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        SLOVO NA ÚVOD 
 

 

   Je to vlastne prianie do nového roku 1985 : 

 

   Aby sme sa v zdraví a mieri stretali aj v roku  

nasledujúcom a samozrejme aj rokoch pokračujúcich  

až za hranicu toho  obávaného a tak  neuveriteľne  

túžobne očakávaného roku 2000 

   Aby sa nielen naše stretnutia,ale všetky stret- 

nutia, kongresy, rokovania, zasadania a  sympóziá  

niesli v takom duchu ako to bolo v Brightone, aby  

obsah všetkých medzinárodných stretnutí bol navlas  

podobný zameraniu EUROCONU ´84, kde slovo budúc- 

nosť znamenalo vieru v ľudský um a rozum. 

   Aby sme pomaly ale iste premieňali vedeckú fan- 

tastiku na samozrejmú prítomnosť. 

   Aby sme popri všetkom nezabúdali aj na svoje  

vlastné, súkromné mini Science-fiction. 

   Toto všetko prajem vám aj sebe. 
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   V minulom roku vyhodnotil sovietsky časopis  

"Technika moloďoži" anketu medzi Klubmi milov- 

níkov fantastiky / KMF / v ZSSR. 

 

 

ROVNAKÉ PROBLÉMY ? 
   Ukázalo sa, že KMF v Sovietskom zväze majú od  

15 / Conguri z Abakanu / do 150 / Ciolkovskij KMF  

z Minska a KMF Čierna diera zo Zagorska v moskov- 

skej oblasti/ členov. Priemer je 50 členov. Prie- 

merný počet majú napríklad kluby : KONTAKT z Gor- 

lovky, KMF z Dnepropetrovska, Gravitácia z Rosto- 

va na Done a Kentaurus zo Sverdlovska. Absolútny  

rekord patrí klubu Progressor zo Semipalitinska -  

- existuje tu rovnomenný kinoklub, detský KMF Tkar  

s detským kinoklubom Slnečné mesto. V týchto sek- 

ciách je evidovaných niečo cez tisíc členov. Mi - 

mochodem, mládežnícke pobočky sú aj pri vladivos- 

tockom Komkone 3 / Goliáš /, abakanskom Gonguri - 

- Centaurus a volgogradskom Vetre času – Oktant. 

   Väčšina klubov vznikla nedávno; medzi najmlad- 

šie patria sverdlovský Kentaurus a chabarovský  

Fant - majú 7 - 8 rokov. Najmladším v čase anke- 

ty bol krasnojarský klub Výzva večnosti, mal len  

niečo cez rok. Pravda, tbiliský Faeton je pria - 

mym potomkom klubu Praktikanti, založeného v roku  

1972. Keď nepočítame prerušenie činnosti v roku  

198l Faeton je rekordmanom v dĺžke trvania - os- 

lávi už dvanásty rok. 

   Kluby navštevujú ľudia každého veku - od pionie- 

rov až po penzistov. Väčšinu však tvorí mládež vo  

veku 20-30 rokov. Z toho je 30-60% študentov/v KMF  

Zodiak v Sengilejskom je to 100%/. 25-60% štátnych  

zamestnancov, úradníkov a pracujúcich / Ciolkovs - 

kij až 90% / a 10-40% robotníkov / Volgograd a Kras- 

nojarsk/. 
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   Každý klub sa delí na niekoľko sekcií. Veľmi  

zložitá a rozvetvená je štruktúra klubu Komkon 3  

z Vladivostoku. Majú literárny sektor, sektor syn- 

tetických divadiel, skupinu technických zariadení,  

scénickú skupinu, skupinu zvukových záznamov, lis- 

tové oddelenie, kinoštúdio, bibliografický sektor,  

sektor zahraničných zväzov a mládežnícku pobočku  

Goliáš. Chabarovský klub Fant má iba štyri sekcie:  

korešpodenčnú, tvorivú, archívnu a prekladovú. Ti- 

raspoľský Altair má sekcie tri : literárnu, hudob- 

nú a kina,maliarstva a listové oddelenie. 

   Medzi hlavné úlohy KMF patrí propagácia komunis- 

tických ideí, marxisticko-leninského svetonázoru ‚  

výchovy človeka budúcnosti a rozvíjanie tvorivej  

predstavivosti na báze vedeckej fantastiky. 

   Napríklad v stanovách tbiliského klubu Helios  

/ pôvodný názov Progressori / ja napísané : " Zá - 

kladný cieľ - napomáhať socialistickému pokroku cez  

formovanie uvedomelosti ľudí prostredníctvom vedec- 

kej fantastiky, zainteresovanej v aktívnom riešení  

sociálnych problémov." 

   Zkrátka, KMF nastoľuje pred seba ušľachtilé úlo- 

hy. A konkrétne formy práce sa určujú konkrétnymi  

možnosťami 

   Okrem pravidelných stretnutí / mesačných,dvoj - 

týždenných alebo týždenných/, na ktorých členovia  

klubov diskutujú o novinkách SF-literatúry,tvorbe  

známych autorov a členov klubu, stretávajú sa so  

spisovateľmi SF, kritikmi, pracovníkmi vydavateľ- 

stiev. Významné miesto v činnosti takmer každého  

klubu zaberajú prednášky, verejné diskusie, kvízy,  

divadelné a tématické večery, výjazdové zasadania,  

spoločné návštevy kina, divadla, výstav, organizo- 

vanie rozhlasových a televíznych vysielaní/chaba- 

rovský Fant./. Rada klubov sa zaoberá biblografic- 

kou činnosťou. Práca semipalatinského Progressora  

je v značnej miere " izolovaná " na kinokluboch ;  

vydali aj vlastný zoznam filmov. Tbiliský Faeton 
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ako prvý v republike  usporiadal  týždeň vedecko- 

fantastických  filmov.  Kontakt  z  Gerlovky pra- 

videlne usporadúva prehliadky SF filmov. 

