dr. Jiří Grygar
Fyzikální ústav AV ČR

20. září 1996

Vážený pane doktore,
gratuluji Vám k vítězství v televizní ARÉNĚ, kde jste uhájil prapor Vědy. Stala se
mi však taková zvláštní věc, kterou si nedovedu vysvětlit.
Asi nějakým omylem v software, svazující jejich spojovou síť s naším Internetem,
jsem dostal e-mail, který mi určitě nepatří, ale týká se Vás. Je to taková choulostivá
věc a jsem z toho opravdu zmaten.
V příloze přikládám ten dopis a velice se omlouvám, že jsem si ho přečetl. Ani ve
snu by mě totiž nenapadlo, že právě Vy ...
V každém případě Vám přeji šťastnou cestu a mnoho pěkných zážitků na Vaší
mimořádné dovolené.

S pozdravem

J. M. Bloudil

Příloha: text přijatého dopisu
Return-path: <dataserv@ufo.gov>
Received: from ns.felk.cvut.cz by cslab.felk.cvut.cz (Mercury 1.21) with ESMTP;
19 Sep 96 02:00:28 +0100
From: ufoun@terra.sol for id AA26964; Thu, 19 Sep 1996 04:47:51
Date: Thu, 19 Sep 1996 04:47:51 -0500 Message-Id:
<9604250947.AA26964@mil.gov.galax>
To: bloudil@fel.cvut.cz
Security: TOP SECRET MESSAGE X-PMFLAGS: 33554560
This mail was generated from an unattended service machine

Ministerstvu pro správu Galaxie a její privatizaci
Věc: Hlášení o průběhu besedy ARÉNA (ČT1, 21:40, 18.09.1996)
Pokus o rozkrytí našich aktivit se pozemšťanům opět nezdařil - ale tentokrát jsme
měli opravdu namále. Pět odborníků bylo nám na stopě. Situaci však zachránil
svou znamenitou argumentací dr. J. Grygar a hlasování televizního publika
dopadlo poměrem 4987 ku 5036 ve prospěch naší neexistence.
Mimo jiné správně zdůraznil, že radiový průzkum CETI/SETI nenalezl žádnou
stopu po našich komunikacích. Nelze než znovu ocenit prozíravost naší Galaktické
rady pro vysílání, když nařídila naprosté elektromagnetické mlčení a přechod
všech našich komunikací výhradně na neutrinový provoz.
Připomínám, že jsem já byl první, kdo v roce 1902 upozornil Galaktickou radu na
podezřelé hokus pokusy pozemšťanů Hertze, Popova a Marconiho.
Konečně si tu instalovali celoplanetární síť INTERNET ve které však mají naštěstí - tak neuvěřitelný chaos, že jsme na ni snadno napojili náš neutrinový
UFONET, aniž si toho pozemšťané vůbec všimli. Tím ušetříme ročně na astrálních
telekomunikačních poplatcích nejméně 5 milionů UFD, které můžeme využít na
další uměleckou tvorbu ve zdejších obilninách a tudíž je také zahrnout do
odpočitatelných daňových položek.
V této věci nám rovněž dr. J. Grygar skvěle nahrál když pozemšťany přesvědčil, že
bychom nikdy nevydali takové peníze, abychom si tu dělali malůvky po lučinách
event. na skalinách. Říkal to tak přesvědčivě, že jsem pojal podezření, že snad
opravdu - ale opravdu - nezná naše daňové předpisy. Nezapomněli mu je dát
přečíst při podepisování jeho závazku ?
Vzhledem k mimořádným zásluhám tohoto agenta (evid. čís. JG 007 - krycí jméno
"Jura") o naše zakonspirování navrhuji vyslovit mu pochvalu před roztočeným
talířem. Navíc mu uděluji mimořádnou dovolenou s fakultativním poznávacím
výletem a to buď někam do oblasti kvasarů anebo přímo do černé díry - ještě tam
nebyl, ale rád o tom píše - tak ať vidí jak je to doopravdy - ten se bude divit !
Termín odletu JG 007 stanovuji na 3. října večer - bezprostředně po jeho (mnou
schválené) přednášce o nedůvěryhodnosti důkazů ve věci mimozemských
civilizací, kterou prosloví v Klubu českých skeptiků „Sisyfos“. Náš létající talíř
(hluboký) bude pro něj přistaven přesně v 19:30 na zadním dvorku Prezidia
Akademie věd ČR - tam si ho určitě nikdo nevšimne.

št. kpt. Uf-Uf-Ufoun v.ch.
velitel odloučené roty
Země u Slunce
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