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20. ročník, úloha I . 4 . . . kapitánův deník (3 body; průměr 3,14; řešilo 37 studentů)
Přispějte něčím zajímavým do deníku vědecké výpravy (obrázkem či jiným uměleckým
výtvorem, dobrodružnou příhodou v délce denního hlášení, fyzikálním pozorováním, . . . ).
Tvůrčího ducha ve vás chtěl probudit Honza Prachař.
Kapitánův deník, 26. listopadu 2223 1
Nedávná pozorování hranic Romulanské neutrální zóny odhalila podezřelé shlukování ne
známé hmoty v sektoru 0056. Protože federační síť dálkových senzorů ještě není zdaleka hotova,
velení se rozhodlo vyslat nás na průzkum.
„Blížíme se do dosahu senzorů, pane,ÿ ozval se vědecký důstojník.
„Přejděte na impulz a zaleťte třeba . . . do nejbližší hvězdné soustavy. Jo, a ty senzory
zapněte, ať se nenudíme.ÿ
Osobní deník, kapitán S. Pilný, 27. listopadu 2223
Začali jsme senzorový průzkum soustavy. Světe, div se, stále nic. Skoro mám pocit, že si
z nás dělá Hvězdná flotila srandu. Předtím to bylo hlídání transportu dilithia, práce jak za
trest, a teď zas tohle. Já to vidím tak, že se zase nějaký romulanský kapitán ožral a odstřelil
naším směrem pár asteroidů.
Zahvízdal interkom a z praskajícího reproduktoru se ozvala kulometná palba slov prvního
důstojníka. Kapitán sice nerozuměl ani ň, ale aspoň ho to vzbudilo a vzpomněl si, že mu už
dávno začala služba.
„No, konečně něco,ÿ pomyslel si, když se drápal z postele.
„Co tu máme?ÿ zeptal se po příchodu na můstek a hned ho udivilo, že na hlavní obrazovce
nejsou žádné hvězdy. „Spíš, co tu nemáme, pane,ÿ neotálel s odpovědí vědecký důstojník, „při
průzkumu soustavy jsme běžnými metodami nic nezjistili, ale pak jsme si všimli, že z jednoho
místa nezachytáváme žádné signály. Podle všeho by tam měla být planeta, ale je tam tohle.ÿ
„Co?ÿ rozespalý velitel nechápavě zíral na obrazovku.
„Tohle. Temná hmota. Visí nad planetou a vypadá to, jako by ji celou obklopovala. Jenom
nad póly je ještě místo.ÿ
„No jo, vidím,ÿ vzpamatoval se kapitán, „vemte nás tam a zahajte průzkum, já se jdu ještě
prospat,ÿ zívl a odešel.
To ale neměl dělat. Jenom co vylezl z turbovýtahu na chodbu, protější stěna si řekla, že
už má dost své normální polohy, a vzala ho po hlavě. Když ho probudil jakýsi vousatý pán
s klíčem od opodál stojící brány, zjistil, že je cosi špatně.
Ano, loď se při nezvládnutém přiblížení k planetě srazila s kusem temné hmoty a namířila
si to po nejkratší možné trajektorii k zemi, po cestě zapálila půlku lesa na kontinentu a svezla
se po nejbližším kopci až na jeho úpatí. Vrcholky hor se rozblikaly různými světly jako vánoční
stromeček.
„Já jsem vám říkal, že máte opravit ty inerciální tlumiče na chodbách,ÿ obořil se první
důstojník na vrchního inženýra, „teď máme z kapitána tapetu.ÿ
„Co kapitán, ale jmelí,ÿ blekotal z cesty napůl omráčený inženýr.
„Co kdybyste se někdo obtěžovali s hlášením škod?ÿ řekl první důstojník s nadějí, že
mu odpoví někdo, komu výlet z oběžné dráhy nevyklepl mozek z hlavy. Měl štěstí, zachránil
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ho vědecký důstojník: „Vypadá to sakra bledě, pane, sekundární trup jsme ztratili někde ve
vzduchu, s ním i hlavní motory a půl posádky. Naštěstí nám zůstal fúzní reaktor a inerciální
tlumiče. A interní senzory taky jakž takž fungují – zachytávám asi 42 známek života, včetně
nás.ÿ
„Co to je, strejdo?ÿ zeptal se neidentifikovatelný humanoid jedince vedle sebe.
„To určitě bude posel z nebes. Nebo taky primární trup lodi Hvězdné flotily třídy Daedalus.
Ale spíš ten posel. Zítra vezmem sousedy a půjdem se na to podívat.ÿ
„Čťř tnk psŤ,ÿ ozvalo se zpoza kusu upadené termoizolace.
„Sakra, už zas ten krám nefunguje!ÿ zachřestil šéfinženýr univerzálním překladačem a za
volal na prvního důstojníka: „Šéfe, máme návštěvu.ÿ
K nouzovému táboru se teď blížila skupina postav.
„Ahoj, jak se vám líbí na naší planetě?ÿ ozvalo se.
„Ále, stromy jsou příliš vysoké na můj vkus,ÿ odpověděl kdosi z posádky. Asi nějaké červené
tričko.
I když byli domorodci poněkud nakrknutí způsobem příchodu prvních lidí na jejich pla
netu – kdo by nebyl, kdyby mu návštěva zapálila živý plot a podupala záhonek – nakonec
se nějak domluvili a výměnou za zrcátka a čočky se ztroskotancům podařilo získat lístek na
lanovku do vyšších stromových pater. A tak vymontovali subprostorové rádio, nabili baterky
a vydali se na výlet.
„Za jak dlouho temná hmota obklopí celou planetu?ÿ napadlo prvního důstojníka.
„Podle posledních měření tak za měsíc,ÿ dostalo se mu odpovědi.
„Myslíte, že bychom to měli domorodcům říct?ÿ začlo jej trochu hryzat svědomí.
„Ale proč, za dva týdny tady bude záchranná výprava, aspoň bude sranda.ÿ
Kapitánův deník, hvězdné datum 47853.35
Při hlídkování poblíž neutrální zóny jsme zachytili nouzový signál plavidla flotily. Z analýzy
vyplývá, že patřil USS Odyssey, která se zde před 147 lety ztratila . . .
Aleš Podolník
ales@fykos.mff.cuni.cz
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