   Mnohé z klubov vydávajú  vlastné  klubové  ča- 

sopisy / almanachy /  a metodické príručky.  Tvo- 

rivé sklony sú zvlášť badateľné u tých klubov,kde  

je v mieste pôsobenia klubu pravidelné  vychádza- 

nie  tlače / prevažne komsomolskej/. Raz za štvrť- 

rok vychádza v krajských novinách Molodij ďaľno - 

vostočnik stránku fantastiky chabarovského klubu  

Fant a v okresných novinách Cesta Lenina stránku  

sengilejského klubu Zodiak. Nepravidelne publiku- 

je volgogradský Vietor času v oblastných novinách  

Mladý leninovec. Klubu Ciolkovskij z Minska sa da- 

rí publikovať svoju stránku v novinách zväzovej  

republiky Zástava mladosti mesačne. To dáva klubu  

možnosti, ktorými sa odlišuje od ostatných –usku- 

točňovať súťaže poviedok, ukázať perspektívnych  

bieloruských autorov, oznamovať novosti "pohranič- 

ných" oblastí fantastiky vo vede a technike, pub- 

likovať besedy so sovietskymi i zahraničnými spi- 

sovateľmi, operatívne tlačiť materiály z iných vy- 

daní. Spolupráca klubov s komsomolskou tlačou  je  

vítaná a získavajú tak obe strany. Klub má možnosť  

informovať kolegov o svojej činnosti a noviny pra- 

videlne dostávajú kvalitný materiál, príťažlivý  

pre čitateľov. Taká spolupráca úplne zodpovedá du- 

chu i písmu uznesenia ÚV KSSZ o amatérskych tvori- 

vých spolkoch a záujmových kluboch. 

   Takúto možnosť výnimočne nemajú: tbiliský Helios  

a Faeton, dnepropetrovský klub fantastov. Väčšina  

klubov má spoločný problém - niet miestnosti na stret- 

nutie a na uschovanie literatúry, nie je materiál- 

no-technická základňa, nie sú fondy, nie sú knihy.  

A nie je žiaden oficiálny štatút/ píšu sverdlovské  

a chabarovaké kluby/. Naopak, rostovský klub Gra - 

vitácia a Komkon 3 z Vlaivostoku nemajú skoro žiad- 
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ne problémy. Mnohé kluby udržujú medzi sebou stá- 

ly kontakt cestou korešpodencie alebo osobným ne- 

pravidelným stretnutím, výnimočne na živelne zvo- 

laných seminároch. Je však zjavné želanie väčšiny  

klubov uskutočňovať oficiálnu poradu raz do roka.  

Ako napríklad v Bulharsku. Miesto takéhoto stret- 

nutia by mala byť Moskva, len Altair z Tiraspoľa  

a Kontakt z Gorlovky navrhujú Sverdlovsk. Z  an - 

kety vyplýva, že nevyhnutne chýba jediné koordi - 

načné centrum KMF, vedľa ÚV KSSZ, Zväzu spisova - 

teľov a dobrovoľnej spoločnosti milovníkov kníh.  

Ako píšu semipalatinci, nedávno založená metodic- 

ká rada pre KMF pri DOK RSFSR, nijako nerieši prob- 

lém, ktorý stojí pred klubmi v ostatných zväzových  

republikách. Také centrum, podľa mienky klubov,by  

malo vydávať celozväzový časopis vedeckej fantas- 

tiky / a také vychádzajú v mnohých krajinách a prá- 

ve socialistických/, informatívne a metodické bul- 

letiny, organizovať a financovať celozväzové a ob- 

lastné stretnutia KMF, tiež zásobovať kluby vedec- 

kofantastickou literatúrou. 

   Jednomyseľne požadujú zo strany Časopisu Tech - 

nika moloďoži dva body : - stránku informácií a mies- 

to pre amatérskych autorov. Kontakt z Gorlovky po- 

važuje, že sa časopis na takéto ciele nehodí, za ne- 

dostatočnú operatívnosť - nevyhnutná je minimálne  

pomoc niektorých centrálnych novín. 

   Čo dodať ? Podobné problémy má aj náš fandom.  

V niečom sme dosiahli viac než sovietski kolego- 

via, v niečom zaostávame. Ostáva na každom klu - 

be, aby si vytvoril čo najlepšie podmienky pre  

svojú činnosť. 

 

Zo zahran.pramenov preložil Mio Butora 
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Andrej K u ž e l a - leningradčan, profesiou inži- 

                     nier elektromechaniky,je kon- 

                     štruktérom.  Vo vedeckej fan- 

                     tastike robí zatiaľ svoje pr- 

                     vé  kroky.  Doteraz mu  vyšli  

                     v časopise  "Technika moloďo- 

                     ži" dve poviedky: v roku 1982  

                     a l983. 

 

Biele na belasom. 
   Ostrý  striebritý kryštáľ s obrovskými trblieta- 

júcimi sa hranami,  prenikal vesmírom.  Bleskonosný  

vrhač  ho vzdialil  od rodnej hviezdy,  ktorá teraz  

vyzerala ako nepatrné purpurové zrniečko... 

   Oči prišelca uvideli blízke slnko.Odrazu sa oci- 

tal v strede plápolajúceho vodopádu zlatého svetla.  

Zachvátilo ho vzrušenie a radosť. 

   Ihrajúc, svetlo mäkko dopadlo na tvár,oslepujúco  

frklo do očí a živým ohňom sa roztancovalo navôkol.  

Zrniečka prachu vzbĺkli vo vzduchu, svetlo zaplavi- 

lo priestor a zazvonilo: potichu,čisto,melancholic- 

ky, melodicky... 

  V uzavretom priestore hviezdoletu odkiaľsi vznik- 

li ostré sýte farby, živé a nasýtené,akých tu pred- 

tým nikdy nebolo. 

   " Pravé šťastie pre oči-uvidieť takéto svetlo... 

Šťastie", -pulzovala myseľ kozmického pútnika. Zod- 

vihol oči,náhle zmeravel:belasá dvojitá planéta,mi- 

niatúrna,  ako rozdvojená kvapka blankytu v pustine  

kozmického priestoru, sa pomaly blížila k nemu,žia- 

rila cez závoj atmosféry ihrajúcimi morami a oceán- 

mi, lákala belobou a mäkkosťou oblakov. 

   " Biele na belasom..." 

   Pociťujúc na sebe teplo unikajúceho svetla, roz- 

mýšľal,  ako sa tam musí isto krásne žiť,  príjemne 

dýchať belasý vzduch na brehoch  briliantového mora  

v prostred smaragdových lesov. 
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   " V systéme  existuje  život ",  vyšla informácia  

z automatu. 

   Potešil sa. 

   " Život na hlavnej zložke dvojitej planéty. " 

   Usmial sa : " To sa dalo čakať." 

   " Zabíjajú, " vyšla informácia. 

   Nepochopil. 

   " Zabíjajú, " nasledovalo opakovanie. 

   " Čo ?! " 

   " Zabíjajú, človek človeka.Vojna nezmyselný ter- 

or, masové vraždenie, násilie, krv, žiaľ." 

