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Už je to tady znovu. Nějak to utíká, nezdá se Vám? Listopad, možná sychravo, možná plískani-
ce (pravda, neodpovídá to příliš aktuálnímu počasí, ale úvodník píšu podstatně dříve), fronta 
na anketu, dárečky a spousta známých, se kterými bude možno strávit čas, věřím, že užiteč-
ným plkáním. Dobroty „U Baraby“ samozřejmě také.

Je to snad poprvé, kdy věnujeme Bilcon pouze jednomu autorovi. Ale autorovi výraznému, 
k němuž máme více než blízko. Byli to Ostraváci Jirka Pilch, Didi Chmelař, Roman Sochor, 
nesmím zapomenout na Katowice a Piotra Raka, kteří jej chytli, obrazně řečeno, za „flígr“ 
a dotáhli jej do Česka. A to se stalo jeho první a doufám stále výraznou zastávkou na cestě do 
světa.

Andrzej Sapkowski, dnes už legenda a nejenom fantasy. Člověk, ke kterému máme blízko a je-
muž pořád držíme palce. Člověk s bystrým rozumem, ostrým jazykem, encyklopedickými zna-
lostmi v hlavě i charakteristickým smyslem pro humor. Zkrátka Andrzej nebo Sapek? Držme 
mu ty palce i nadále.

A bude-li se Vám líbit…

Aleš Koval
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Takže vážené přítelky, vážení přátelé!Vracíme se k tomu, co jsme měli nachystáno na Poláky, 
tedy jejich fantastiku. Uběhlo však docela dost času. Splašený kůň, který na nikoho z nás ne-
bere ohled. A tak, mám-li použít doktorovy matematiky, se rázem z Bilconu 2020 stává…

… Bilcon 4042. Už jsem za to Brňáky pochválil a chválím znovu. A změnil se nejenom letopo-
čet, i náplň je trochu rozšířená. Byla by ostuda nepřipomenout jednoho z velikánů nejenom 
polské, ale i světové fantastiky. Stanislaw Lem. Rodák ze Lvova, lékař, který se místo medicíně 
věnoval fantastice. A zůstal za ním kus práce. Dlouhá stopa. Není to četba pro „blbé“. Nutí své-
ho čtenáře přemýšlet, ale srandu umí také. Ba i pohádky. Co na tom, že jsou sci-fi? V loňském 
roce to bylo sto let, kdy vykouknul na svět, aby mu postupně předkládal své příběhy, myšlenky 
a fikce.

V první, ale i poslední řadě je to vše o setkání s lidmi, které máme rádi a které, mimo jiné, 
chceme oslavit. Popřát jim. Takže nejenom Lemovi.

 

Na zdraví! Na zdrowie! Cheers! A votre santé! Zum wohl! Salud!

Aleš Koval



Osoby a obsazení

Blanka a Milan Fucekovi

s neutuchající pílí a fantazií už řadu let vymýšlí testové placky

Roman Hruška, zvaný též Doktor

zřejmě nikdy nespí, protože pro něj není problém nachystat přednášky v počtu od jedné po nekonečno

Michal Cholewa

jeden z těch, které není možno potkat na Bilconu pokaždé. O to více je nutno si cenit jeho sdělení, občas 
s pomocí taťka Piotra (taky chronický člen KLF)

Mirek Janáč

to je ten, kterého si musíme považovat, anžto bez něj by ten fanzin nebyl to pravé ořechové (pokud by byl 
vůbec)

Jana Komárková

pořád naříká, že nemá čas. Co ji znám. A tahleta „štvankyně“ přidala k charakteru klubu svá výtvarná kouzla, 
za což jí budiž nehynoucí dík

Martin Kučera

klubová sfinx, která neúprosně zadává své hádanky ve videostopu

Tomáš Petrásek

zná toho tolik, že z toho jdou posluchačům oči „šejdrem“

Lenka Pilchová

ta, která s Blankou řeší tomboly a nedává si nic líbit

Pavel Poláček

o něm by se dalo, no jéje. Ale to každý ví, a tak neřeknu nic. Protože by to stejně nebylo§ nic nového

Ivoš Poledník

jak se mohl včelař dostat ke scifi je docela hádanka. Ale možná jen proto, že se ho na to nikdo nezeptal

Marek Tvrdý

docela si se Sapkem tyká verbálně i znalostmi o jeho světech a jejich aplikacích

Eda Valeš

je vidět, že historie má s budoucností hodně společného. Třeba našeho kastelána Edu

Františka Vrbenská

musím přiznat a dělám to rád, že bez ní by Bilcony nebyly “to ono“



Jarda Veis a Ondřej Neff a

možná, že sice nepřijdou kouzelníci, ale Jarda s Ondřejem a Vladem Ríšou toho za sebou ve sci fi mají víc než 
dost. Tito tři mušketýři tu byli dříve než Luke Skywalker

Milan Verner

klubistů známý jako povídkář, člen klubu a úspěšný účastník CKČ

Standa Otava

Kdybych na něj zapomněl, tak by nás náš tříhlavý Kerberos snědl na 3x… Dobrou chuť

A to jsem se nezmínil o Radimu Byčánkovi a Daneši Procházkovi – sběratelům filmů a promítačům, Jindřišce 
Hobzové druhé části dua Pilchová – Hobzová a já ještě nevím o kom dalším. Ale vím, třeba Martina Gazda, či 
Marek Gremlin Blahut. A tak toho raději nechám

A nakonec je třeba zmínit toho nejhlavnějšího hlavouna, který nad námi bdí jako antický šéf. Tu dobře 
poradí, tu dobře pokárá, některým i kusadla udržuje v kondici, ale hlavně… stále je ochoten s námi 
táhnout tu káru dál. A mimochodem nás dokopat, abychom se ještě stále snažili pořádat Bílcon. 😊

Aleš Koval



Kdo by dneska ještě četl Lema?

Aneb

Historie? Současnost! A budoucnost?

„Heslo Sepulky bylo stručné: Sepulky – význačný prvek v ardritské(viz heslo) civilizaci na 
planetě Enteropii (viz heslo). Srov. SEPULKARIE. Uposlechl jsem pokynu a četl: SEPULKARIE – 
předměty, které slouží k sepulení (viz heslo). Vyhledal jsem SEPULENÍ a tam stálo: SEPULENÍ – 
činnost Ardritů (viz heslo) obývajících planetu Enteropii (viz heslo). Srov. SEPULKY.

Ze „Čtrnácté cesty Ijona Tichého“

Ten, kdo se dokázal prokousat mými přechozími „opusy“ dobře ví, že si 
nedokážu odpustit citace. Nikoliv z důvodů podstatných, nějak důleži-
tých, ale pro pocit radosti, že mohu, třeba, někomu něco připomenout. 
Proto jsem se, a trvalo mi to docela dlouho, rozhodl pro Ijona Tichého. 
Ale o něm, jakkoliv jej mám rád, moje sdělení, povídání není. Nebo 
spíše jenom o něm.

Stanislaw Lem. Opravdu si zaslouží, aby se objevil na začátku odstavce. 
Dnes už pro část fanoušků legenda s dlouhým šedivým vousem (obraz-
ně myšleno), která se objevuje v encyklopediích, příručkách a hovorech 
SF dinosaurů. To hlavní, co o něm ví je asi to, že je součástí světového 
SF dědictví. A to je možná vše. A proto ten název, „historie, současnost 
nebo budoucnost“. Ne, opravdu se nechci zabývat Stanislawem Lemem 

do hloubky. Od toho tady byli a jsou jiní, povolanější. To, co si čtenář může najít ve wikipedii a jiných 
heslech na internetu, by se tady objevilo zbytečně. Co chci říct, je snaha projevit úctu člověku, který, 
někdy přímo a někdy oklikou předkládal čtenáři svůj názor na svět. Vybral jsem si několik příběhů (to 
slovo se mi v tomto případě líbí více, než kniha nebo povídka, či další literární útvar) a před těmi bych 
rád smeknul svůj pomyslný klobouk. A tak tedy začněme.

„Astronauti“(1951). Je v nich, po té řadě let, ukryt kus nostalgie. Ano, byl to příběh, díky kterému 
jsem si vytvářel první vazby k žánru. Úžasné ilustrace Teodora Rotrekla. První setkání s tunguzským 
meteoritem. A první setkání s Venuší, planetou, která už byla pouze mementem tomu, co dokáže ro-
zumná bytost provést se svým světem. Ano ten příběh je jednoduchý, plochý, tendenční, ale je dob-
rodružný. I ten náznak boje a sebezničení civilizace je dobrodružství. A že se v příběhu objevuje vál-
ka? To takový desetiletý kluk cítí úplně jinak. Ona i Božena Němcová nechá zvolat jednoho ze svých 
hrdinů „všem nepřátelům hlavy dolů!“. Dnes už to vnímáme trochu jinak. Zvláště ve světle toho, co 
se se světem děje. Nedá mi, abych se nezmínil o filmové adaptaci „Mlčící hvězda“(1959). Ten film, 
na rozdíl od jiných, má v sobě pořád napětí. Budoucnost ve spojení s katastrofou, kterou si přivodily 
bytosti, bezesporu inteligentní, vlastním přičiněním. A co dokážeme my svým vlastním přičiněním? 
Anticipace, předvídání, předjímání, byla Lemoví vlastní. Ale nejenom jemu. Tuto schopnost měla 
a má řada autorů, kterých si vážím. Dnešními digitálními triky zhýčkaný divák se jen pousměje. Ale 
ruku na srdce, není Cosmokrator půvabný? Stejně tak malý pásový robotek. Scéna se šroubovicemi 
a po nich proudícím černém bahnu. Na dobu svého vzniku se scénografové a návrháři docela snažili. 
Tenhle příběh je ukázkou klasické technologickou SF.

Lépe se dařilo dalšímu hrdinovi. Kadet, pilot, kapitán Pirx. Je zosobněním jednoho směru autorova 
uvažování. Zalíbení v technice, pečlivé prokreslení detailů a do toho pomalu, nenápadně vstupuje 



hrdina příběhů. O Pirxovi toho v podstatě nic moc nevíme. Alespoň ze začátku. Lem si hraje a po-
mocí malých detailů z něj vytváří konkrétní postavu. Poněkud připomíná hrdinu příběhů Raymonda 
Chandlera Philipa Marlowea. Tak nějak to v americké tvrdé škole chodívá. Hrdina je osamělý, bez 
přátel, snad s lahví whisky, balíčkem cigaret a zbraní. Zbytek nechť si čtenář domyslí. Chcete příklady 
toho, jak Lem vytváří z Pirxe člověka? Prosím, spálená moucha v pojistce („Test“). A v závěru trochu 
škodolibé poznání, že ten svíjející se ranec vypadnuvší z rakety je kadet Boerst, který byl Pirxovým 
vzorem a kterému záviděl.

Nebo hlavolam – krabička s prasátky, vlkem a chaloupkou s červenou střechou(„Patrola“). Tady řeší, 
teprve až za cenu ublížení si, problém technický. Ten prokletý bílý bod ve středu obrazovky!

Nebo- Pronásledování a zničení Setaura (zkratka „samoprogramový elektronický trojobslužný auto-
mat raketový). Ta povídka má velký akční náboj, ale i kus hořkosti, který v Pirxovi zůstal, že tak úskoč-
ným, téměř ničemným způsobem zabil ranou zezadu svého zachránce.(„Lov“)

Nebo- Příběh o katastrofě lodi, kterou Pirxovi pomáhá, i když ne úplně, rozluštit automat Terminus 
učený k plombování radioaktivních úniků z reaktoru. Všechny informace předávané morseovkou. Ale 
čtenář je autorem ponoukán k úvahám, jak to vlastně s Terminem je. Má starosti o kočku, která se 
toulá lodí, nosí myším vodu. A finále, kdy při vyplňování formuláře o poškození automatu…„přemýš-
lel o nevinnosti strojů, kterým člověk propůjčil schop-
nost myslet a tím z nich učinil spoluúčastníky svých ší-
lenství. O tom, že mýtus o Golemovi, o stroji, který se 
vzbouřil a postavil se člověku, je lež vymyšlená proto, 
aby ti, kdo nesou odpovědnost za všechno, mohli ji za 
sebe svrhnout.“ („Terminus“)

Nebudu se zamýšlet nad dalšími Pirxovými dobrodruž-
stvími. Milý čtenáři, najdi si je sám. Pirx je člověk s vel-
kým Č. Právě proto, že je obyčejný. Mám ho rád.

