
Kdo to jsou Stalkeři a co dělají? Dočtete 
se v exkluzivním rozhovoru na straně 5.

O aktuálním výzkumu tajemného Pásma, 
které se začátkem nového roku objevilo po 
mimozemské Návštěvě nedaleko Milčic, 
jsme si promluvili s profesorem Noszkem, 
držitelem Nobelovy ceny za fyziku 2020. 
Profesor Noszek byl jeden z prvních věd-
ců, kteří se pustili do průzkumu Pásma po 
jeho nečekaném zhmotnění
 
Pane profesore, domnívám se, že prvním 
vaším velkým objevem byl takzvaný Nosz-
kův kříž…

Obávám se, že se mýlíte. Noszkův kříž 
není ani první, ani velký. A vlastně to ani 
není žádný objev.

A rozhodně ne můj.

Žertujete. Noszkův kříž zná každý školák.

To chápu. Vždyť Noszkův kříž, ehm, 
objevil opravdu školáček. Bohužel si 
nepamatuji jeho jméno. Ale podívejte se 
do aktualizovaného Ottova slovníku na-
učného, tam najdete všechno. Kříž objevil 
školáček a z jakéhosi podivného důvodu 
byl pojmenován po mně.

Objevy mívají někdy dramatické osudy. 
Pane profesore, nemohl byste to vysvětlit 
našim čtenářům…

Kříž je velice jednoduchý. Představte si, 
že byste roztočil globus a pak do něj začal 
pálit z revolveru. Průstřely vytvoří na 
globusu jakousi plynulou křivku. Taková 
je podstata toho, čemu vy říkáte, že je můj 
objev. Všechna čtyři Pásma Návštěvy, co 
známe, jsou rozložena na povrchu naší 
planety tak, jako kdyby někdo vystřelil do 
země čtyřikrát z pistole umístěné v jistém 
bodě na linii Země–souhvězdí Labutě. 
A onen bod, z něhož se „střílelo“ je právě 
Noszkův kříž.

Díky, profesore. Teď to snad každý z nás 
pochopil. A když už jsme u Návštěvy, 
řekněte, jak na Vás zapůsobilo, když jste 

se dozvěděl, že právě u vašich rodných 
Milčic se objevily bytosti patřící k mimo-
zemské supercivilizaci.

Po pravdě řečeno, myslel jsem si, že je 
to novinářská kachna. Nedovedl jsem si 
představit, že se 
zrovna tady mohlo 
něco takového 
stát.

A potom? O osud 
rodného města 
jste se neobával?

Ani ne. To, že jsem 
uvěřil v Návštěvu 
ještě neznamenalo, 
že jsem považoval 
za pravdivé zkazky 
o hořících čtvr-
tích, o oživlých 
nočních můrách, 
krvavích rybnících 
a mluvících kra-
vách. Tomu jsem 
opravdu nevěřil.

Ano, v tom ohledu jste se nemýlil. Kama-
rádi novináři se tenkrát moc nevyzname-
nali… Ale vraťme se k věci. Zůčastnil 
jste se mezinárodního výzkumu v Pásmu?

Zajisté, čas od času jsem o tom napsal 
sem do novin.

A kdybyste měl uvést ten nejvýznamější 
objev v Pásmu?

Skutečnost Návštěvy.

Promiňte, nechápu…

Fakt Návštěvy je nejvýznamnějším obje-
vem za celou dobu existence lidstva. Kdo 
byli Hosté, to není nejdůležitější. Ani od-
kud pocházeli, proč se zde objevili, proč 
zde byli tak krátce a kam zmizeli. Podstat-
né je to, že nyní víme naprosto určitě, že 
lidstvo není ve vesmíru samo. Větší objev 
Ústav ufounských událostí nikdy neudělá.

To, co jste právě řekl, pane profesore,    
je strašně zajímavé, ale já mám na mysli 
objevy, abych tak řekl, technologického 
rázu. Objevy, kterých by mohla využít 
naše věda a technika. Vždyť nálezy 

v Pásmu Návštěvy 
mohou změnit běh 
našich dějin.

Ne, ne, já nejsem 
stoupencem tohoto 
názoru. A pokud jde 
o konkrétní nálezy, 
to nemohu posoudit, 
nejsem odborník.

Ale vždyť pracujete 
jako konzultant 
v Tučkomisi pro 
otázky Návštěvy…

To je sice pravda, 
ale řečeno zjedno-
dušeně dbáme na 
to, aby tajemnými 
předměty v Pásmu 
disponoval výhrad-
ně Ústav ufoun-
ských událostí.

A má snad na zmíněné záhady zálusk 
ještě někdo jiný?

Ano to má.

To máte na mysli stalkery?

Co je to?

Tak se říká u nás dobrodruhům, kteří 
s nasazením vlastního života podnikají 
výpravy do Pásma a přinášejí odtud 
všechno, co se přinést dá. Je to u nás, 
abych tak řekl, nové povolání.

Aha, jo tak… Máte pravdu, ti nám dělají 
řadu starostí.

Pane profesore, a je pravda, že se v pás-
mu mohou nalézat předměty, které vám 
snad jsou schopny splnit jakékoliv přání?

Tak o tom opravdu nic nevím, na shleda-
nou.

NOVINKY Z OSTRŮVKU
PÁSMO
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STALKEŘI, HRDINOVÉ 
NEBO ZLODĚJI?