   " Majú rozum?" 

   " Majú rozum," nasledovala informácia."Ich psy - 

chika je hlboká, pocity a emòcie bohaté,telá harmo- 

nické a dokonalé. Po všetkých stránkach sú najkraj- 

šími z bytostí. No zabíjajú. Už päť tisíc rokov." 

  Podozrievavo sa zahľadel na belasú dvojitú plané- 

tu. 

   " Päť tisíc rokov - veľká lehota..." povedal za- 

dumane. 

   " Majú smutné skúsenosti," vyšla informácia. "No  

aj napriek tomu pokračujú v zdokonaľovaní zbraní." 

   " Dúfam, že nevymysleli Rozhodujúce Zbrane?!" 

   " Vymysleli." 

   Okamih zormýšľal. 

   " Kurz ? Rýchlosť ? Možnosť zbrzdenia ?" zosypa- 

li sa otázky. 

   " Rýchlosť hraničná.  Brzdenie  nemožné, " vyšla  

informácia. 

   Biele na belasom sa v diaľke rozpúšťalo a uhasí- 

nalo v tme. 

   " Zmeniť kurz ! Po kružnici minimálneho priemeru  

vrátiť sa k systému !" 

   " Kontrolná otázka," požiadal automat. 

   " Pýtaj sa." 

   " Zámer ?" 

   " Zasiahnuť !" 
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   " Cieľ ?" 

   " Zneškodniť Rozhodujúce Zbrane. Pomoc." 

   " Uvádzam úryvok z inštrukcií :  civilizácia  je  

len vtedy ozajstnou civilizáciou,až je schopná zba- 

viť sa sama Rozhodujúcich Zbraní." 

   " Tak, je to tak,  " pomyslel si a zopakoval prí- 

kaz : " Zmeniť kurz ! Vrátiť sa k systému !" 

   " Uvádzam dané výpočty..." 

   Vyšla nová informácia. Pochopil, že čas potrebný  

na let po hlavnej kružnici naspäť, je obrovský. Bol  

to takner všetok jeho čas; čas, ktorý mu ešte ostá- 

val... 

   " Vráť sa k systému. Ponáhľaj sa !" 
   ... Uzatvoriac gigantický kruh, parsek za parse- 

kom sa ostrý kryštáľ hviezdoletu opäť približoval  

k zdroju zlatého žiarenia. 

   " A znova bude šťastie - vidieť také svetlo..." 

   A odrazu... 

   " Koordinácie sa zhodujú," oznámil automat. 

   Pohľad mu skĺzol na bývalú belasú planétu. 

  " Pravdepodobne použili Rozhodujúce Zbrane v pl- 

nej miere," vyšla informácia. 

   Ohromený stál nad odhaleným obrazom, vopred pre- 

možený. Jeho telo akoby skamenelo. 

   " Všetok môj čas..." rozmýšľal v mukách. 

   Odrazu jeho tvár  skreslila grimasa opovrhnutia.  

Odvrátil sa od bývalej hlavnej zložky dvojitej pla- 

néty, teraz zošúverenej,mŕtvej gule... 

   " Krátery a popol..." 

   Trblietajúc zrkadlovými hranami,  hviezdolet vy- 

kreslil na čiernom nebi  pulzujúcu elipsu a za oka- 

mih sa stratil v priestore. 

 

                    Preložil Mio Butora 
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Science - ficton  in der  DDR. 

   Pod týmto názvom vyšla pred dvoma rokmi v Berlí- 

ne  bibliografia  autorov SF literatúry v Nemeckej  

Demokratickej Republike.  Autorsky pripravili túto  

publikáciu spisovatelia  Olaf R.Spittle a Erik Si- 

mon.  Aby sme získali prehľad o autoroch  a tvorbe  

v NDR,  uverejňujeme  na  pokračovanie stručný vý- 

ťah z tejto bibliografie. 

 

Klaus  B o u c h l e r : 

 

   - narodil sa v roku 1926, 

   - po vojne študoval  germanistiku, spoločenské  

     vedy a dejiny umenia, 

   - funkcionár FDJ a SHD, 

   - potom reportér hallského denníku Sloboda, 

   - neskôr zahranično-politický komentátor a stá- 

     ly zástupca NDR v OSN v Ženeve. 

 

   Jeho  prvé  literárne práce  boli reportáže, po  

nich nasledovali rozhlasové hry a romány: Zastave- 

nie pred Bornholmom a Misia doktora Wallnera. Bou- 

chler je známy hlavne ako autor kníh pre deti. 

  Zvlášť zaujímavé sú jeho SF knihy určené detské- 

mu čitateľovi :  Jeden z mnohých poslov na  Mesiac  

a Zepp a sto dobrodružstiev. V oboch sú vylíčené  

drobné dobrodružstvá skupinky detí z roku 2 0 7 1.  

Vykresľuje radostný a pokojný všedný deň budúcnos- 

ti, plný žartov a vtipných príhod. 

   Okrem  detskej  literatúry  publikuje  Bouchler  

v r.  1969  svoj jedinečný SF román  Silvanus con- 

tra Silvanua : Po boku mladého vedca tu stojí jeho  

vlastné Alter ego / druhé Ja /, ktoré mu má slúžiť  

a dodávať chýbajúce sebavedomie, ale postupne   sa  

stáva jeho protivníkom. 
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D I E L A : 

 

   Jeden z mnohých poslov na Mesiac / Einer zuviel  

im Lunakurier, Der Kinderbuchwerlag, Berlín 1964, 

   Zepp a sto dobrodružstiev / Zepp und hundert  

Abenteuer, Der Kinderbuchwerlag, Berlín 1967, 

   Silvanus contra Silvanus, DNB, Berlin 1969. 

 

Otto  B o n h o f f : 

 

   Nemožno ho jednoznačne považovať za SF autora,  

v tomto žánri je iba jedno jeho dielo. 

 

   - narodil sa v r.1931. v Lipsku, 

   - študoval herectvo, 

   - hral v niekoľkých malých divadlách NDR, 

   - od roku 1952 žurnalista, v rôznych novinách  

     ako miestny a súdny reportér, 

   - od roku 1961 pravidelne píše krátke rozhlaso- 

     vé hry, dobrodružné romány a píše zaujímavý  

     román Nočná redakcia, 

   - je činný aj ako televízny dramatik, okrem troch  

     televíznych detektívnych hier napísal televíznu  

     hru Malý doktor o mladom Rudolfovi Virchowovi, 

   - spolupracuje s televíznym dramatikom Herbertom  

     Schnauerom, spolu napísali niekolko populárnych  

     hier, napr.: Tieň nad Notre-Damom,Zamračené ne- 

     bo nad Španielskom, Neviditeľné vizie. 