A ještě jeden z těch více technologicky propracovaných 
příběhů. „Nepřemožitelný“. Tady se postupně stup-
ňuje napětí s odhalováním „nepřítele“. Lem zpočátku 
celkem nezúčastněně popisuje probíhající události 
kontaktu a konfliktu s černým mračnem. Teprve při se-
tkání, které pro část posádky končí tragicky s nejasnými následky začíná uvažovat o střetu člověka 
a jeho výtvorů s neživou samoorganizující se inteligencí. Na problém už upozornil Anatolij Dněprov 
v povídce „Krabi na ostrově“ (1958) se skvělou adaptací ve stejnojmenném animovaném krátkome-
trážním filmu. Anebo „Matrix“ (1999-2021). Bez komentáře. A co takhle „Terminátor“(1984-2019)?

Lemův „Nepřemožitelný“ byl napsán v Zakopaném od června 1962 do června 1963.

„Návrat z hvězd.“ Návrat? Návrat domů? Co je domov? Když jsem se dostal k Návratu z hvězd, ne-
věděl jsem, co si mám myslet. Ono taky, chtějte po devítiletém klukovi, aby chápal, oč se jedná. Ale 
zajímavé je, že mi ta kniha utkvěla v paměti, i když jsem se k ní řadu let nevrátil. Nezapomněl jsem 
na ni. A v okamžiku, kdy jsem se začal Lemovými knihami, které mám doma, probírat (nemám jich 
zase tak moc, snad deset), tak mi sama „skočila“ do ruky. On to není ani tak SF příběh. Anebo je, ale 
pouze rámcově, jedná se totiž o to, jestli je člověk po dlouhém odloučení(jakémkoliv) schopen adap-
tovat se na dobu a prostředí, ve kterém má žít. Jiným příkladem tohoto tématu je filmové zpracování 
Tarzana s Christophem Lambertem v hlavní roli. (1984) Mimochodem, velmi dobré. Hal, náš hrdina, 
se vrací po řadě let na Zemi, kterou příliš nepoznává. Všechno je jinak a on neví, jak se s tím srovnat. 
I proto, že nemůže splynout s davem, fyzicky se totiž výrazně vymyká z průměru. Hledá, svou cestu, 
svůj domov, váhá, je lákán svými kolegy vydat se znovu ke hvězdám. Jeho okolí je už k objevitelským 
poutím v podstatě lhostejné. Zjišťuje, že lidé jsou betrizováni a tedy zbaveni násilnického chování. 



Pokouší se vytvořit vztah s dívkou Eri, ale příliš se mu to nedaří. Je tady však pocit - nechce se Země 
zbavit v podstatě neužitečných jedinců, kteří jsou vzhledem ke stávající civilizaci atavismem? Dilema 
letět nebo zůstat a být pozemšťanem je tím, čím kniha končí.

„Ledovce na vrcholku zaplály. Štít, mohutný a odvěký, tyčil se nad údolím zaplaveným fialovými stíny. 
A já, aniž jsem zavřel oči plné slz, jež lámaly jeho světlo, pozvolna jsem vstal a začal sestupovat po 
kamenitém svahu k jinu, kde byl můj domov.“ Zakopane – Krakow 1960.

Další ukázkou, kterou jsem si vybral pro své povídání je „Kyberiáda“ a slovutní konstruktoři Klapaci-
us a Trurl. Dobrodružství dvou géniů, kteří se neustále malicherně hašteří, tvoří světy a zasahují do 
osudů robotických království, jsou tak bohaté, že si v nich každý, jenom trochu vnímavý čtenář najde 
své místo, svůj oblíbený příběh. Můžeme se zamýšlet nad tím, zda je číst jako bajky nebo grotesky, či 
praštěné pohádky. Můžeme v nich hledat úvahy o smyslu bytí nebo o bohatství, o budoucnosti nebo 
o minulosti. Přiznám se, že já nic takového nehledám. Obdivuji a s chutí si čtu texty stvořené autorem 
s mimořádnou fantazií a invencí. Určitě se u psaní mimořádně bavil. Tak nějak se vracím do dětství. 
Nechci říct, že je to paralela k Sindibádovi a jeho dobrodružstvím, ale ty se také čtou hlavně jako po-
hádky a morality v nich začíná hledat člověk až když je dospělý. (Bajki robotów, Cyberiada 1964,1965)

Je „Planeta Eden“ (1959) rájem nebo rébusem, jehož rozluštění je nad síly astronautů, kteří mají 
pobyt na planetě ztížený rozsáhlým poškozením jejich nouzově přistávší lodi? Znovu zamyšlení nad 
možností dorozumění se dvou inteligentních druhů. A pochyby o tom, do jaké míry je to možné. Lem 
tady stvořil dobrodružnou SF propojením tří složek – havárie rakety, kontaktu s obyvateli planety 
a popisem světa, s jakým se hrdinové setkávají. Asi nejzajímavější částí knihy je její poslední třetina, 
kde autor popustil uzdu své fantazii a pokusil se o popis dorozumění se. Je úžasné, jakým způsobem 
se vyvíjí komunikace mezi obyvatelem planety Eden a astronauty, tedy, jak si ji Lem vymyslel. Kontakt 
s civilizací se nakonec stává opět morálním dilematem, které je vlastně neřešitelné. Je to, co naši hr-
dinové viděli, obrazem útlaku nebo něčím, co prostě nelze pochopit? A k tomu se do setkání začínají 
promítat prvky konfliktu. Závěr příběhu je o odletu spíše připomínajícím útěk. (Krakow – Zakopane 
1958)

Ještě jedna věc mě fascinuje. Snad mi to nikdo nebude mít za zlé. A autor za to samozřejmě nemůže. 
Popisy zařízení rakety, jejího vybavení jsou samozřejmě občas obsolentní a způsob jednání hrdinů 
také. Není to však vůbec na škodu, alespoň se setkáme s představami o létání více než šedesát let 
starými. A pokud bych měl srovnat celkovou hodnotu Lemových děl s obstarožností některých infor-
mací, tak ona hodnota je vysoce přesahuje. Navíc filozofické úvahy autorovy jsou silně nadčasové. To 
se nevztahuje jen na Eden, vezměme do ruky i další z jeho děl.

A jsem u knihy snad nejznámější. Nejenom ve své knižní, ale i filmové podobě. Tu nemohu vynechat. 
Ano, je to Solaris. Když jsem se probíral materiály, dozvěděl jsem se, že má Solaris tři filmová zpraco-
vání. Co nám k tomu řekne ČSFD? Solaris (1972) - režie Andrej Tarkovskij, v hlavních rolích Donatas 
Banionis a Natalia Bondarčuk, Film pomalý, neuspěchaný, útočící na divákovu fantasii a ochotu pře-
mýšlet na maximum. Pokud na to ovšem ten divák přistoupí. Film jsem viděl a dlouho jsem nevěděl, 
co si o něm myslet. Je to zkrátka Tarkovskij a Lem si ho zasloužil.

Solaris (2002) – režie Steven Soderbergh hlavní role George Clooney. V tomto případě si myslím, že 
se Soderbergh s Lemem „nepotkal“. Na rozdíl od předchozího mě nechytil.

Solaris (2007) Japonsko, jak praví ČSFD snad remake, mající devadesát minut. Ale jinak, kromě jména 
režiséra Rjúsuke Hamaguči, pusto a prázdno. To je taková perlička.

Solaris (2006) Čtyřminutový studentský film, režie Vladimír Turner

Taky perlička.

Vzhůru ke knize. Už autorův nápad jak upozornit na oceán a jeho inteligenci (to nechť si čtenář roz-



hodne sám, zda ano či ne a Lem mu v tom pomáhá teoriemi, které si asi sám vymyslel) je naprosto 
neotřelý. Neodpustím si to – planeta obíhala kolem dvou sluncí (červené a modré), a během pěti 
set tisíc let se měla přiblížit na vzdálenost poloviny astronomické jednotky k červenému slunci a za 
další milion let se do něj zřítit. Ale přes neustálé propočty si udržovala stabilní oběžnou dráhu. A tak 
tedy úvahy o oceánu vyústily do názoru, že se jedná o inteligentní entitu, která je schopna tento 

proces ovládat. Jak? Nikdo nevěděl. To vše tr-
valo nějakých osmdesát let. Dalším nápadem, 
který autor zpracoval a předložil čtenáři, byla 
schopnost oceánu zkoumat člověka. Lidé se 
pokoušeli poznat oceán a naopak. Metoda 
zkoumání člověka oceánem je rovněž navý-
sost originální. Zhmotnit vzpomínky, vytvořit 
skutečné lidi (snad jakési klony), a sledovat 

chování lidí na stanici. Hlavní pozornost 
je soustředěna na Krise a jeho na Zemi 
zemřelou ženu Harey, která se na stanici 
objeví. Jejich vztah je asi testem, který je 
na nich obou prováděn. Vztah dvou lidí 
se všemi pozitivními i negativními prožit-
ky. Chvílemi je to pro Krise Kelvina docela 
strašidelné. Postupem času však začíná 
jejich vztah chápat. Zajímavé je i to, jak 
se příběh prolíná s popisem oceánu, s jeho reakcemi. Opět se tady autor ukazuje jako člověk se 
schopností nemyslet jenom antropocentricky. Se schopností vytvářet světy plné nám neznámých 
a nepochopitelných bytostí. A ty má k ruce pro zamyšlení nad člověkem a jeho vztahem ke svému 
okolí, ke svým blízkým. Inu, Lem. (1961)

Ijon Tichý významná postava z universa Stanislawa Lema, přípomíná a je obdobou barona 
Münchhausena. Jeho životem a činy se zabývají „Sjednocené ústavy tichologie, tichografie a Ústav 
popisné, srovnávací a prognostické tichonomiky“. A to, jak každý čtenář uzná, nemůže být nic bulvár-
ního, fantastického a vymyšleného, zabývá-li se jím takové množství odborných institucí. Když jsem 
se probíral základní tichologickou literaturou, napočítal jsem devět cest Ijona Tichého, které mapují 
velkou část jeho hvězdných poutí a dobrodružství. Kromě toho jsou vydavatelem prací o Ijonu Tichém 
přiřazovány do knih vzpomínky Ijona Tichého. Ty, jak uvádí vydavatel, Ijon Tichý nenapsal ani neau-
torizoval. Jsou výběrem z těsnopisných poznámek, které vydavatel uchoval ve svých písemnostech 
a jež přepracoval a doplnil vzpomínkami přátel, kteří se účastnili pátečních večerů. Výrazná bohatost 
jeho dobrodružství svědčí o mimořádné touze po poznání. Tichý proletěl vesmír křížem krážem, do-
konce se nevyhýbal ani cestám časem. Jeho setkání s postavičkami, tu žertovnými, tu tragickými, je 
velmi poučné. Těžko vybrat příběh, který by jej charakterizoval nejvíce. Čtenáři nezlob se, ale uvedu 
několik útržků

21. cesta- „Pentadoch Marmozel, který vládl dle hesla divide et impera, uzákonil větší množství ofi-
ciálně přípustných pohlaví. Za jeho vlády byli vedle muže a ženy zavedeni ještě pluž a krouťas a dvě 
pohlaví pomocná – podpěrníci a dolejzáci.“ (něco mi to připomíná v naší současnosti!!!)

28. cesta- „Ze zápisu 116 304- Všiml jsem si, jak blahodárný je nedostatek gravitace na ploché nohy.“



„Ze zápisu 116 306- Povšiml jsem si, že podbradky a čela některých starších strýců a tet ustupují. Je 
to projev gyroskopické recese, Lorentz-Fitz-Geraldova syndromu, anebo následek vypadávání zubů 
a častých nárazů čelem na přepážky, když se ozve zvonění k jídlu?

O sepulkách, sepulkárii a sepulení ze 14. cesty jsem se zmínil na začátku.