Byli návštěvníci z jiné planety? A co nám 
Ústav ufounských událostí chce a nechce

říci? Vše se dozvíte v reportáži z nárazo-
vé zóny Pásma, kterou pro vás připravil 
náš reportér Láďa. Svědectví místních 
o tom, jak se vše událo a co se kolem  
Pásma děje, se dnes dočtete na straně 9.

KDO JSOU SKUTEČNÍ 
NÁVŠTĚVNÍCI?



V okolí Pásma se ztratila 
kráva! Je to klasická st-
račena s hnědými fleky, 
slyší na jméno Jarka. 
Je velice chytrá a dobře 
živená. Naposledy byla 
spatřena poblíž Kvítku. 
Pokud jí někde zahlédne-
te, dejte mi vědět. Odmě-
na jistá!

Jindra CH.

Hledáme novékolegy do 
vědeckého týmu, kteří se 
nadchnou pro naši věc. I Vy 
můžete dělat svou vysněnou 
práci plnou dobrodružství!
Stačí, když nám zašlete při-
hlášku. Čeká vás neopako-
vatelný zážitek, při kterém 
občas půjde o víc než jen 
o slušný výdělek.
Jedná se o čtrnáctidenní 
angažmá na našem deta-
šovaném pracovišti u Mil-
čic v termínu od 31. 7. do 
13. 8. 2021.
Pokud Vás nabídka zaujala, 
neváhejte nám odpovědět. 
Buť na email tuckopolo@
atlas.cz nebo na adresu 
Ústav ufounských událostí, 
Slunečná 666, 25228 Čer-
nošice

HLEDÁME
PRŮZKUMNÍKY!

POPTÁVKA:
Sháníme nepromokavý pro-
tichemický oblek, který nás 
ochrání před silnou radiací 
a kyselým deštěm. Měl by být 
plně funkční a neporušený, 
nejlépe v původním obalu (třeba 
AČR). Na lokalitě nazáleží, pro 
oblek si dojedeme. Na ceně se 
dohodneme! Platíme v různých 
naturáliích, peníze máme asi 
taky.
Sch+Sch

Prodám skořepinu nalezenou na 
okraji Pásma. Nevím, k čemu slouží 
ani jak ji použít. Ve tmě lehce světél-
kuje a občas strašidelně vibruje.
O ceně jsem ochotný smlouvat 
Tučkojáma
Adresa:
Bratronice, druhý barák vlevo

Hledá se krásná slečna!
 
Ahoj,
Moje jméno je Lucky Boy. Vážím cca 26 kg. Jsem velmi 
temperamentní a miluji jídlo. Rád se mazlím, ale musím 
na to mít správnou náladu. Miluji všechny hračky. Ob-
čas mám strach z větších psů. Se slečnami nemám žádné 
zkušenosti, ale chtěl bych být taťka.
Panička si o mně myslí, že jsem ten nejhezčí a je ochot-
ná mě zavést kamkoli. Mám velmi rád jízdu v autě.

Lucky Boy
Lažany, zelená bouda s okny (jediná v okolí)
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INZERCE:

Zatímco vědci v Ústavu 
ufounských událostí zkoumají 
důvody Návštěvy v blízkosti 
Milčic a vynáší z prostoru 
Pásma nejrůznější tajuplné 
předměty, místní obyvatelé si 
teprve zvykají na přítomnost 
Pásma ve své krajině.

Všude po okolí se vypráví 
různé historky, jak se při Ná-
vštěvě zcela ztratila nejen řada 
místních obyvatel, ale dokonce 
i několik domů a celá stáda 
krav. Je ale jisté, že nikdo, kdo 
se vydal hledat své přátelé 
nebo štěstí do Pásma, se ještě 
nevrátil. A tak se mu mistni 
obyvatele učí vyhýbat. Vyhne 
se Pásmo také jim?

Naše reportáž z přilehlých 
obcí vám přiblíží lidová ozna-
čení pro podivuhodné úkazy, 

jež lze na jeho pomezí spatřit.

„Třeba kravince,“ jak referuje 
Janek, místní honák. „Vy-
padají jako úplně normální 
kravince, ale nejsou. Když do 
nich šlápnete, už nevyšlápne-
te. Eman do jednoho strčil 
ruku a teď ji nemá. 
Nebo jakoby má, 
ale nejde to umejt.“

„Piknik“ je termín, 
kterým starosta 
Milčic označuje 
oblíbené výletní 
místo za vesni-
cí. Vypadá jako 
obyčejný altánek, 
ale stůl v něm je 
neustále prostřený 
a plný jídla. Zda 
se dá „piknik“ 
sníst, komentuje 
s hrůzou ve tváři: 
„Rozhodně ne!“

Oproti tomu je 
„liščí doupě“ 

celkem bezpečné. Elza, ma-
nažerka bio-mléka (selka) ze 
Záboří, ho popsala jako vcelku 
v pohodě. Poznáte ho tak, že 
vše okolo vás vypadá obráce-
ně. Vlevo je vpravo, nahoře 
dole, uvnitř vně.

„I pocity mám na takovém 
místě často vzhůru nohama,“ 
říká. „Zrovna včera v noci 
jsem se musela jít podívat 
ven, jestli tam náhodou není 
vnitřek, a já se jdu teda vlast-
ně podívat dovnitř,“ dodává.

POHYBLIVÁ 
KRAJINA

HLEDÁ SE KRÁVA!

PRODÁM
SKOŘEPINU