 

   Jeho jedinečná  SF téma sa nachádza v dvoch rov- 

nomenných dielach : Najprv píše Návštevu z Hmloviny  

ako divadelnú hru, premierovanú v Berlíne v r.1973,  

rok nato vychádza jej románová verzia. 
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   Cudzie bytosti letia fotònovou raketou na pokoj- 

nú, mierovú planétu - Zem budúcnosti. Všetkými oča- 

kávané stretnutie ja zrazu skazené :  mimozemšťania  

napadnú a zničia pozemskú orbitálnu stanicu. Rádio- 

vé vysielanie mimozemšťanov pracuje na báze  staro- 

egyptských hieroglifov.  Keď ich archeològovia roz- 

lúštia,  ukáže sa útok ako nedorozumenie - cudzinci  

z prehliadky  vraku americkej kozmickej lode usúdi- 

li, že ľudstvo na Zemi je agresívne. 

 

 

 

D i e l a : 

 

   Návšteva z Hmloviny / Besuch aus dem Nebel,Mittel- 

deutscher Verlag, Halle/Saale 1974. 

 

                         / Preložila a upravila  

                           Tatiana Babičová / 
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17. novembra 14 sme sa v našom klube stretli  

na besede so slovenským spisovateľom 

 

 

     JOZEFOM ŽARNAYOM 
 

+ Ako Ste začínali ? 

 

   Už od detstva som čítal knihy s touto témati- 

kou a medzi mojich najobľúbenejších patrili spi- 

sovatelia Verne, Wells. Neskôr sa k nim prira - 

dili Jefremov, Lem a Babula. Všetci spomínaní sa  

atali mojim vzorom. 

 

+ Kedy Ste napísali svoju prvú poviedku ? 

   Kedy to presne bolo, na to si nespomeniem, ale  

mala názov Percento nadeje, no bola taká slabá,  

že mala naozaj len percento nádeje na úspech. 

 

+ Ako vznikla Vaša prvá kniha Tajomstvo Dračej  

  steny? 

   V slovenskej SF vtedy existovalo / a je tomu  

žiaľ aj dnes / toľko spisovateľov tohoto žánru,  

že sa dali spočítať na jednej ruke - Tallo, Bajla, 

...? Pociťoval som medzeru a preto som sa rozho- 

dol, že skúsim niečo podobné mapísať. Pôvodne som  

z Dračej steny napísal len prvú časť. Vo vydava- 

teľstve ju prijali s tým, že mám prvú časť dopí- 

sať, aby kniha mala väčší rozsah. Behom zimy som  

ju dopísal a kniha vyšla bez väčších úprav. Celú  

knihu som písal asi rok, no nie súvisle, ale tak  

tri-štyri noci do mesiaca a to v čase od desiatej  

                                               ve- 
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čera do šiestej rána, keď bol kľud. Cez deň sa ne- 

dá pokojne pracovať. Trochu viac problémov bolo  

s knihou Prekliata planéta, v tej som musel niek - 

toré kapitoly prepísať, nie všetko sa redaktorom  

páčilo. Pokračovanie k týmto prvým dvom knihám som  

nepísal, lebo som toho názoru, že všetko sa ošúcha.  

Preto tretia kniha je zameraná na inú tému a je tak  

trochu viac sci-fi. 

+ Kde Ste čerpali témy a nápady k prvým dvom knihám? 

 

   Pred niekoľkými rokmi som učil na Základnej ško- 

le v Kluknave, tu vo vašom okrese. Viedol som prí- 

rodovedecký krúžok a so žiakmi sme chodili do prí - 

rody. Nad Kluknavou je skalisko nazvané Bradlo.Je tu  

množstvo skalných dutín a práve tam ma napadlo, čo  

keby tam vo vnútri bola raketa. V tom čase som aku- 

rát čítal Dänikena a tak sa mi to akosi samé spoji- 

lo dohromady... Čo sa týka nápadov, nám dobrý zvyk,  

nosiť so sebou všade malý zápisníček. Kedykoľvek ma  

niečo napadne, ihneď si to zapíšem. Doma mám zasa  

veľký zošit tzv.nápadník, do neho si nápady pre- 

pisujem. Keď sa toho nazbiera viac, stačí "krátke spo- 

jenie." a môže vzniknúť súvislejší dej. 
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+ A postavy ? 

   V postavách hlavných hrdinov sa môžu spoznať mo- 

ji bývalí žiaci. 

 

+ Vieme, že prvá kniha bola sfilmovaná... 

   Áno, ale z knihy filmári použili len dej okolo  

samotnej steny, ináč sa to odohráva v rozprávko -  

vej krajine a nie na inej planéte. V súčastnej do- 

be bratislavská Koliba dokončuje filmovanie titulu  

Treti drak,v ktorom sú použité témy oboch kníh,za- 

se však len tých, ktoré sa im hodili. 

 

+ Ako to bolo s ilustráciami ? 

   Nemal som na ne vplyv, prvýkrát som ich videl na  

korektúrach. Redaktor si sám vyberá ilustrátora .  

Tretiu knihu Kolumbovia zo základne Ganymedes ilust- 

rovala Júlia Buková z Banskej Bystrice, s ktorou som  

si vymenil aj niekoľko listov. V ilustráciách hlav- 

ných postáv sa môžu spoznať jej príbuzní z rodiny. 

 

+ V antológii Návrat na planétu Zem Vám výjde povied- 

ka. Čo to bude? 

   Je to dlhšia poviedka Volanie ľadového sveta,kto- 

rú už sfilmovala košická Televízia. Chlapec pri fut- 

bale utrpí otras mozgu, následkom čoho začne prijí - 

mať signály, pre normálneho človeka nedostupné... 

 

+ Mávate chuť ocitnúť sa v úlohe Vašich hrdinov ? 

   Áno, dosť často. 

 

+ Čo píšete nové ? 

   Mám strašne málo času. Rozpísaná je kniha Časolet. 
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Opäť sa odohráva v prostredí školy, 12-13 roční  

chlapci sa stretnú s iným, ktorý priletel z XXIII.  

storočia. Jeho otec je zamestnaný v Ústave pre výs- 

kum času. Chlapec si od otca požičia chronobil, pri- 

stane v našej dobe prežije s kamarátmi kopu dob - 

rodružstiev... 

