řekl sulan již nahlas, z výrazu tváře 

Radluva i všech, co ji slyšeli,bylo jasné, jakou variantu volí. Najednou bojovník 

mohl zase pohybovat rukou, takže ihned schoval meč a ustoupil co nejdále v té 

rychlosti dokázal . I když by to nepřiznal, nikdy v životě se tak nebál. Thor se jen 

usmál, a i když ho Radluv ve stínu pod kápí pouze tušil, z toho úsměvu se mu 

udělalo nevolno. Připadalo mu, jako by kolem Sulana rostla aura. Temná jako 

nejhlubší noc. V tom na krátkou chvíli všechny ohně zhasly a nastala naprostá 

tma. Když se krb i louče zase jasně rozhořely, kouzelník i jeho přítel byli pryč. 
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