11. cesta- několik reklam, se kterými se Ijon Tichý setkal na planetě Prokyon v případu NAPOKÁLIE. 
„PYROMANIAKÚM!!! Novým skalním ole-
jem maštěný věchet ’Abrakardel’ nic neu-
hasí!!!“ „ŠKRTIČOVI – KUNSTLÍŘI- hlinoma-
zí pachole veselé item ostrohy, kleště levně 
prodám.“

Domnívám se, že není zapotřebí uvádět 
více příkladů z cest a dobrodružství Ijo-
na Tichého. Pokud by měl čtenář zájem 
proniknout do hloubky problematiky 
tohoto vynikajícího cestovatele, nechť 
se obrátí na profesora A. S. Tarantogu 
z Katedry srovnávací astrozoologie 
Fomalhautské univerzity.

Co dodat? Ti, které jsem chtěl oslovit ur-
čitě chápou, že jde o mou osobní poklonu 
PANU Stanislawu Lemovi, PANU spisova-
teli, PANU filosofovi, a v neposlední míře 
PANU humoristovi. Nevím, nějak jsem 
neměl štěstí při hledání fotografií. Setkal 
jsem se jen s jedinou (možná kdybych se 

více snažil). Ale je to fotografie člověka, který má v očích hloubku a dálku, taky trochu smutku a iro-
nie. Rty mají poněkud potměšilý výraz, ale celkově je to pohled laskavého člověka, kterého zajímalo 
vše a vše, co jej zajímalo, se snažil předat dál.

Klobouk dolů, PANE Stanislawe Leme.

Aleš Koval





Andrzej Sapkowski

Jak jsem se poznával a integroval s českým fandomem

Prvním českým překladem, kterým jsem byl poctěn, byl překlad mé povídky „Mniejsze zło“, která se jako 
„Menší zlo“ objevila v AF 167, fanzinu (nebo spíše semiprozinu) jednoho z brněnských sci-fi klubů.  Stalo se 
to v roce 1991, v sedmnáctém čísle onoho fanzinu. Číslo 17 také bylo pro tento fanzin, by the way, číslem 
posledním – doufám, že to nebylo právě kvůli mé povídce. Díky překladateli, (kterým byl František Novotný) 
jsem se tehdy také seznámil s existencí jistých jazykových spletitostí. Že se, například, polská věta „Koniec 
z tym, psia mać!“ v češtiny překládá jako „Kurva, nechte toho!“. Další léta přinesla takových kvítků víc. Vlastně 
by se dalo otevřít květinářství. 

Fanzin AF 167 se tedy v mé paměti dobře zapsal a tisk na jeho stránkách beru jako v podstatě první překlad 
mého díla do cizího jazyka. Pravda, byly před ním sice i jiné, ale AF 167 byl první, kdo mi zaplatil. Domníval 
jsem se proto, že zvyk přesně platit honoráře překládaným spisovatelům, který jsem Čechům přisuzoval, je 
vlastnost tomuto národu vlastní – trochu předčasně. Brzy vám povím, jak moc jsem se spletl.

Ve stopách brněnských fanů se brzy vydalo i hlavní české sci-fi periodikum, Ikarie.  V desátém čísle ročníku 
1992 se objevil „Zaklínač“, a v roce 1993 v pátém čísle „Střípek ledu“. Obě překládal Jiří Pilch. Tehdy jsem ho 
ještě osobně neznal a nepředpokládal jsem, že se to stane počátkem krásného přátelství.

Uveřejnění v Ikarii přineslo výsledek – o vydání zaklínačských povídek v knižní podobě se začalo zajímat 
pražské nakladatelství Winston Smith. Smlouva byla podepsána a výsledkem byla v roce 1993 vydaná sbírka 
povídek „Zaklínač: Stříbrný meč“. Jednotlivé povídky překládali Jiří Pilch, Standa Komárek, Dittmar Chmelař a 
Roman Sochor. Z knihy se stal, jak hlásala zvěst, komerční trhák. Vydavatelství vzorně uhradilo můj honorář, 
proto byly bez prodlení uzavřeny smlouvy na další „Zaklínače“: „Věčný oheň“ a „Meč osudu“.  Obě se staly 
ještě větším hitem.  S tím rozdílem, že už jsem od vydavatelství nedostal ani grešli. Ba ani zlámanou grešli.  
Winston Smith ze mě udělal takového osla, že stačilo jen nasadit chomout, zapřáhnout a popohnat mlácením 
biče po zadku.

V této věci se tedy Češi také ukázali být průkopníky, byli však jedinými. Po nich se už nikomu nepodařil takto 
mě napálit.

Věci však dál běžely svým tempem, jak známo, life must go on.  V Ikarii se objevily další povídky, mezi nimi i 
„Něco končí, něco začíná“, dílko bezchybně odhadnuté jako autorova legrácka, spisovatelův žert. Češi, na roz-
díl od polských fanů, nepovažují „Něco končí…“ za alternativní zakončení zaklínačské ságy, ani za opravdový 
epilog, vydavatelem odmítnutý a nahrazený – čtenářům pro zlost – tím krutějším. Češi se mě tedy na každém 
setkání neptají na to, proč sága nekončí  – na rozdíl od první verze – svatbou a veselím.

Tou dobu Jiří Pilch, se kterým jsem již stačil poznat a spřátelit se s ním, založil v Ostravě vlastní nakladatelství 
Leonardo. Další průběh událostí byl proto předvídatelný: v roce 1994 vydalo Leonardo sbírku povídek „Tanda-
radei“, obsahují moje „nezaklínačské“ povídky (titulní „Tandaradei, V kráteru po bombě, Muzikanti“). Je třeba 
poznamenat, že se Češi opět stali průkopníky – v Polsku se „nezaklínačské“ povídky poprvé v knižní podobě 
objevily v podobě knihy „Něco končí, něco začíná“, vydané vydavatelstvím Supernova roku 2000.  

V roce 1995 pak nakladatelství Leonardo vydalo „Krev elfů“ – první díl zaklínačské pentalogie. Další části, 
všechny v překladu Standy Komárka, se pak objevovaly zhruba v ročních intervalech, jako podle jízdního řádu.  
Někdy byly dokonce lepší než polský originál, protože byly upravené. První polské vydání druhé části penta-
logie, „Čas opovržení“, totiž obsahovalo chybu – nějaký šotek nebo jiný hnusný gremlin odstranil celý několik 
vět dlouhý odstavec. Polští čtenáři si toho dokonce ani nevšimli – jak má také koneckonců čtenář vědět, že 
mezi odstavci A a C je ještě odstavec B? Mě však gremlin velice rozzlobil, upozornil jsem na něj proto Standu, 
takže chyba byla českém překladu opravena. Když „Čas opovržení“ vyšel, zavítal do Pilchova knihkupectví na 
Stodolní ulici klient a při spatření knihy pyšně ohrnul nos, řka, že knihu nekoupí, protože jí dávno četl v prvním 
polském vydání. „Tak to jsi, příteli, četl vadnou verzi“ usadil ho Jiří. „Místo vychloubání si kup naši, oprave-
nou.“



Po pentalogii přišla řada také na „Narrenturmem“ započatou husitskou trilogii. Opět ji překládal Komárek 
a vydalo Leonardo. A i když k nás k mému velkému smutku Jiří Pilch v roce 2009 navždy opustil, spolupráce 
stále trvá.  

To vše se samozřejmě neobešlo bez návštěv conů – byl jsem hostem na mnoha. V roce 1994 Bohemiacon 
v Ústí nad Labem, o rok později opět v Ústí Bohemiacon spojený s Parconem. Parcony v Kopřivnici (1999), 
Šumperku (2000) a Praze (2001), Parcon spojený s Euroconem v Chotěboři v roce 2002, brněnský Dracon 
v roce 2005.  A nesčetné Bilcony, výjezdní cony ostravského sci-fi klubu, asi vůbec nejsympatičtější cony, na 
kterých se mi podařilo být. 

Získal jsem dokonce i mnohé české fandomové ceny. Doma na poličce mám sošky Ikarose a Ludvíka. Mé knihy 
byly čtyřikrát oceněny Akademií SFFH v kategorii „nejlepší neangloamerický překlad: „Krev elfů“ v roce 1995, 
„Paní jezera“ v roce 200, „Narrenturm“ v roce 2004 a „Lux perpetua“ v roce 2008.  Byl jsem také pasován a 
přijat – čímž jsem velice poctěn – mezi Rytíře řádu fantasy. 

A kolik skvělých lidí jsem v Čechách poznal! Jaké osobnosti! Můj vydavatel, nezapomenutelný Jiří Pilch. Jeho 
žena Lenka a syn Robert. Standa Komárek, můj překladatel nad překladatele, schopný jemně opravit autora 
tam, kde se autor jemně zmýlil.  Standova žena Jana. Pavel Weigel, zasloužilý a vážený překladatel polské 
literatury. Aleš Koval, Dittmar „Didi“ Chmelař, Roman Sochor a zbytek Ostraváků. Michael Bronec, který pro 
mě získal do nejmenších detailů přesnou mapu středověké Zlaté Prahy, díky které mohl Reynevan po tomto 
městě svobodně putovat.  Jarek Mostecký, který mi na mé padesáté narozeniny daroval láhev vlastnoručně 
destilované „Moravské Sapkowice“ – přesně takovou měla etiketu.  Mirek Sábo, Egon Čierny, Jan Kantůrek, 
Františka Vrbenská, Mirek Žamboch, Ivan Adamovič, Vlado Ríša, Carola Biedermannová, Jaroslav Olša, Petra 
Neomillnerová, Pavel „Nero“ Kramný, Roman „Randalf“ Kresta…  A mnoho, mnoho dalších. Parafrázuje Bibli 
Kralickou: množství jméno jejich jest, nebo jest jejich mnoho.   

Krátce řečeno, považuji svou integraci s českým fandomem za dokončenou.  Úplně, celou svou osobou, se 
vším všudy. Češi mě, od takřka úplného začátku, vzali za svého. Existují na to důkazy. Jedním z prvních velkých 
českých conů, na který jsem byl pozván, byl Bohemiacon v Ústí nad Labem.     Organizátoři se tam o mě dobře 
starali, nemohu tedy říci, že bych trávil večery sám. Ovšem jen do té doby, než přijeli další pozvaní hosté: Har-
ry Harrison s manželkou a Brian Stableford se slečnou. Jen se objevili, vzal si mě hlavní organizátor Mirek Sábo 
stranou a slovy: „Promiň, Andrzeji, dnes večer si musíš najít vlastní program, protože, víš… máme zahraniční 
hosty a musíme je, no… vzít na večeři“ se mi omluvil.  Pomyslel jsem si, zahraniční hosté jsou zahraniční hosté 
a nepochybně jim náleží větší privilegia než místním, a se zdejším fandomem srostlý Sapkowski, ten už místní 
prakticky je.  Večer jsem si tedy zařídil po svém – prožil jsem ho s fany z Ostravy. Neobešlo se to však bez toho, 
aby mi organizátoři nezavolali z restaurace, aby se zeptali takřka místního Sapkowského na to, jak se anglicky 
řekne pstruh, protože zahraniční hosté měli problém s jídelním lístkem.  Kvazi-domorodý polyglot Sapkowski 
byl naštěstí v dosahu telefonu, díky čemuž mohli zahraniční hosté do sytosti vychutnat chuť místního trouta.

Po návratu do hotelu potom Harry Harisson, který na con dovezl velký kufr plný whisky, pozval takřka domo-
rodce Sapkowského, aby mu ho pomohl odlehčit. Sapkowski 
neodmítnul. Při diskusi, kterou jsme vedli, mi Harry – mimo 
jiné – prozradil fintu, jak se dostat na ruský trh, na kterém teh-
dy sám solidně prodával a vydělával s Ocelovou krysou. Fintu 
jsem, samozřejmě, brzy použil a od té doby si na ruském trhu 
nevedu špatně.

Ale i tak stavím český trh i fandom výše. Mnohem výše. 

Protože i české pivo je lepší. Nesrovnatelně.    

Přeložil Ivo Poledník



Vesmíry Andrzeje Sapkowského

Nezeptal se.

„Shit“, zašeptal místo toho.

Nekomentoval jsem to.

„No future“, dodal ještě.

Ani to jsem nekomentoval.