   Zatiaľ som ďalej nedošiel, ale dej sa bude roz- 

víjať asi takto - vyberú sa apelu do roku 1713, aby  

oslobodili Juraja Jánošíka pred obesením. Dejiny  

však nemožno zmeniť, preto to všetko ešte nemám do- 

myslené, ale pravdepodobne pomocou klonovania bude  

vytvorený android - kópia Jánošíka a ten pravý bu- 

de oslobodený. Nakoniec sa všetci v Liptovskom Mi- 

kuláši dostanú do nebezpečenstva, v poslednej chví- 

li ich zachráni otec chlapca z budúcnosti, ktorý  

medzitým zistí čo je vo veci. Jeden z chlapcov  

súčastnej doby sa takto dozvie, že sa v budúcnosti  

stane slávnym chemikom a tak sa ponáhľa domov, doho- 

niť to, čo zameškal... 

 

+ Vaši obľúbení autori SF ? 

   Ako som už spomínal – Verne, Wells, Lem, Jefre- 

mov, bratia Strugacki. Z Ďalších Aldiss, Souček,  

Wyndham, Nesvadba a Asimov. 

 

 

                                        MIOB 
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             M A I S O N   D´A I L L E U R S 

 

     Dom odinakiaľ . 
   Maison d´ailleure / Múzeum utópie, neobvyklých  

ciest a vedeckej fantastiky / bol založený 1.mája  

1976 na základe zbierok Pierra Versinsa a Martiny  

Thoméovej, ktorí ich dávali dokopy 25 rokov,od ro- 

ku 1950 do roku 1975. Obsahuje asi 50.000 dokumen- 

tov, ktoré nemôžu byť vystavené, ale sú dostupné  

bádateľom. Dokumenty, okrem kníh a rôznych perio- 

dík, ktoré tvoria asi tretinu zbierok, predstavu- 

jú plagáty, poštové známky, maľby, hudbu /od pies- 

ní po opery/, hry a hračky, kreslené seriály, co- 

mic-books, grafické rytiny, autogramy, kalendáre,  

životopisy, katalògy, pulty s vystavenými exponát- 

mi, odevy, šperky, reklamy, fotografie z filmov ‚  

atď., skrátka široký sortiment foriem / chýbajú  

len filmy/. Všetko to vytvára dojem fantastickej  

skutočnosti, od počiatku po dnešné dni / "dnešné  

dni" znamenajú práve tie dni, v ktoré navštívite  

múzeum /. Sú tu veci z celého sveta. 

   Maison d´ailleurs je jediným verejným múzeom  

tohoto typu. Jeho zbierky sa môžu svojim bohatst- 

vom zrovnávať aj s najdôležitejšími známymi súkrom- 

nými kolekciami v Los Angeles, ktoré zbieral For- 

rest J. Ackerman. To, čo sa teší širokému záujmu  

v tejto oblasti, je v Maison d´ailleurs zastúpe- 

né pod jednou alebo druhou formou. Ak nieto plat- 

ne, jestvuje magnetofònová páska ; raritné a vzác- 

ne práce sú predstavované v nových výtlačkoch,pre- 

kladoch alebo fotokòpiách. Ale spravidla sú tam  

originály dokumentov. Obsahuje aj také kúsky, kto- 

ré sa našli náhodou a ktoré sa sotva nájdu mimo  

múrov múzea. 
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   Okrem toho, Maison d´ailluers ťaží aj zo svojho  

najlepšieho lektora, ktorý je k dispozícii návštev- 

níkom aj bádateľom. Jedná sa o samotného Pierra Ver- 

sinsa, tvorcu historickej antológie OUTREPART / Mi- 

mopriestor/, ktorá vyšla v roku 1971 a autora Ency- 

klopédie utópie, neobvyklých ciest a vedeckej fan - 

tastiky  /1972/. Na ňom zostáva starosť o vydávanie  

úspešných katalògov, v ktorých sú zaregistrované  

všetky dokumenty. Prvý katalóg bol venovaný zbier - 

kam, ktoré boli zamerané na francúzsky hovoriacu ob- 

lasť a vyšiel v roku 1978. 

 

 

   Nakoniec, je tu aj Obežná knižnica obsahujúca  

duplikáty kníh,ktorá zahŕňa 1.500 výtlačkov a čí- 

sel revuí. Knihy si možno požičať na základe roč- 

ného predplatného. Zapožičať si možno naraz tri  

knihy, hocikedy v Maison d´ailleurs/ samozrejme,  

len keď je otvorený/. 

 

Z reklamných materiálov Maison d´ailleurs  

preložil Peter Dudáš 
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          MAGAZINE UNKNOWN 
 

   Americké vydavateľstvo Street and Smith, ktoré  

už publikovalo Astounding Science-fiction, dalo  

na trh v marci 1939 nový magazín : A UNKNOWN.  

Trval až do októbra 1943, kedy vyšlo tridsiate  

deviate a aj posledné číslo. Táto revue mala veľmi  

krátku existenciu ale bola veľmi významná medzi  

ostatnými časopismi. Vydávanie bolo zastavené upros- 

tred vojny, keď bol papier potrebný na iné veci...  

Rozhodnutie teda padlo na Unknown, pretože tento  

ešte nedosiahol tak veľký náklad, ako ostatné pub- 

likácie Street and Smith. Tento krok možno len ľu- 

tovať, pretože táto revue bola jednou z najlepších,  

aké boli vydívané v oblasti SF a fantastiky. 

   Šéfredaktor Unknownu, John W.Campbell ho takto  

predstavil širokej verejnosti : " Máte pred sebou  

nový typ magazínu publikovaný vydavateľstvom Street  

and Smiths. Je venovaný zvláštnemu typu poviedok.  

Unknown / Neznámo / je zároveň titulom a aj jedi- 

nou definíciou. Poviedky uverejnené v tomto časo- 

pise budú odlišné od tých, ktoré ste mohli nájsť  

v iných časopisoch;  Unknown sa nedá lepšie popí- 

sať, pretože niečo podobné dosiaľ neexistovalo.  

Položili sme len jedinú podmienku autorom : Aby  

ich poviedky boli čistou zábavou. Nech sú humor- 

né, alebo znepokojujúce. Každá poviedka musí sti- 

mulovať predstavivosť čitateľa a zároveň ho poba- 

viť. Čo povedať viac ? Čítajte tento magazín a sa- 

mi si uvedomte, že tento žáner sa nedá ináč defi- 

novať. " 
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   Campbell sa pokúšal uverejňovať texty na roz- 

hraní Science-fiction z Astounding SF a weird  

fantasy z Weird Tales. Tomuto žánru vyhovuje text  

Trouble with water / Trampoty s vodou / od H.L.  