Rád říkám případnému čtenáři, proč jsem si vybral to, či ono ke zpracování. Tentokrát mám problém. 
Možná je tomu čtrnáct dní, tři týdny, co si ho v hlavě nosím, obdobně jako batoh plný cihel na zádech 
a už mě všechno bolí. A z výběru citací, který jsem si udělal, mi tahle přišla nejpřesnější.  Má dcera 
říká, že se nemám čtenáři omlouvat. V tomto případě si však myslím, že je to na místě. Byl jsem u 
toho, když se z propasti vynořilo téma letošního Bilconu.  Dokonce jsem se nabídl, že k tomu něco 
napíšu do fanzinu. Ale netušil jsem, jaká je to z mé strany opovážlivost. Ale už je to tady, začal jsem 
tlouct do kláves počítače a nezbývá tedy než pokračovat. Kdysi někdo řekl, že pokud je sděleno „a“ je 
nutno dodat i to „b“.  Let´s go.

Vždycky jsem říkal, že mám rád polskou fantastiku. Vyrůstal jsem u Lema, či Hollaneka, pak se přidali 
další. Poznal jsem řadu skvělých lidí, dnes si myslím, že alespoň některé z nich mohu zvát svými přá-
teli. Ti mě o své zemi a lidech ledacos naučili. (Nevím, jestli se mohu klepat po rameni.)  Ale člověk, 
kterého jsem si vybral pro své povídání (ne, to není esej, či snad fejeton, ale spíše plk) se, aniž by byl 

přítomen, vzpouzí tomu, aby byl svěřen papíru. Tak mnohotvárný, 
pohyblivý, s oblibou si hrající na schovávanou. Asi už je jasné, o 
koho se jedná.

Andrzej Sapkowski. Vím, že se kdysi na žebříčku popularity v Ikarii 
u nás v Česku objevil výše než Tolkien. Ale zkusit ho přirovnat, ke 
komu vlastně? Ke Gimlimu? Ke Gandalfovi? Nebo k Marigoldovi?  
Tím jsem jen chtěl říct, že je to člověk zemitý, inteligentní, básnivý, 
s výrazným smyslem pro humor, pracovitý, ale také jedovatý, iro-
nický, neochotný. Ale to se přece stává každému z nás. 

Kde asi začít? Říká a je to vlastně samozřejmé, že si musí 
nastudovat prameny, tak aby mohl tvořit a nestarat se o nic 
jiného. Tak to tvrdí sám. Je tedy pracovitý. Po dlouhé době jsem 
se vrátil k «Magickým střípkům“ a eseji, kterou je kniha uvozena. 
Pokud se jí čtenář věnuje, pochopí, kde se ty prameny vzaly.  Opět 
jej musím opakovat, v jednom z rozhovorů říká, že nevidí výrazný 

rozdíl mezi mytologiemi, ať jsou jakékoli - keltská, slovanská a kdo ví jaká ještě. Vyjmenovávat je není 
účelem ani smyslem tohoto povídání. Konec konců, jeden z mých blízkých kamarádů při poslechu alb 
Alana Stivella poznamenal, že jsme vlastně všichni Keltové.  

„Král Artuš“. Nevím, zda napsat dlouhá nebo krátká esej. Nějakých sto stránek. Jako úvod do pro-
blematiky však bohatě stačí. A sám autor byl do té míry ke svému čtenáři shovívavý, že mu většinu 
základních, ba co dím, i nadstavbových informací poskytl, by se ten mohl do problému zahrabat 



důkladně, hlouběji. Nemyslím, že by to bylo nutné, ono by asi stačilo prolistovat Roberta Gravese, 
eventuálně si polámat jazyk na jménech v „Mabinogi“. Pro universum Andrzeje Sapkowského je to 
však více než dostačující. I to, jakým způsobem upozorňuje na paralely ke křesťanství, či „překlápění „ 
příběhů tamtéž, je součástí úvah o historii a vývoji mýtů, jejich postupná změna a úprava ve prospěch 
dominantního uvažování a ovlivňování lidí. Setkal jsem se s názorem, že esej není dobrá, že je špatná. 
Nevím, co se na ní nelíbí. Ale nikoho nemíním o jeho názor připravovat. Naopak mi připadá příjemné, 
při četbě informací a argumentací polemizovat nebo souhlasit s předkládaným. Jedna věc mi připadá 
smutná, i když se k Sapkowskému přímo nepojí. A to, jakým způsobem jsou tyto, svým způsobem 
velmi citlivé až intimní informace vykrádány ve prospěch jejich komerčního použití.  A ještě jedna 
věc mě během četby eseje zaujala - konkretizace postav, jejich jména, charakteristiky i charaktery 
(poplatné vesměs rytířským ctnostem), pořadí, místa i lokalizace příběhů. 

Proto si myslím, že s pracovitostí je to u našeho autora velmi dobré, až workoholické. A na závěr?

„Legenda žije. Grál je stále možno nalézt. Avalon existuje. Ale dosud jej halí mlhy“.

„La maladie“, la maladie d´espoir  nemoc, nemoc naděje.

Dle mého jedna z nejkrásnějších povídek, které Andrzej Sapkowski svěřil papíru. No, možná ji svěřil 
počítači, ale mi se ten papír líbí více. V „Magických střípcích“ následuje hned po Artušovské eseji.  Ta 
vazba je, snad, úmyslná, ale tvrdit to nemohu, nemám se v podstatě koho zeptat. Ale i kdyby nikoliv, 
nevadí, myslím, že k sobě patří. Příběh, se kterým se setkáváme v mnoha podobách, zpracováních, ať 
už filmových, hudebních nebo literárních, se v hlavě našeho autora stal příběhem navýsost lidským. 
Příběhem s rezignací, pochybnostmi, loučením, prchavou nadějí i nadějí nového života. Myslím, že 
je to příběh, který by si zasloužil zpracování ve filmu. Alternativnímu, aby do něj při realizaci mohl 
Andrzej „kecat“. Ten film by možná u většinového diváka nemusel mít úspěch. Ten na takové příběhy 
není zvyklý. Ale on už v současné době není zvyklý, konec konců, ani na „Romea a Julii“. 

Kdyby měl dnes Franco Zeffirelli natočit příběh milenců z Verony, možná by se se zlou potázal.

Cit, nevyslovené slovo láska, se v příbězích Andrzeje Sapkowského objevují neustále. Alespoň pokud 
mohu soudit z toho, co jsem si načetl. Je to vlastně známka optimismu, kterým autor dává najevo, že 
lidi nejsou úplně blbí a že se nezříkají toho nejzákladnějšího vztahu.  Jak je to pak s následnou repro-
dukcí, to už je jiná kapitola. Ale i k ní je nutno se dostat. To je taková ta Sapkowva jízlivost. Trochu. 

Opravdu si cením toho, jakým způsobem dokázal skloubit raně středověký příběh, s tvrdostí tehdejší-
ho života, s rytířským kodexem, který uvedl tak trochu na pravou míru. A také s tím, že lidi se mohou 
mít rádi. 

„Vím, co cítíš, Branwen“, promluvil jsem, dívaje se na plachtu lodi. „Protože já cítím totéž. Ano, je to 
nemoc, strašná, nevyléčitelná la maladie. Vím, co cítíš. Protože i já jsem onemocněl.“ Branwen se na 
mně usmála a mi se zazdálo, že slunce v tu chvíli proniklo nízko visícími mračny. Takový to byl úsměv, 
věřte mi nebo ne. Pobídl jsem koně ostruhami.  „A ať jdou k čertu všichni ti zdraví!“

Ne, opravdu jsem ten úryvek nepřepsal proto, abych natáhl text. Jenom proto, že si to Andrzej za-
slouží.

Možná se, milý čtenáři, divíš, proč jsem se nevrhnul napřed na zaklínače, vědmáka Geralta (musím 
se přiznat, že se mi vědmák líbí, moc). Ale o něm bylo napsáno už tolik, objevil se v tolika různých 
zpracováních, ať profesionálních, či amatérských. Stále diskutovaná polská verze, stejně jako stále 
více diskutovaná verze Netflixu, počítačovými hrami 1,2,3, jsem ale nepolíbený, nenalezl jsem si na 
ně čas. Když se Geralt poprvé objevil, a já si jen velmi matně vzpomínám, že jsme se o něm s Jirkou 
Pilchem bavili, bylo to zjevení. Krátká, úderná, stylisticky sevřená forma, která nutila čtenáře, aby 



jako závodní chrt s vyplazeným jazykem četl a hltal a četl, dokud příběh nedočetl. Příběh, kdy se, jak 
trefně poznamenal Jiří Popiolek ve svém článku, setkáváme s hrdinou, který je obdobou Phila Mar-
lowea ve fantasy. Vím, setkáváme se s hrdiny v takových příbězích často. Ale charakterově bývají ploší, 
či spíše - žádní. Nač charakter, buď jsem dobrý nebo zlý. Ale přepych charakteru Sapkowski Geraltovi 
poskytl. A z toho pramení celoživotní trable, které za sebou Geralt vleče jako kouli na řetězu. On si 
nestěžuje, to ne, a upřímně, proč by si to ještě ztěžoval stěžováním?  Vrátím se však k začátku tohoto 
odstavce. Těch povídek byla řada a čtenáři na ně obrazně řečeno „stáli frontu“.  Takže je dnes mají 
prostudované, jsou schopni dlouze diskutovat a řešit dobu, scénu, oděvy, Marigoldovy verše, politiku 
a já nevím, co všechno ještě.  A všechno to potom vyvrcholilo Sapkowského pentalogií. Přiznám se, 
že její první vydání jsem četl tak trochu s potížemi. A když se mi dostal do rukou Standou Komárkem 
zrevidovaný text v tvrdé vazbě, s ilustracemi Jany Komárkové a já si řekl, že po dlouhé době nastal čas 
se k Času opovržení vrátit (mohl bych uvést název kteréhokoliv dílu, je to jedno) po nějaké době jsem 
knihu odložil, že se k ní vrátím někdy později. Někam se mi poesie Geraltových příběhů vytratila a 
nemohu ji najít. Znovu však opakuji, povídky ano. Autor se musel při jejich psaní vyřádit. Představuju 
si v duchu Andrzeje šermujícího jako ďábel, jako Geralt, veršujícího jako Marigold, ochraňujícího  Ciri 
a toužícího po Yenefer. A pardon, abych nezapomněl, zůstává věrný svým názorům, filosofii a vztahu 
ke světu. To je z mé strany ke Geraltovi.

„V kráteru po bombě“ bychom se dnes mohli ocitnout i my sami a nebylo by to nijak složité. Ono by 
asi bylo docela zajímavé moci si chronologicky seřadit jednotlivé příběhy tak, jak je postupně Sap-
kowski tvořil. Nepochybuji, že byl schopen předjímat některé události. Ale celý svůj „fanouškovsko 
scifistický život“ tvrdím, že to umí každý dobrý a jen trochu invenční autor. Ale on byl, až z toho člově-
ka mrazí, velmi konkrétní už při psaní. Možná, že některé nápady, kulisy, či vztahy formuloval s nad-
sázkou, ale zároveň s tušením, jak by to mohlo vypadat. Ne dopadnout. A dnes čteme tuhle povídku 
se současnými zkušenostmi a informacemi, a pokud se nad tím vším jen trochu zamyslíme, může 
nám být docela mdlo. Ne, nechtěl bych být ryzí pesimista. Někdy k tomu ovšem nemám daleko. Na 
příběhu je ještě důležitější to, že je prožíván pubescenty, teenagery. Vždycky se mladé a nastupující 
generace stavějí ke skutečnosti své doby kriticky. To teprve ten dospělácký život je postupně semele 
a oni, třeba, zapomenou. Ale to se v povídce nedozvíme. Dočteme se na posledních řádcích „pouze 
o dešti s tisíci malých zelených žabek. Ale jinak se už nic zvláštního nedělo. Nic víc.“

Nechce se mi o téhle povídce přemýšlet více. K vymyšlení tam už nic není. Všechno vymyslel Andrzej.