Golda, alebo aj román Sinister barrier / Temná  

bariéra / od Erica Franka Russella, ktorý sa naj- 

viac približuje klasickým vedecko-fantastickým  

príbehom. 

 

 

   Preložené z úvodu magazínu UNKNOWN /P.Dudáš/ 
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   Moskovské vydavateľstvo Mladá garda vydalo  

dobrodružný. vedecko-fantastický román " Na  

asteroide " dvojice L.S.Chačaturjanc /doktor  

medicíny/ a E.V.Chrunov /letec-kozmonaut/ . 

Čitatelia sa znova stretnů s hlavnými hrdina- 

mi ich prvej fantastickej knihy " Cesta na  

Mars ", vydanej v roku 1979. 

   Na asteroide, ktorý pritiahli na pozemskú  

obežnú dráhu z prvej marťanskej expedície, sa  

má vybudovať medzinárodná orbitálna vedecko- 

priemyselná stanica. Román hovorí o nevyhnutnej  

družbe ľudí celého sveta a medzinárodnej spo- 

lupráci v budúcom využití kozmu. 

 

   V roku 1984 sa v Madride uskutočnil 5.ročník  

festivalu vedeckofantastickej filmovej tvorby.  

Osobitné ocenenie festivalovej poroty za naj - 

lepšiu réžiu spomedzi mladých kinematografov  

získal sovietsky režisér A. Ermaš za film Me - 

sačná dúha. 

 

   Slovenská edícia Labyrint nakladateľstva  

Smena pripravila na rok 1985 do tlače druhé vy- 

danie antológie sovietskej sci-fi 13 x sci-fi,  

román Karla-Heinza Tuschela Komando Venuša 3 a  

antológiu českej sci-fi pod názvom Ŭžasná kra- 

jina. 

 

   V USA natočil režisér Lamont Johnson sci-fi  

thriller SPACEHUNTER /Vesmírny lovec/ podľa  

scenáre Edith Reyovej a Davida Prestona, V hlav- 

ných úlohách s Ernie Hudsonovou a Michaelom  

Ironsideom. Film bol natočený aj v 3-D /trojdi- 

menziálnej verzii/. 

 

 

 

KNIHY – FILMY – KNIHY - 
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   Moskovské vydavateľstvo Mladá garda vydáva  

od roku 1961 sériu "Biblioteka sovietskej fan- 

tastiky" a predstavuje výhradne domácich auto- 

rov. U nás je taká pravidelná /formátovo i oba- 

lom rovnaká/ edícia, naozajstnou sci-fi. Zatiaľ... 

V ZSSR za prvé tri roky vyšli tieto tituly: 

   1981 

   D.De-Spiller   - Spievajúce skaly 

   S.Gansovskij   - Človek ktorý vytvoril Bal- 

                    tické more
 

   V.Rybin        - Vitaj, Galaxia! 

   1982 

   S.Achmetov     - Diamant "Šach" 

   Guľjakovskij   - Obdobie hmly /čoský Smrtíci  

                    mlha
 

   V.Korčagin     - Astijský adelveis 

   V.Michanovskij - Svetlo nad tajgou 

   M.Puchov       - Hviezdne dažde 

   V.Nazarov      - Cesty nádejí 

   M.Černolusskij - Faeton 

   J.Tupicyn      - Červené žeriavy 

   1983 

   M.Grešnov      - Sny nad Bajkalom 

   S.Pavlov       - Mesačná dúha 

   J.Medvedev     - Voz času 

   V.Savčenko     - Algoritmus úspechu 

   O.Larionová    - Znamenia zverokruhu 

   I.Podkolzin    - Cudzie vetry 

   S.Žemajtis     - Plávajúci ostrov /prvé vydanie  

                    v roku 1970 pod názvom Večný
 
 

                    vietor, česky Umelý ostrov/ 

 

 

 

 

   FILMY - KNIHY - FILMY 
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   V roku 1968 na medzinárodnej konferencii vo  

Viedni po premietaní filmu "2001: Vesmírna ody- 

ssea" som daroval Arthurovi album "Čakajte nás  

hviezdy" a reprodukciou obrazu "Okolo Mesiaca".  

Prvé zábery filmy boli kompozične riešené pres- 

ne tak, ako moje plátno: Zem zachádza za Mesiac  

a spoza nich vystupuje Slnko. Samozrejme, vo fil- 

me sa to vyvíja dynamicky. 

 

  A.LEONOV  o  A.C.CLARKOVI 

Ako sa vysvetlilo, mali sme rovnakú ideu - uká- 

zať jednotnosť Zeme a vesmíru. Clarke rád priz- 

nal prvenstvo v tejto kompozícii mne. Je to prí- 

jemné, že sa mu môj obraz hodil pre román, no  

omnoho príjemnejšie je, že sa v románe hovorí o  

spolupráci sovietskych a amerických kozmonautov. 

   Niečo podobné sme výrazne pochopili v čase  

prípravy a uskutočnenie spoločného sovietsko- 

amerického programu "Sojuz-Apollo", ktorého ce- 

lospoločenský význam možno ťažko oceniť. 

   Samozrejme mi tiež polichotilo, keď Arthur  

vo svojom najnovšom románe "2010: Odyssea 2"  

nazval mojim menom sovietsky koráb. "Budem do- 

brým korábom", prisľúbil som. Samotný obraz  

"Okolo Mesiaca" zatiaľ visí v mojej dielni, no  

až sa niekedy stane skutočne potrebných pre spo- 

ločnú expedíciu, s potešením ho poskytnem k dis- 

pozícii pokoriteľom vesmíru. 

 

                       Alexej Leonov, 30.1.1984 

                       /preložil Mio Butora/ 
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 Meno Spielberg sa medzičasom stalo synonymom do- 

brej zábavy a obrovského kasového úspechu. Tri z  

vašich filmov sa zaradili medzi desať finančne naj- 

úspešnejších filmov na svete všetkých čias a aj  

kritika vám je naklonená. Čo vlastne stojí v ceste  

tomu, aby sme vás mohli označiť za najväčšieho mu- 

ža Hollywoodu? 

 

 

FILM,ČASŤ MÔJHO  JA. 
       / interview so Stevenom Spielbergom/ 

SPIELBERG: Prepána, len to nie. Nechcem mať s Ho- 

llywoodom vôbec nič spoločné. Je to mesto dešperátov,  

ktorí neuveriteľne idú na nervy. Svoje filmy robím  

radšej troška bokom od toho veľkého virvaru. Som pri- 

rodzené šťastný, keď diváci príjmu môj najnovší film.  

Ale verte, pri nakrúcaní nemyslím ani sekundu na da- 

jaké publikum a pred každou premiérou sa ma zmocňuje  

rovnaká tréma. V tej chvíli celkom strácam sebadôve- 

ru a som presvedčený, že sa všetko rúca. Zaujímavé  

je, že George Lucas býva v takýchto chvíľach oveľa  

pokojnejší, má vzácnu schopnosť vopred odhadnúť‘ ús- 

pech filmu. 

 

Vo vašich doterajších filmoch sa síce objavovali pre- 

važne detské motívy, napriek tomu ste sa jednoznačne  

zameriavali na dospelé publikum. Naproti tomu E. T.  

je vyslovene detský film, rozprávaný z detskej per- 

spektívy. Tú sa vám podarilo stvárniť tak hodnoverne,  

že je namieste otázka, do akej miery ste vôbec vy - 

rástli z detských snov a nálad... 

 

SPIELBERG: Je to tak, počas nakrúcania som sa skutoč- 

ne cítil ako šťastné dieťa dosť často. To má viacero  

príčin. Ak ste videli E. T., iste ste si všimli dom,  

okolo ktorého sa dej odohráva. Práve v takom som sám 
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vyrastal. Detská izba malého Elliota sa celkom po- 

nášala na moju, malá Gertie je syntézou mojich troch  

hrôzuzbudzujúcich sestier a ja sám by som sa chcel  

aspoň na chvíľku ocitnúť v koži malého hrdinu, kto- 

rého tak talentovane predstavuje na plátne Henry  

Thomas. Hoci ma mnohí moji kolegovia odrádzali od  

myšlienky nakrútiť film s deťmi, dlho pred nakrúca- 

ním som sa tešil na spoločnú prácu s nimi. Treba po- 

vedať, že E. T. je prvý film v mojom živote, ktorý  

nielenže som nesmierne rád nakrúcal, ale s ktorým  

za môžem stopercentne identifikovať. Tento film je  

svojim spôsobom kus mňa samého. 

 

Celé desaťročie sa v Amerike nakrúcali filmy, v kto- 

rých všetko, čo prichádzalo z vonka, predstavovalo  

priame ohrozenie amerického národa. Začalo to už vo  

vedeckofantastických filmoch päťdesiatych rokov a  

prejavuje sa to aj v kultovných filmoch posledného  

obdobia. V prípade filmu Čeľuste ste sa sám stali  

autorom takejto interpretácie. E. T. prvý raz evo- 

kuje posolstvo spoločnej podstaty a vzájomných sym- 

patií medzi dvoma celkom odlišnými stvoreniami. Ten- 

to fakt je uprostred brutálneho trendu, inklinujúce- 

ho k nemilosrdnému likvidovaniu každého domnelého ne- 

priateľa, takmer prejavom odvahy. 

 

SPIELBERG: V mladosti som bol oddaným fanúšikom ve- 

deckofantastických príbehov a priznám sa, že ma vždy  

dráždil základný postoj hrdinov, podľa ktorého treba  

bez zbytočných otázok a okolkov zneškodniť a zahubiť  

každého, kto k nám prenikne z cudzích sfér. Je to na- 

ozaj primitívne. Mimozemšťania sa vždy predstavovali  

ako krvilačné ničivé príšery. Pod vplyvom týchto fil- 

mov by zrejme mnohí mimozemskí návštevníci nechali na  

našej planéte svoje biedne životy, lebo by ich poza- 

bíjali a ulovili udatní otcovia amerických rodín. 
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Skutočne veríte, že z času na čas k nám zavíta  

návšteva z vesmíru ? 

 

SPIELBERG: Ne, vlastne verím, človek predsa musí  

v niečo veriť. Prinajmenšom ma táto predstava ne- 

uveriteľne fascinuje, najmä ak mnohí dôveryhodní  

vedci pripúšťajú konkrétnu existenciu hviezdnych  

sústav, na ktorých je možný život. Všetko je to  

všakk tak strašne ďaleko, že si môžeme nel ťažko  

predstaviť, aby sa nikto vydal na cestu dlhú mi- 

lióny svetelných rokov len preto, aby nám tu pove- 

dal dobrý deň. Napriek tomu však ešte vždy dúfam,  

že na trávniku pred mojim domom raz pristane UFO  

a vezme ma so sebou niekam ďaleko. 

 

Keď ste pripravovali film, iste ste mali predsta- 

vu o tom, ako má E. T. vyzerať. Prečo vyzerá prá- 

ve tak? 

 

SPIELBERG: Keď som premýšľal o tom, že nakrútim  

film o vzťahu ľudskej a "neľudskej" bytosti, bol  

som presvedčený, že táto bytosť musí mať úplne  

zvláštnu cudzorodú podobu. V mojej fantázii pri- 

chádza E. T. z planéty, kde je veľká gravitácia  

a veľa bahna a múlu. Musí sa preto potiť a pôso- 

biť mastno. Rovnako je dôležité, aby všetci uveri- 

li, že táto bytosť je skutočne bytosť. Pred nakrú- 

caním sme rozmýšľali nad tým, či neangažujeme da- 

jakého herca nízkeho vzrastu, ktorého nasúkame  

do mimozemšťanovej kože. Ale to by pôsobilo pri - 

veľmi antropomorfne. Konzultoval som celú vec  

s vedcami rôznych odborov, a tí sa zhodovali v ná- 

zore, že aj mimozemské bytosti by mali vidieť svet  

trojrozmerne, to znamená dvoma očami. Okrem toho  

musí mať miesto, kadiaľ prijíma potravu, a orgá- 

ny, ktorými môže počúvať a čuchať. A teraz vám 
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prezradím jedno veľké tajomstvo - keď som sa 

rozhodoval, či má byť E. T. veľký alebo malý,  

muž alebo žena, tučný alebo chudý, listoval som  

pri tom v knihe s portrétmi slávnych ľudí. A tak  

horná polovica mimozemšťanovej hlavy je syntézou  

tvare, lebiek Alberta Einsteina, Ernesta Heming- 

waya a Carla Sanburga, Keď som dokončil svoje ná- 

vrhy, dal som ich Carlovi Rombaldimu a ten skon- 

štruoval bytosť E. T.. 