Někomu může přijít podivné, že jsem si jako další perličku do svého povídání vybral „Zmiji“.  Domní-
vám se, že není důležité nekriticky obdivovat to, co si už čtenáři a fanoušci přivlastnili a rozebrali to 
či ono na anionty a kationty.  Pravda, poprvé jsem knížku četl velmi dávno. A od toho „dávna“ jsem 
ji znovu do ruky nevzal. Chyba. Není tomu tak dávno, kdy jsem seděl s přáteli a tahal z nich rozumy o 
Andrzeji Sapkowském.  Kontroverzní příběh, který snad ani se Sapkowou tvorbou nemá nic moc spo-
lečného, říkali. Ale skvěle napsaný. No, copak si z toho má jeden vybrat? Tak jsem se začetl. Zajímavé 
bylo, že naprosto dokonale podané reálie příběhu sovětské invaze do Afghánistánu mě nijak nepře-
kvapily. Odkazy na historii od dob Alexandra až, vlastně po sovětský pokus o ovládnutí země mi byl 
pochopitelný. Slang vojenský, lidský, ruština, angličtina, dialekty z Afghánistánu, to vše nepřekvapilo. 
S tím vším už se čtenář mohl setkat jinde. Ale pak se to všechno v «kotlíku» smíchalo. A když si čtenář 
tu“ kaši pofoukal“, zjistil, že Sapkowski s neuvěřitelným citem a soucitem vypráví o lidech jako my. 
Trochu jiná filosofie, trochu jiné chování, už ne trochu postižení válkou, to vše mluví o tom, že válka je 
stejná od dob, kdy se o ní začalo mluvit poprvé, že lidi, chtějí žít s kořalkou, s vidinou návratu domů, 
s úvahami, zda si ten život v míru budou schopni „užít“.  Fantasy součást příběhu pro mě byla pouze 
odbočením od hlavního tématu. Ano, byla zajímavá, ale myslím, že hlavně byla kulisou nadčasového 
příběhu. A velmi si cením závěru, kdy se autor věnuje jednotlivým postavám.  Byly opravdu reálné? 
Myslím, že ano. A o to více si cením toho, jak si autor pohrál a zpracoval příběh s reálnými lidmi. 



A dokázal propojit postavy historické a postavy mytologické a ruštinu a arabštinu, dialekty a prostředí 
a prach ve vzduchu a horko všude kolem…

Otázkou je, kdo z nás by se chtěl stát partnerem zmije za cenu, kterou mu nabídla.  

Tak jako „Kráter“, tak i „Zmije“ je brilantní ukázkou toho, co vše je autor schopen a ochoten pro pří-
běh se smyslem přesahujícím rámec žánru, udělat. 

Vstoupím autorovi, teď sobě samotnému, do povídání, úvah, plkání takovým malým intermezzem.  
Už v úvodu jsem přiznal, že jsem si ukrojil větší krajíc chleba, než dokážu spořádat. Ale když já rád jím. 
A přesně tak je tomu i s touhle prací.  Může si mě čtenář odsoudit, může bilconový  fanzin zatratit, 
může číst něco jiného. Snad bych mu mohl i poradit.  Ale  Sapek je fenomén. A bude diskutován i když 
se rozhodne, že už nic nenapíše.  Je takový blbý „malmot“ (opak od bonmot), kdy se říká „mrtev, kdo 
zapomenut“. Mohu tedy naprosto vážně sdělit svému okolí, že tento člověk nemůže být zapomenut. 
Asi to všichni vědí. Ale já si musím «holt» přihřát svou polívčičku. O Geraltovi píše kdekdo, o penta-
logii taky. Ale ta ostatní díla už jdou tak nějak stranou, stínem. A to je škoda, to je mi líto. A proto 
- vzhůru k husitům ve Slezsku a na Moravě.

V okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o tom, co si Andrzej vzal za své, tedy husity a jejich dobu, jsem byl 
v očekávání. Nikoliv jako „prvnička“. Já sám o tomhle období tady nevěděl téměř nic, přiznávám bez 
mučení.  Takže, když mi Raku sdělil, že se objevil první díl, zaryčel jsem a on mi jej musel pořídit. V 
polštině samozřejmě.  No, myslím si, že jazyku svých přátel, a sousedů rozumím. Ale byl to boj.  Klo-
bouk dolů, Stando Komárku!!!!

Vsuvka: Zastavil jsem se včera u přátel v knihkupectví Artforum a povídali jsme si. Což o to, dělám to 
pravidelně, i antikvariáty nenechám na pokoji. A při tom rozhovoru jsme se dostali k tomu, že u nás 
trilogie „Narenturm, Boží bojovníci a Lux perpetua“ vyšla v letech 2003 - 2008. Další vydání není. Pro-
čpak? Mám mezi antikvaristy v Ostravě docela dost kamarádek. Na můj dotaz: „Máte Narenturm?» 
holky kroutily hlavou.  Docela by mě zajímalo proč. Proč se tohle téma, které je navýsost historické 
s příchutí nadpřirozena, velmi zajímavé téma husitských válek ve Slezsku, u nás i v Polsku, proč se 
nepřipomene znovu?  Nevím. Zeptám se. Naštěstí mám všechny díly doma, jeden z nich dokonce 
autorem podepsaný.  

Žižka je mrtev, ať žijí  Reynevan, Šarlej, Samson Medák, Birkart Grellenort, ale také Prokop Holý, tá-
borité, sirotci, utrakvisté, slezská knížata a všichni, kdo se „motají“ kolem husitských válek. Klobouk 
dolů, shromáždit materiály s informacemi o době, která musela být sama o sobě nesmírně krutá a 
nepřehledná, natož, když ji autor s fantazií sobě vlastní svěří papíru.  Musela to být práce nesmírná. 
Ale zajímavá, detektivní, povzbuzující tu fantazii, o níž byla řeč výše.  A navíc, být věrný v geografic-
kých reáliích, mít neustále na paměti synchronii příběhů všech postav, ať už fiktivních, nebo historic-
ky skutečných.  A do toho všeho ještě přimíchat lásku, tak jak ji chápali v duchovním i fyzickém smy-
slu naši předkové. To všechno se nasypalo, nalilo, naházelo do onoho příslovečného „melting potu“, 
zamíchalo, zahřálo, opět zamíchalo, ochutnalo a bylo hotovo. Ty si to, čtenáři, vypij. 

A co vzniklo? Epický příběh plný dobrodružství, který však čtenáře donutí být velmi pozorný.  Co 
kdyby mu něco uniklo?  Je totiž, mimo jiné, naplněn desítkami jmen polských, německých, českých, 
latinských, občas i jiných. Je plný knižních titulů, církevních i magických, autor si se čtenářem hraje, 
pokračuje i v mystifikacích. Snad i proto, operuje běžně s Alhazredovým  Necronomiconem (děkuji za 
pana Lovecrafta).   Zorientovat se v tom všem je úkol hodně náročný. Latina hojně užívaná, což bylo 
samozřejmě pro onu, a nejenom onu dobu běžné, byla přece jazykem vzdělanců a universálním do-
rozumívacím prostředkem (tak jako dnes angličtina). Ne vždy je však uveden překlad citátů, což nás, 
občasné „hnidopichy“, může poněkud iritovat.  Možná bych uvítal i, třeba jen zjednodušenou, mapu, 
docela se totiž ti naši hrdinové naběhají. 



Celek však tvoří napínavý příběh plný dobrodružství, napětí, nadpřirozena i reality patnáctého sto-
letí. Neměl bych zapomenout na lásku, samozřejmě.  Pokud je libost, je možno pátrat po zdrojích 
páně Sapkowského příběhu, což může být neméně zajímavá detektivka. Přesto však může čtenář 
držet palce našim hrdinům. Sám nevím jistě, zda je mi trilogie bližší (než pentalogie) díky prostředí a 
historii nebo semknutosti hlavní dějové linky.

Říkám si, že je možno každou část trilogie uchopit trochu jinak.  „Narrenturm“ je úvodem do pro-
blematiky. Taková jakási „propedeutika“.  Potkáváme naše hrdiny - Reynevan je nevycválaný děvkař, 
s velkým srdcem, na což mnohokrát doplácí.  Ale zároveň je vzdělaný, chytrý, znalý magických kousků 
a se schopností vykroutit se nějak z problémů (taky bych to někdy chtěl umět).  A ještě jedna velmi 
důležitá poznámka - má schopnost získat si přátele a získané přátelství si udržet. To už dnes nebývá 
tak běžné. Celá doba, ve které se příběh odehrává, tvoří prozatím jen takové jeviště, po kterém se 
naši hrdinové i antihrdinové pohybují. 

 Důležitější to začne být v části druhé v „Božích bojovnících“.  Tam si musí našinec, tedy čtenář, zatra-
ceně dávat pozor, aby se v  bludišti míst, měst, jmen a rodů orientoval a zapamatoval si je, poněvadž 
jsou pro rozvoj příběhu nezbytná.  I proto jsem hned úvodem říkal, že historii husitských válek a vý-
bojů v oblasti, která je mi blízká vůbec neznám. A myslím, že i většina čtenářů tohoto povídání je na 
tom podobně.  Je to tedy část, ve které se s válkou a tím, co s lidmi činí, setkáváme naplno. Je cítit, 
jak se Reynevan mění, jak stárne, jak začíná ctít jiné hodnoty.  Ponechme autorovi jeho vizi Reyne-
vanova obrození a přestoupení k podobojí.  On sám vidí, co s lidmi válka dělá, a je jedno jakou ideu 
reprezentuje.  A budoucnost?  Kolik z postav příběhu nějakou má?

 

A to všechno vede k vyvrcholení ve třetí části, ve „Via lucis“, ke katarzi, očištění a jakémusi happy 
endu. Říkám jakémusi, protože v tom se poněkud neorientuju.  Ale to je můj problém.  Autor končí 
s vidinou Bílé hory a konce jedné ideje, která však neumírá a on sám říká, už nikdy to nebude takové 
jako předtím. A Viklef, Hus a řada dalších postupem staletí tak zamávají suverenitou katolické církve, 
že ta už se z toho nikdy úplně nevzpamatuje. 

Znovu bych chtěl dodat, že příběh je bohatý i neustále se prolínající láskou a citem našeho hrdiny a i 
proto je lidštější než jiné. Jsem rád, že jsem se k Andrzejově trilogii po letech vrátil. A dost!

Na závěr bych ale rád upozornil ještě na jednu práci Andrzeje Sapkowského, která se u nás ještě 
neobjevila. Snad je někde nachystaná k vydání, snad je přeložená do češtiny. „Rekopis znaleziony v 
smoczej jaskini“ („Rukopis nalezený v dračí jeskyni“, s podtitulem „Příručka vědomostí o literatuře 
fantasy“). Soubor názorů, informací a úvah o žánru zpracovaný poctivě a srozumitelně pro každého 
fanouška fantastiky, neřkuli fantasy. Domnívám se, že během sbírání a výběru materiálů pro své prá-
ce se rozhodl být natolik nezištný, že materiály zpracoval ještě jednou, seřadil a předhodil je fanům. 
Dobře udělal. Znovu opakuji a doufám ve skrytu duše, že je někde nachystaná.

Možná se někomu nebude tento článek zdát dost ucelený, uzavřený, či vypointovaný.  Řekněme si, 
proč by musel, vždyť Andrzej taky ještě neřekl poslední slovo. Že, Andrzeji?

Aleš Koval 



Panowie herbu Lodzia

Není to tak dávno, kdy mi volal Pavel Poláček a podle hlasu byl hod-
ně šťastný, že četl nějaký článek, kde se píše o šlechtictví Andrzeje 
Sapkowského. „Kastevláne nemohl by si najít jeho erb?“prosil mě a 
já souhlasil. To jsem ovšem netušil, jaký jsem byl, s odpuštěním, 
pitomec, když jsem mu to slíbil. Jediné vodítko, které jsem od Pavla 
měl: „má ve znaku lodičku.“ Prohlédl jsem snad všechny almanachy 
polské šlechty a nic. Jako poslední záchranu jsem pročítal zápisy o 
sněmech polské šlechty, které psal majitel zámku v Linhartovech a 
regent bíloveckého panství hrabě Karel Julius Sedlnitzký, toho času 
velvyslanec rakouského císaře u polského dvora. V jedné relaci 
píše: „orientovat se polské šlechtě je čiré bláznovství, snad každý 

pátý větší sedlák je šlechtic...nedávno jsem měl tu čest, jistý pán Czarnecki, jenž měl na svém 
štítě loď, hodlal se svou chotí vycestovat do Vídně…“ To bylo první vodítko v nesnadném hle-
dání. Polská heraldika je skutečně velmi ojedinělá a nemá v Evropě obdoby, protože jeden erb 
používá několik desítek rodů, aniž by k sobě měli nějakou příbuzenskou vazbu jako například 
na Moravě (Benešovicové – zavinutá střela, Šternberkové – žlutá hvězda apod.) nebo v Če-
chách (Páni z Růže nebo páni z Dubé aj).

Erb: Červený štít s lodí (člunem, korábem) uprostřed není výjimkou. Polsko – český spisovatel 
a heraldik 17. století Bartoloměj Paprocky z Hlohol se domnívá, že erb pochází z Čech. Erbov-
ní pověst vychází z řecké mytologie „Plavba Iásona do Kolchidy pro zlaté rouno“. Nejstarším 
písemným pramenem, kde je zmiňována pečeť pánů se znakem Lodě (Lodzia) je spis o er-
bech „Insignina seu clenodia Regis et Regni Poloniae“ polského historika Jana Dlugosze z let 
1464–1480. 

Mezi příslušníky tohoto velice rozvětveného klanu patřil polský generál kníže Kalist Poniński 
(1753–1817), v roce 1774 byl jmenován vojenským velitelem Malty.Z tohoto rozrodu pánů 
se znakem Lodě v červeném štítu pochází také světoznámý polský spisovatel autor Zaklínače, 
Ságy o Reinmarovi z Bělavy aj.  Andrzej Sapkowski.Všichni příslušníci tohoto rodového klanu 
by měli znát odpověď na otázku: Proč je štít vašeho znaku červený? Odpověď musí znít: „Pro-
tože plaveme v krvi našich nepřátel“.



Hodraka
Milan Verner

Drak Horác mohutně zívl a podrbal se šupinatou pazourou na propadlém břiše. „Který mamlas tvrdí, že spá-
nek nahrazuje jídlo,“ zabručel a otráveně si odplivl plamennou jiskrou. Několik lístečků vzplálo, ale skomíra-
vý ohníček rychle skončil, protože v jeskyni, díky neustále mrzuté náladě jejího obyvatele, byly jen očouzené 
kameny. 
 
„Zatracenej život,“ zahromoval a tesklivě se zaposlouchal do bouřlivé rapsodie prázdných útrob. 
„Žral bych žral,“ meditoval, „ale kde vzít princeznu, a to nemluvím o tom, že by měla být neposkvrněnou 
pannou.“ 
 
Další symfonie bouřícího se žaludku rozvedla monolog. 
„Panna – čert vem tenhle jemný detail. Sežral bych i služebnou, co se povyráží s lokaji.“ 
 
Horácovo sebetrýznění dostoupilo vrcholu, když si vzpomněl na krásnou, 
byť pohříchu deflorovanou baronesu z Verheimu, jeho poslední večeři. Za 
tento přestupek byl potrestán dvousetletým spánkem. Trest se mu zdál 
příliš velký. Znal nejméně tucet draků, kteří s gustem slupli celou řadu 
neurozených dívek, o jejichž poctivosti by snad nezapochybovalo jen 
mentálně zaostalé batole, a žádný nebyl potrestán. Velká rada vždy při-
mhouřila oko, jemu však přitížilo to, že baronesa byla určená jako menu 
pro kolegu zasedajícího ve sněmu. Takovýhle přečin nebyl tolerován a 
všichni členové trvali na exemplárním trestu, aby byla uchráněna jejich 
privilegia. Horác tedy prospal dvě stě let ve své jeskyni a venku se zatím 
vše změnilo k nepoznání. 
 
Pokud chtěl v novém světě zůstat naživu a nestát se degenerovaným ve-
getariánem, nemohl se ohlížet na prastarý dračí kodex a musel žrát vše, 
co bylo k mání. Klesl sice v dračí hierarchii až na samý konec a jako mr-
chožravý drak ztratil své výsady, ale kdo by toho dbal, když mu kručí v bři-
še. Ostatně, kde je Velká rada? Kde je starý Jednozub či silný Ohňodrak? Všichni zmizeli v nenávratnu, pobiti 
rytíři, kouzly, jedy i magií. 
 
„Jsem sám, navždy sám,“ litoval se Horác a soukal se z jeskyně, aby si protáhl křídla. 
 
Temná noc byla jeho přítelem a skryla ho před zraky nebezpečných lidí, kteří drakům nijak nefandili. S funě-
ním vzlétl do výše, kroužil nad lesy, loukami a hledal něco k snědku. Pošlá kráva, ovce – jakákoliv zdechlina 
by byla vítanou pochoutkou, ale nenašel nic, čím by se nasytil. 
 
Hlady mučený Horác si znovu a znovu pohrával s myšlenkou vyplenění jatek v nedalekém městečku. Úspěš-
ná akce slibovala hojnost potravy, zároveň hrozilo, že uvede na jeho stopu šiky nepřátel dychtících po jeho 
kůži. A tohle riziko nehodlal v žádném případě podstoupit. Jen velmi nerad opustil vidinu čerstvého masa a 
s jistou nechutí se pustil do realizace dalšího plánu. Přežít v dnešní době znamená, smířit se s novou reali-
tou. 
 
Osamělá vilka na konci vesnice byla jeho cílem. Zlehka dosedl na dvorek, na chvíli zaváhal, ale pak odhodla-
ně vstrčil hlavu do otevřeného okna. Špatný odhad velikosti způsobil drobnou újmu na vzhledu domu, do-
provázenou příslušnou zvukovou kulisou. 
 
Zloději! Marek Skalický vyskočil z postele, ozbrojil se baterkou a budíkem, v nouzi nejvyšší mohl posloužit 
jako vrhací zbraň, a rázně zamířil do kuchyně, odkud se ozývaly prapodivné zvuky. 



Proud světla se zastavil na Horácově hlavě ozdobené vybouraným okenním rámem a strženými záclonami. 
Mladý muž vytřeštil oči a bez hnutí sledoval dlouhý jazyk šmejdící v ledničce. 
 
„Drak,“ zaúpěl tiše a vzápětí omdlel. 
 
Když se probral a hrůzný obraz nezmizel, s nesmírným úsilím vyrazil: „Kdo jsi?“ 
„Horác,“ vydechl drak jemně, aby nepobořil další zdi. 
„Neboj se,“ dodal konejšivě, jakmile ucítil zápach vycházející z mužových kalhot. 
„Já já se ne ne nebojím,“ vyhrkl Marek nepřesvědčivě a pro jistotu dodal: „Nejsem přece žádná princezna 
ani neposkvrněná děva.“ 
 
„Tyhle věci jsou už dávno pasé,“ ušklíbl se Horác, a když viděl, jak muž bledne, neváhal s nabídkou. „Mám 
pro tebe kšeft, člověče.“ 
„Kšeft?“ špitl Marek. „Proboha jaký?!“ 
„Velký,“ ujišťoval Horác spiklenecky. „Všichni z toho budeme mít užitek.“ 
„Tak se vymáčkni,“ zvedala se odvaha Markovi. 
„Co děláte s uhynulými zvířaty a starými potravinami?“ 
„Likvidujeme je v kafilerce. Co s tím?“ 
„Mohl bych je likvidovat já.“ 
„Ty? Jak.“ 
„Žral bych je,“ sklopil Horác zrak. 
„A konzervy?“ 
„Trocha plechu,“ frkl Horác opovržlivě. „Určitě nejsou pevnější než rytířské brnění.“ 
„Nejsou,“ připustil Marek, „ale jistě si zkazíš žaludek.“ 
„Phe! Víš ty, co snese dračí žaludek!“ 
 
„To nevím, ovšem vím to, že nemohu vylepit plakáty: Veškeré zbytky a uhynulá zvířata sežere zdarma drak 
Horác.“ 
„Proč zdarma?“ 
„Máš pravdu, za likvidaci se platí, ale stejně to nejde. Prostě dnes už draci neexistují.“ 
„Já existuju,“ ohradil se Horác dotčeně. 
„Snad se mi to jen zdá,“ zarazil se Marek. „Fuj!“ vykřikl a zuřivě si otíral tvář olíznutou drsným jazykem. 
„Strašně smrdíš!“ 
 
„Tak vidíš, že se ti to nezdá. Ostatně ani ty nevoníš po růžích.“ 
„Kapku jsem se připosral,“ přiznal Marek těžko zatajitelný fakt. 
„Nejsi první,“ uculil se Horác. „A teď k naší věci. Postavíš velkou budovu, kde budu já, a násypku. Tou mi bu-
dete shazovat všechen poživatelný odpad. Přímo před tlamu,“ zasnil se pohublý drak. 
„Víc nic?“ 
„Ještě si budeš muset opatřit nějaké povozy. Raději více.“ 
„A to všechno zvládneš?“ zeptal se pochybovačně. 
„Bez obav. Sežeru vše, úplně bezezbytku.“ 
 
„No jo,“ zarazil se Marek. „Jenže když tolik sežereš, potom i hodně vyse... co s tím?“ 
„Dračí lejno je vynikající hnojivo. Zařídíš kompostování, balení a prodej.“ 
„Ty jsi opravdu jednička. Ekologicky čistá, bezezbytková likvidace odpadků. Za to nás pochválí i Zelení.“ 
„Zelení nebo modří, hlavně, že nebudu hladovět.“ 
 
„Víš, kamaráde, na jednu maličkost jsi přece zapomněl. Peníze. Kde seženu peníze na pozemek, stavební po-
volení, halu, auta a úplatky? V tom je, ty přerostlá ještěrko, hlavní problém.“ 
 
Horác si zamyšleně drbal tlamu o zeď, až se domek nebezpečně rozkýval. 
„Můžeme to odpískat,“ povzdechl si Skalický. „Všechno je na prd, pokud nemáš prachy. Těch pár mizerných 



tisícovek, co mám na knížce, nestačí, a na tuhle mírně poničenou chalupu,“ střelil vyčítavým pohledem po 
Horácovi, „nám banka potřebný úvěr nedá.“ 
 
„Peníze,“ zafuněl drak, až spadaná omítka zavířila a málem jeho společníka udusila. „Mám klenoty. Škoda, 
že jsem ty první krasotinky slupl i s jejich kamínky.“ 
„Šperky,“ ožil Marek. „To by nám mohlo vytrhnout trn z paty. Jakou mají cenu?“ 
„Já se ve finančních otázkách nevyznám.“ 
„Přines je, ať víme, jak jsme na tom.“ 
„Poleť se mnou,“ nabízel se Horác. „Rád tě svezu.“ 
 
„Trpím závratěmi,“ vymlouval se Marek z obavy, aby snad Horácova žravost nezvítězila nad společnými zá-
jmy. 
„Zítra večer jsem tady,“ loučil se Horác a opatrně vytahoval hlavu z okna. Nová, pouze půlmetrová prasklina 
byla výmluvným důkazem jeho snažení. 
 
Marek Skalický sledoval dračí siluetu až do chvíle, kdy se mu ztratila v tmavém mraku. Potom vytáhl láhev 
vodky, nějakým zázrakem zůstala neporušená, a mohutně si přihnul. 
 
Příští večer si to Horác přifrčel s velkou truhlou. 
 
„Bude to stačit?“ zeptal se skromně, když víko odskočilo. 
 
O Marka se pokoušel infarkt. Svítivé klenoty představovaly bohatství, za které by mohl postavit nejen továr-
nu, ale i město s krytými bazény a tenisovými kurty. 
 
„Bude. Určitě bude,“ ujistil Horáce a v náhlém záchvatu radosti dal tomu ošklivákovi hlučnou pusu. 
 
Továrna na likvidaci odpadků a výroba baleného hnojiva nevídaně prosperovala. Obchody rostly a její maji-
tel si spokojeně mnul ruce. Horác byl k nezaplacení, a jeho žravost překonala i nejbujnější fantazii. Jestli ně-
kdy draci vedli knihu rekordů, musel Horác patřit k šampiónům. Jediné, co Markovi způsobovalo starosti, 
byla nutnost utajit výrobní technologii. Odmítal odborníky, zamítal žádosti o exkurse i zájemce o koupi to-
várny, která se honosila velkým nápisem HODRAKA. Horácova dračí kafilérie byla unikát, a jako taková jím 
měla zůstat navždy. 
 