 

A z čoho E. T. pozostáva ? 

 

SPIELBERG: Z veľkého kvanta lásky. Potrebovali  

smo dvanásť sŕdc aby sta roztĺklo jedno srdce ma- 

lého mimozemšťana. Konštrukcia Carla Rombaldiho  

je bozo sporu majstrovské dielo a iba on naozaj  

vie z čeho E. T. vlastne je. Napriek tomu vám  

však môžem povedať, že náklady na jeho vývoj ne- 

dosiahli ani polovicu honoráru, ktorý zvyčajne  

dostáva Marlon Brando. Počas nakrúcania sme nie- 

koľkokrát celkom zabudli, že E. T. je v podstate  

umelý, neživý kus hmoty. Rýchle sa stal jedným  

z nás, pretože sa vyznačoval takmer rovnakými re- 

akciami ako iní ľudia zo štábu a herci. Po každej  

scéne, keď som zakričal " stop ", uvoľnil sa rov- 

nako ako jeho živí kolegovia z unavenej koncentrá- 

cie, dal si pohov a sústreďoval sa na ďalší záber.  

Keď bola prestávka, nenechávali sme ho na pľaci,  

ale brávali sme ho so sebou. Bola to naozaj živá  

bytosť všetci sme ho veľmi milovali, prosím, pre- 

páčte mi toľkú sentimentalitu. 

 

A kde je E. T. teraz ? 

 

SPIELBERG: Doma. 
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Zaujímavé je že viacerých dospelých vo filme  

snímate iba pohľadom na spodnú časť trupu. Zvä- 

zok kľúčov na opasku jedného z dospelých pôsobí  

často odpudzujúce a súčastne vedecké štruktúry  

sa predstavujú jednoznačne negatívne. 

 

SPIELBERG: Nakrúcal som film pre deti, preto mu- 

sím ukazovať dospelých z perspektívy malých detí.  

Inšpirovali ma k tomu kreslené filmy Chucka Jonesa,  

Frotza Feelinga alebo Texa Averyho, ktorí produko- 

vali v 40. rokoch fantastické animácie. Aj oni uka- 

zovali len nohy, ruky, palicu alebo dlaň, ktorou  

hrozia alebo bijú novinami tých menších. Tejto  

predstave som sa aj ja usiloval priblížiť. 

 

Nikdy ste neobdivovali Disneyho filmy? 

 

SIELBERG: Na filmy Walta Disneyho mám v podsta- 

te len velmi zlé spomienky. Boli to jediné filmy,  

na ktoré som mohol v detstve chodiť. Pokiaľ išlo  

o to, rodičia boli velmi prísni. Ukrutnosti v Dis- 

neyho filmoch ma vždy šokovali a často som mal po  

nich nepríjemné sny. Bolo to ešte nepríjemnejšie  

ako po hororoch, ktoré som videl neskôr. E. T. nie- 

je v nijakom prípade disneyovka, ani nenadväzuje  

na ich tradíciu. 

 

E. T. je zároveň váš prvý film, ktorý ste nakrúti- 

li celkom bez pomoci a aj bez peňazí George Lucasa. 

 

SPIELBERG: George mal plné ruky práce s tretím die- 

lom Hviezdnych vojen, ktoré pripravoval pod názvom  

Pomsta rytierov. Nemali sme jednoducho čas zhovárať  

sa o mojom filme. Ale v Elliotovej detskej izbe sa  

povaľuje celý rad rekvizít z Hviezdnych vojen, tak- 

že cez ne je vlastne aj E. T. do istej miery ovplyv- 

nený George Lucasom. 
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Nevidíte isté nebezpečenstvo vo fakte, že sa pro- 

stredníctvom malého mimozemšťana ponúka deťom  

vlastne úplne ireálne východisko ? Deti predsa  

stále hľadajú čosi, v čo môžu veriť, čoho sa mô- 

žu pridržiavať. A E. T. je v konečnom dôsledku  

len rozprávková bytosť... 

 

SPIELBERG: Hoci som medzi tým vyrástol, celkom  

dobre si pamätám na časy, keď som nebol starší,  

ako je malý Henry Thomas dnes. Aj ja som vtedy  

hľadel niečo, v čo bysom mohol uveriť. Som presved- 

čený, že deti už v tomto veku vedia rozlišovať  

medzi fikciou a realitou. Vo filme nejde predsa  

ani tak o určitú konkrétnu figúrku ako o posol- 

stvo, ktoré tlmočí. A toto posolstvo je nádej, dô- 

vera, vzájomné porozumenie. Som proti tým kravinám,  

že človek musí jednostaj proti niekomu bojovať, že  

sa musí presadzovať, aby bol jedinečný, najväčší,  

víťaz. V mojom filme sú víťazmi deti všetky. A dú- 

fam, že každý divák si zachoval v duši aspoň kúš- 

tik detskosti, takže bude môcť môjmu filmu porozu- 

mieť a sám sa cítiť troška ako víťaz, pretože dob- 

ro napokon zvíťazilo. 

 

 

Preložil Slavomír Magál, Revue svet.lit.7/84 

 

 



       ČO  V  JANUÁRI ? 
 

4. I. o 17.oo - stretnutie fandomu               KM 

                NOVOROČNÉ POSEDENIE 

11.I. o 17.oo - stretnutie fandomu               KM 

                PRÍPRAVA BURZY A VÝLETU 

12.I.         - SCI-FI WEEKEND 

      o  7.oo   výlet do Slovenského raja      Čingov 

      o 15.oo   burza kníh + stretnutie 

                s košickým SFK 451 ´F 

                a Jozefom Žarnayom                KM 

18.I. o 17.oo - stretnutie fandomu                KM 

                PRÍPRAVA PUTOVNEJ VÝSTAVY  

                KRESLENÉHO HUMORU 

19.I. o 18.oo - premietanie SF filmu          Malá 

                MONSTRUM Z GALAXIE ARKANA     scéna 

23.I. o 17.oo - stretnutie fandomu                KM 

                BESEDA S ASTRONÓMOM 

28.I. o 17.oo - VIDEOKLUB                         KM 

      o 19.oo -   - " - 

29.I. o 17.oo – VIDEOKLUB                         KM 

      o 19.oo -   - " - 

 

 

 



  P. S. : Kalendáre SF na rok 1985 zaslané  

          klubom by už boli, ale investície  

          sa nám akosi nevracajú... 

          NEZABUDNITE NA NÁS ! 
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