„Děláš záslužnou práci, bumbrlíčku,“ pochválil Marek svého společníka i přítele. „Za tohle ti lidé nějakého 
toho sežraného feudála jistě odpustí.“ 
„Myslíš?“ zavrtěl se radostí mírně otylý drak. „Snad už bych se nemusel skrývat.“ 
„Koukni, Horáci, feudála ti snad odpustí, ale zcela jistě ti neodpustí tvůj původ. Prostě v dnešní době nemá 
drak místo.“

Horác posmutněl, složil hlavu na tlapy. 
 
„Myslím to s tebou dobře, moulo, a nemysli si, že je to jen kvůli penězům. Těch už mám dost.“ 
„A odpadků je taky dost. Marku, chtěl bych Ti navrhnout výstavbu dalšího podniku.“ 
„Co do něj dáme, trdlo?“ 
„Docela nedávno jsem zachytil jisté signály,“ šeptal Horác tajemně. „Nejsem sám, chápeš?!“ 
„Další drak? Gratuluji, parťáku!“ 
„Drak ne, ONA. Laurina,“ Horácovy oči zářily jako uhlíky. 
„Já ti to přeju, kamaráde. A tu druhou továrnu rád postavím.“ 
„Jen aby stačila,“ strachoval se Horác. „Víš, Marku, blíží se doba kladení vajec.“

 
„Ty mizero,“ pohrozil mu Marek Skalický prstem. „Ty mě snad donutíš k tomu, že tuhle naši tajnou technolo-
gii budu muset začít vyvážet.“ 



Pět odstínů stříbra
Marek Tvrdý

Geralt uháněl vpřed. Jedna větev za druhou mu šlehaly do tváře. Něco ho stále nutilo běžet. Ohnal se rukou, 
aby vykryl další útočící pahýl stromu. Bolelo to. Pak zakopl a spadl.

Poté, co otevřel oči, se rozhlédl kolem sebe. Už nebyl v lese, ale v pokoji plném vlajících šátků, polštářů a 
záclon. Už neležel na špinavé zemi, ale na posteli pokryté jemným povlečením, které hladilo jeho zjizvená 
záda. Pak se podíval na ruku, která ho stále bolela. Jasně viditelný otisk pelesti dával najevo, co ho probudi-
lo. A na mysl mu konečně přišla otázka, co ho do té postele vlastně dostalo.

——————————

 Geralt ve spěchu skočil do stoky a okamžitě ho následovalo další tělo. 
„Marigolde, co to tu sakra zase vyvádíš?“ 
„Zpíval jsem o kráse žen té nejkrásnější z nich.“ 
„A proto tě chtějí teď všichni zabít?“ 
„Tedy, ona jaksi nebyla tak úplně nezadaná.“ 
„A toho sis nemohl všimnout trochu dříve, že?“ 
„Kráse a umění nelze poroučet.“ 
„Jasně a proto se teď tady válíme ve sračkách. Vstávej, musíme se projít kanálem, když už jsi nás sem do-
stal.“ 
„No já jsem teda dobrovolně do stoky neskákal.“ 
„Měl jsem tě raději nechat nahoře, aby tě seřezali jak psa?“ 
„Ne. Ale stejně byli nějak moc agresivní. Obvykle se z toho dokážu vykecat. A ta holka mě nějak moc přita-
hovala.“ 
„Počkej, co myslíš tím ‚moc přitahovala‘? Že jsi byl nějak omámený?“ 
„Je to možné.“ 
„Asi se tam budu muset později zajít podívat. Teď musíme zmizet.“

——————————

Ovšem jak se dostal do této postele? Že by to ho vypil nějak moc a pak se vyspal s nějakou děvečkou? Či 
dokonce za to zaplatil? Po kontrole měšce se ukázalo, že zaplatil tak maximálně pár piv. Tak co dělá v tako-
vém pokoji? A kde má svůj stříbrný vlčí medailon?

——————————

 „Hej ty, co jsi zač? Co děláš v naší hospodě?“, křičel opilý štamgast šourajíc se mezi stoly obyčejně 
vypadající hospody směrem ke Geraltovi. „Takový, jako ty, tu nechceme!“ 
„Nepřišel jsem dělat problémy“, odpověděl bělovlasý muž, „jen si dám pár piv a zase půjdu.“ 
„Máš divný obličej. Jsi divný. Nepatříš sem. Hej chlapi, tady ten potřebuje vysvětlit, že tu nemá co pohledá-
vat.“ 
Než stačilo místní osazenstvo zareagovat, do místnosti vešla vysoká žena. Nebyla vysloveně krásná, ale něco 
na ní donutilo všechny muže v místnosti se zastavit, ztichnout a v úžasu se na ni podívat. 
„Ale pánové. Vy byste snad chtěli učit mého přítele? Ale co vás to napadlo…“ 
Po svém proslovu se upřeně podívala na Geralta, kterému nějak zatrnulo v týlu. A medailon se podivně otře-
pal, ale pak zase zklidnil. 
„Pojď, bělovlasý. Popovídáme si. Své zbraně nech tam, kde teď jsi.“ 
Geralt neschopen odpovědi sundal popruh, který držel jeho jak stříbrný tak i ocelový meč a vydal se vstříc 
ženě. Koho mu jen připomínala? Záleží na tom?

——————————

Geralt vstal z postele a prošel se k umyvadlu, aby si opláchl obličej. Ale než první krůpěje vody dopadly na 



jeho pokožku, někdo rozrazil dveře. 
„Geralte, kde máš kalhoty?“ ozval se známý ženský hlas. 
Zaklínač se otočil a podíval se na příchozí. „Ciri? Co? Nevím.“ 
Nasupený pohled dívky ho donutil se rozhlédnout po okolí. 
„Támhle.“ 
„Obleč se prosím.“ 
„Co tu děláš, Ciri?“ 
„Spíše co tu děláš ty?“

——————————

 Neznámá dáma se usmála na Geralta odzbrojujícím úsměvem. Přišla k němu blíž a pohladila ho po jeho 
zjizvené tváři. Pak ho chytla za ruku a vedla si ho skoro jako na vodítku do pokoje v patře hospody. 
„Pojď bělovlasý, já tě přece nekousnu.“ 
Teď se už medailon začal ozývat, ale Geraltovi něco zatemňovalo jeho reakce. Měl jen jedinou potřebu. Jít 
za ní a ukázat jí, jaký je muž. Jeho poslední myšlenka byla otázka, proč by to vlastně měl dělat. 

——————————

„Co jsi tu dělal, Geralte?“ 
„Nejsem si jist. Pamatuji si na nějakou ženu. A pak jsem asi s ní šel na pokoj.“ 
„Už zase? To se neumíš ovládat? Co by na to řekla Yennefer?“ 
„Ale já nechtěl. Nějak se mi zamlžilo v hlavě a musel jsem.“ 
„Jsi si jistý, že se ti zamlžilo v hlavě, nebo spíše někde na úrovni třísel?“ 
„Ano, jsem si zcela jistý. Tedy alespoň v tomto. Ale nevím, kde je můj medailon.“ 
„Kam jsi ho dal, Geralte? A proč jsi ho vlastně sundal?“

——————————

 Odhalený kotníček v Geraltovi vzbuzoval vzrušení. Ladné křivky stehna přecházející v dokonalé tvary 
oblého zadečku už nahrnuly krev nejen do jeho tváří. A poté, co se její šaty ocitly na zemi, to již nevydržel a 
vrhnul se na ní. Ona ho však velmi snadno odrazila zpět. 
„Ale ty blázínku, nespěchej. Chci si tě vychutnat. Klekni si pěkně přede mnou.“ 
„Vrrr.“ 
„Ale no tak pejsku. Kleknout! A štěkni.“ 
„Haf.“ 
„Ale nekousej. Budeš hodný pejsek, že?“ 
„Haf.“ 
„A hodný pejsek potřebuje obojek.“ 
„Haf?“ 
„Sundej si tu věc z krku a nastav své Paní svůj krk,“ přikázala hlasem, kterému prostě nešlo odporovat či 
vzdorovat. Geralt sundal medailon, který se třepal více než osika uprostřed uragánu. Přišlo mu to strašně 
vtipné. 
„Ukaž mi, jak jsi dobrý a hoď ten medailon do té misky v rohu.“ 
Geralt se napřáhl a medailonem přesně trefil špinavou misku od jídla. Žena ladným krokem došla k misce a 
sehnula se, aby z ní medailon vysypala a následně ho onou miskou zakryla. Pak se k němu vrátila s obojkem 
v ruce. 
„Tak pejsku. A teď si panička bude hrát.“

——————————

Zmatený Geralt procházel po pokoji sbíraje další kusy svého oblečení a hledal ztracený medailon. Nakonec 
ho našel v rohu místností pod převrácenou miskou na ovoce. Jako by ho tam někdo dal, aby byl co nejdále 
od postele. 
„Teda takto jsem si naše shledání nepředstavovala. Kdyby tu byla Yennefer, tak bych to pochopila. Ale tak-
to? Co to do tebe vjelo?“ 



„No víš, co jsem se probudil v tom lese, tak jsem nemohl Yennefer najít. A pak se na Kaer Morhen objevila 
Triss a…“ 
„A?“ prohlásila Ciri poněkud ostřejším tónem. 
„Potřebovala pomoci. Donesl jsem jí lektvar. A pak…“ 
„A pak co?“ pronesla už doslova ledově. 
„A pak mi poděkovala svým způsobem.“ 
„Jinak řečeno ses s ní vyspal.“ 
„Ehm.“ 
„Doufám, že to bylo naposledy.“ 
„No…“ 
„Chceš mi říci, že jsi Yennefer podvedl více než jednou?“ 
„Tedy…“ 
„Ty jsi prostě neuvěřitelný!“ 
Ciri nasupeně chodila po pokoji. Koukla se na Geralta, pak na postel, pak do rohu na mísu a pak zpět na Ge-
ralta. 
„Něco mi tu nehraje. Proč jsi sundal ten medailon?“

——————————

 Polonahý Geralt s obojkem na krku s připojeným vodítkem poskakoval okolo vysoké nahé dámy, jejíž dlouhé 
vlasy spadaly na její pevná ňadra a tvary jejího těla nenechaly jediné mužské oko pohlédnout jinam. 
„A teď mi posloužíš. Na postel. A natáhni ruce za hlavu.“ 
Geralt si poslušně lehnul. Jeho natažené svalnaté ruce chytla do svých rukou a zrovna se chystala je při-
vázat, když najednou někdo vrazil dovnitř. Rychle se podívala na příchozího, ale to už na ní letěla stříbrná 
šipka. 

——————————

Geralt marně přemýšlel, proč sundal medailon. Vůbec si na to nepamatoval. Matně si vzpomínal, že šel z ně-
jakého záhadného důvodu s nějakou dámou do schodů, ale nic dalšího. 
„Vyhlédla si tě sukuba. Ale s tou by sis měl normálně poradit, Geralte. Takže je otázkou, jak to, že jsi jí má-
lem podlehl.“, přemýšlela nahlas Ciri. 
„Musela to být kletba“, prohlásil Marigold. 
Geralt nad tím uvažoval. Pokud by to byla kletba, vysvětlovalo by to, proč nedokázal reagovat na všechna ta 
varování. Ale kde se vzala? Kdo ji seslal? 
„Ciri, kde je vlastně ta sukuba?“



——————————

 Sukuba se pokusila uskočit, ale přesto ji šipka škrábla na rameni, což jí viditelně způsobilo bolest. Dívka 
s popelavými vlasy se na ní podívala nenávistným pohledem a tasila svůj stříbrný meč. 
„Dej ty svý špinavý pracky pryč, ty hnusná potvoro!“ 
Sukuba zasyčela a připravila se ke skoku. Jenže to už vzduchem letělo ostří stříbrného meče, který držela 
v rukou dívka se stříbrným medailonem ve tvaru kočky na krku. 
Sukuba se ostří na poslední chvíli vyhnula a vyskočila oknem ven. 
Ciri se za ní chtěla vrhnout, ale Marigold stojící ve dveřích na ni zakřičel, aby zastavila. Sukuba mezitím 
zmizela ve vedlejší uličce. 
„Co to s ním je? Vypadá jak omámený.“, divil se Marigold při pohledu na Geralta. 
„Je něčím otrávený. Ale běžné jedy by na něj neměly účinkovat. Musí to být něco magického.“ 
„Ale co s ním. Jak to teď nahého poneseme?“ 
„Neponeseme. Sukuba se už asi nevrátí. A kdyby ano, budeme tu na ni čekat. Necháme Geralta se z toho vy-
spat.“

——————————

„Utekla oknem. Ty jsi byl vážně mimo, že si to nepamatuješ, Geralte?“, znechuceně si odfrkla Ciri. Pak se 
otočila na Marigolda a zeptala se: „Kdo by mohl v tomto městě vytvořit takovou kletbu?“ 
„O ničem nevím, ale poptám se svých kontaktů.“ prohlásil Marigold, otočil a odešel. 
„Ty se pořádně umyj a za chvíli se sejdeme dole“, prskla Ciri a ponechala Geralta v pokoji samotného.

Po vydatném obědě, který Geralt očividně potřeboval, se do hospody vrátil Marigold. 
„Mám dobré a špatné zprávy. Které chcete slyšet dříve?“ 
„Vybal to, Marigolde“, odsekl Geralt. 
„Takže dobrá zpráva je, že se povídá, že je ve městě čarodějka. Špatná je, že nikoho neví, kdo to je. A taky 
k sobě nikoho nepouští a s nikým nechce mluvit.“ 
„Doufám, že alespoň víš, kde bydlí“, odcedila Ciri. 
„To je ta druhá dobrá zpráva. Bohužel ta druhá špatná je, že se tam nedá normálně vejít, protože na dveřích 
je magický zámek.“ 
„Tak na to si ještě posvítíme“, prohlásil Geralt, čímž dal najevo, že debata skončila a jde se na návštěvu.

Dvě sady chodících mečů a jedna loutna se dvěma nohama dorazili před honosný dům s dveřmi opatřenými 
tabulkou „Nerušit, neklepat a nevstupovat“. Dveře vypadaly značně bytelně a Marigoldovo klepání či poku-
sy o otevření neměly valný efekt. Načež Geralt sáhnul na kliku a dveře se samy otevřely.

S velkou ostražitostí dovnitř vstoupily dva stroje na zabíjení následované vyděšeným bardem. Z prázdného 
přízemí vystoupali po schodech k jediným dveřím. Ve vzduchu se vznášela vůně šeříku a angreštu. Geralt 
sáhl na kliku a otevřel. Vzduchem se mihl pramen rezavě kaštanových vlasů a ozval se známý hlas: „No to 
je dost, že jdeš, Geralte.“

——————————



... TROCHA PŘIPOMENUTÍ KDO A KDY ...

Ajta! To jsou věci!

Občas bloudím knihovnou. Ne, to jsem řekl špatně, knihovnami. Možná, že by to šlo říct ještě lépe. 
Ale to bych si musel vypůjčit povídku „Babylonská knihovna“ Jorge Luise Borgese. A tam (tedy v té 
knihovně), i když to zní divně, bych potkal člověka, člověkyni. A protože Borges se zmiňuje o paralele 
mezi knihovnou a vesmírem, vůbec by mi to nakonec ani trochu divné nepřipadlo. 

Tato žena, dívka, člověkyně přeslušná, totiž pochopila, že knihovna je vesmír. A odtamtud čerpá své 
nápady na povídání jen tak, přednášky, příspěvky do diskuzí, panelovky . A má radost a baví ji to. I 
nás, její posluchače. Takový záběr je možný asi právě díky tomu vesmíru – knihovně. Proto má ráda 
vše, co je zajímavé a co stojí za prozkoumání a sdělení druhým. Proto si dovolím tvrdit, že je, ne-li 
první, tak určitě jedna z nejprvnějších člověkyň fandomu. 

Nevím, co bych měl psát dále. Člověka poznáme buď okamžitě a pak je otázkou, zda za to stojí ane-
bo ho poznáváme od okamžiku prvního setkání a pak je to napořád. A jsem zase u toho vesmíru – 
knihovny, kterou procházíme celý život.

A proto, milá Františko Vrbenská, je to sice jakási kulatina, ale zároveň jenom číslo. Doufám, že to 
bude něco jako číslo na kilometrovníku a že těch čísel bude ještě mnoho. 

A proto, milá Františko Vrbenská, buď zdravá, křepká, pohodová a s odvahou míjet ty kilometrovníky 
bez povšimnutí. 

A proto, milá Františko Vrbenská, na Tvé zdraví, bo(jak se říká u nás v Ostravě a okolí) i sedmdesátka 
stojí za přípitek.

    Za sebe i za všechny

Aleš Koval

Cesta časem
Jedním z oblíbených a poměrně častých témat v SF jsou cesty časem.  Nemusím o nich jen číst nebo 
je sledovat na plátnech kin, či obrazovkách televize a počítače.  Mluvím za sebe a prozradím Vám 
tajemství. Už to bude nějakých skoro čtyřicet let, co si žiju svou cestu časem. Nejsem sám. Jsme dva. 
No, ono je nás podstatně více, ale momentálně mluvím za sebe.

Řekl bych, že někdy v roce 1983 nebo 1984(?) jsem se octnul v Katowicích. Byla to tehdy docela 
dobrodružná akce a bylo jich za ty roky podstatně více. Ale já tehdy potkal člověka. Určitě to byl 
temporální cestovatel. Oblečený ve slušivém obleku, kravata s uzlem bez chyby, krátký sestřih a 
slušivé brýle.  Ze strany ženského pohlaví byla docela jasná snaha ho pronásledovat. Ale on se nedal. 
Nebo ano? To nevím, já ho nestíhal. Ten člověk se jmenoval Piotr Rak a od té doby mi tak nějak zů-
stal.   

To je ta cesta časem. Minulost, kdy jsme byli akční, veselí, pořád se o něco zajímali a organizovali. 
Pochopil jsem, že tenhle člověk je (alespoň pro mě) šedou eminencí polského fandomu. Chytrý jako 
opice, přátelský, ochotný pomoct. Ne nadarmo jsem a jsme od té doby jezdili na všechny možné Sil-
cony, Polcony a podobně. Poznávali jsme lidi, fanoušky, autory, prokecali dny i noci. 



Roman Randalf Kresta

Obr, neustále se potácející mezi stavebnicemi všeho možného a ověšen fotoaparáty. Neměl bych 
ovšem zapomenou na počítače, no prostě takové velké dítě.

A to velké dítě má 50. Tak ať mu to „dětství“ ještě dlouho vydrží!! 

         KLF a všichni

A vždycky u toho byl on. Piotr Raku Rak. Jak jsem předznamenal výše temporální cestovatel. Ale ne-
jenom my do Polska, Polsko k nám. Dříve by se řeklo družba, ale ono je to řadu let trvající přátelství. 
Byl na Parconech, byl u toho, když jsme chystali Eurocon – Tricon a neodmyslitelně patřil a patří k Bil-
conům. Mám toho člověka moc rád. Takových jako on moc neznám. 

A tak jsem prošel minulostí do současnosti. On ten člověk má 17.7.  ŠEDESÁT!!!!  Je poněkud roz-
vážnější, spěchá poněkud odpovědněji.  A já bych byl moc rád, abychom se společně posouvali do 
budoucnosti i nadále.  Snad to půjde. Budu na tom pracovat a doufám, že mi to nebude mít za zlé. 

Raku!!!!  Všechno nejlepší 

Aleš

         Za sebe i za všechny



„40“

Co to je? Napadá mě v první řadě číslovka. Taky věk, kéž bych ho měl, rychlost na kole, to by nebylo 
tak málo, anebo třeba úhel. Ale samá voda. Byl jsem požádán svým přítelem Piotrem Rakem, abych 
napsal něco o letech spolupráce ostravského „Klubu literární fantastiky“ a „Śląskiego Klubu Miłoś-
ników Fantastyki“ v Katowicích.

Tak tedy prosím, tady to máte.  Aby mohla vůbec nějaká spolupráce vzniknout, musí se lidi potkat a 
chtít být spolu. To je moje letitá podmínka. A pokud spolu chtějí být, tak se, samozřejmě, musí se-
známit a poznat.  Nechci se rozepisovat o počátcích vztahu obou klubů a lidí do nich patřících. O tom 
jsem mluvil a psal už mnohokrát.

A jak taková spolupráce vznikala? Hlavně nenápadně. Samozřejmě to byly knížky, které nás zajímaly 
a k tomu zjevení – časopis „Fantastyka“. Vzhledem k tomu, že jsme všichni byli jazykově gramotní 
díky polské televizi a zvláště kinu nocnemu, neexistovala žádná bariéra. Nezapomenu na legendární 
upozornění Raka na to ať mluvím česky, že mi rozumí a vzápětí mou totožnou reakci směrem k němu 
- ´mluv polsky, taky ti rozumím´. První vlaštovkou další spolupráce byla možnost koupit si tzv.“klu-
bovky“.  Každý z nás je doma ještě má. Alespoň některé z nich. Svědectvím o „klubovkovém“ knižním 
boomu je úžasná kniha „Klubowkowe szalenstwo“. To bylo první období spolupráce, kdy jsme se my 
Ostraváci vzdělávali. O spoustě autorů jsme věděli (ale jenom věděli, u nás vyjít nesměli), někteří pro 
nás však byli „terra inkognita“. Během času jsme se stali pravidelnými návštěvníky „SILCONů“ a „POL-
CONů“. A tady začala spolupráce nabývat konkrétnějších rysů. Byli to Rak, Kasprowski, Cholewa, kteří 
nás začali postupně seznamovat s polskými autory. Tehdy zpozorněl hlavně Jirka Pilch, díky němuž 
se do českého povědomí časem dostala řada polských autorů. Štafetu po tátovi převzal Robert Pilch 
a uvádí polské autory do povědomí českých čtenářů dodnes. Zároveň upozorňuje na české autory. 

Zmínil jsem se o akcích. Byly to doby, kdy nebylo zrovna jednoduché se do Polska dostat. Ale vždyc-
ky jsme to nějak udělali. A pak, v roce 1986, vznikl „BILCON“ v Bílovci. A Poláci u toho samozřejmě  
nechyběli. Když jsme pořádali naší vrcholnou convenci „PARCON“, to bylo v roce 1988, byli tady taky 
a pomáhali s čím bylo potřeba. Na oplátku jsme jim tehdy přivezli na POLCON výstavu špičkového 
českého malíře a kreslíře Káji Saudka. A „BILCON“ se stal akcí a místem pravidelných setkání. Dodnes 
u nás hostují Piotr a Michal Cholewové se svými přednáškami.  Ostrava pořádala PARCON ještě v roce 
1992. A kdo nechyběl? 

Samozřejmě početná výprava z Katowic. „So, and time passed quickly“, volně přeloženo čas se podo-
bal splašenému koni. Na jednom z BILCONů jsme se dohodli s Poláky, že bychom mohli udělat spo-
lečnou akci. Ale ze společné akce vznikl „TRICON – EUFROCON 2010“.  Celoevropské setkání přátel SF, 
fantasy a hororu v polském i českém Těšíně. Těch několik tisíc účastníků z celé Evropy jsme společně 
zvládli. Samozřejmě s pomocí mnoha dalších institucí a nadšenců. Přiznám se, že jsem netušil, že 
něco takového zvládneme. A už je to dvanáct let. Ostrava se ještě jednou ujala organizace PARCONu. 
To bylo v roce 2018. Bílovec tehdy poskytl maximum prostoru pro tehdy již 37. setkání „scifistů“. 
Samozřejmě nechyběli Poláci, Joanna Czaplińska – známá bohemistka, Piotr W. Cholewa za překlada-
tele a početná výprava katowického klubu. 

A dodnes spolupráce, kamarádství a chuť se setkávat trvají.

A proto „May the force still be with you!“

Aleš Koval








