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ÚVOD. Zákonitě jsme dospěli ke stejnému problému jako fandom v roce 1982 – vzájemné
informování se soukromými dopisy začalo být časově neúnosné. Řešení vidím v namnoženém dopisu shodném pro všechny adresáty, tedy jakémsi našem Interkomu, který bude pravidelně, nejlépe 1x měsíčně, přinášet zprávy o činnosti klubu. Formu volím maximálně stručnou, protože rozsah by neměl překročit jednu stranu A4.
ČLENSTVO. Tato rubrika bude přinášet informace o přírůstcích a úbytcích členstva SFK a o
úkolech, které si členové vzali za své. Současný stav: Jiří MATYS – jedná s SKP, sám plní
úkoly kladené SKP na náš SFK, finance, plán práce, zápisy porad, kontakt na tiskárnu, psaní
úvodu a povídek pro Bonsai, shánění příspěvků, příprava Bonsai pro schvalovačku a předkompletace; Jiří KARBUSICKÝ – shánění příspěvků, vytváření podkladů pro tisk Bonsai,
kreslení stran sf humoru, překlady z RJ, dokompletace, rozeslání, archiv fanzinů, bere si: nakreslení desek B 1/87, přípravu plenární schůzky v Mimoni a veškerou práci kolem BonsaiInterkom; Jiří MAŠEK – ilustrace k povídkám (linoryty), bere si: nakreslení desek B 2/87 a
všech následujících; Stanislav HAUK – nakreslil desky pro B ročníků 1985 a 86, shánění lepenky na hřbety a propisotu; Pavel VLASTNÍK – jazyková úprava; Eva JANOVÁ – dvě fotografické strany v B 2/86, přepisování textů pro schvalovací řízení; Zdena MÓCOVÁ – překlady z Esperanta (zatím shání materiály), informační služba. Ostatní členstvo nezapojeno.
IKARIE XB1. Cena zvýšena z důvodu neserióznosti tiskárny o 10 Kčs, tedy na 32 Kčs + průkazka + poplatek. První číslo tedy bude dost drahé, ale stojí za to, navíc cena Ikarie půjde časem výrazně dolů. Druhé číslo má vyjít na podzim 1987. Až Jiří Matys vyzvedne ze Svazarmu
přihlášky, osobně obejdu zájemce, popř. se objednání vyřídí na plenární schůzce v Mimoni.
SETKÁNÍ 3X JIŘÍ 11. 1. 1987 má v programu sestavení Bonsai 1/87, částečně Bonsai 2/87 a
vyřešení otázky jednorázové tiskoviny Groven, specializované na kreslené příběhy.
BONSAI – informace o rozpracovanosti. J. Karbusický napsal podklady pro tisk Bonsai 2/86;
11. 1. budou podklady předány J. Matysovi k tisku; J. Mašek odevzdal J. Matysovi ilustrace
pro B 1/87 a dokonce i 2/87 (!); 11. 1. dostane J. Mašek od J. Karbusického materiály pro nakreslení desek B 2/87.
PLENÁRNÍ SCHŮZKA ČLENSTVA: bude se konat v Mimoni u Jiřího Karbusického po vydání a rozeslání Bonsai 2/86 – odhadem konec února až začátek března. Program bohatý,
podrobný seznam akcí na pozvánce 14 dní předem, v každém případě: SF výstava (plakáty,
fanziny, grafika, kreslené příběhy a hlavolamy), rozjetí výpůjční služby, soutěž znalostí, přečtení povídky „Akce YQ 360“, občerstvení, přednáška na téma Vega (nejstarší fanzin v ČSSR,
včetně možnosti zapůjčení), ukázka ceny UFO 1984 a představení jejího tvůrce, povídání o
fandomu a našem klubu, na závěr počítačové hry. Nápady na zpestření vítány, osobní přispění taky.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „VIDĚL JSEM UFO“ čili UFO 1984. Vyhlášena SFK Liberec
v době, kdy ho vedl J. Karbusický. V soutěži zvítězil Zdeněk Páv z Plzně. Původní výrobce
ceny zklamal, úkolu se ujal, shodou okolností také Páv, student gymnázia v Č. L. , bydlištěm
v Mimoni. Pokud se dílo podaří, předvede výsledek na plenární schůzce.
ČASOPIS ZÁPISNÍK, jmenovitě redaktor Vlastimír Talaš, otec rubriky FANFAN, slíbil na Semináři o fanzinech ve Slaném zasílat redakci Bonsai povídky, které jen „o chloupek“ unikly
uveřejnění. První zásilku povídek pošťáci ztratili, druhá šťastně dorazila. Obsahovala povídku
Renaty Kaplanové „Akce YQ 360“, jejíž přečtení je do programu plenární schůzky zařazeno
jako humorná vložka.
SEMINÁŘ O FANZINECH. Přesné místo konání Vrbičany (blízko Slaného), proběhlo ve
dnech 19. až 21. 9. 1986. Zúčastnilo se 40 zástupců vydávajících i nevydávajících klubů, mezi

nimi i Jiří Karbusický a Eva Janová za SFK Česká Lípa. Bonsai 1/1986 hodnocen velice vysoko. Během semináře vycházely první SF noviny s názvem Vrbičany (celkem 4 čísla, možnost vypůjčení v rámci výpůjční služby) a namnoženy Lety zakázanou rychlostí II. Setkání
kluby využily k distribuci nejnovějších čísel fanzinů, všechny získány pro archiv, včetně první
amatérské SF knihy „Lidštější než lidé“, vydané SFK VUMS Praha.
MINICON. Proběhl 15. 11. 1986 na půdě kolejí VŠCHT Praha. Za SFK Česká Lípa se zúčastnili
Jiří Karbusický a Eva Janová. Program: video, výstava plakátů a knih PLR (3 plakáty, ty nejlépe vyvedené, byly zakoupeny a budou vystaveny na plenární schůzce společně s jinými materiály), burza knih, počítačové hry, diapozitivy SF obrazů a přednáška o comicsu ve Francii
(Vladimír Veverka). Setkání využil Tomáš Jirkovský z SFK Čelákovice k distribuci fanzinu
Laser č. 4.
PARCON 1987. Podle zprávy Josefa Peterky z Břeclavi (překladatel z angličtiny, několik jeho
překladů se objeví v Bonsai během roku 1987) akce nebude. O osudu soutěže nic nevím. Důvod nekonání je sdělitelný pouze ústně.
NOVÉ FANZINY – rubrika, která začne fungovat po rozeslání Bonsai 2/86, kde je na str. 5
současný stav, aktualizovaný ještě v době psaní podkladů pro tiskárnu, tedy přibližně k 5. 12.
1986. Každý měsíc bude přinášet informace o nových fanzinech a o zajímavostech v nich obsažených. Má úzkou souvislost s výpůjční službou.
INTERKOM je informační tiskovina SFK při FO SSM FSI ČVUT Praha, která teoreticky vychází 1x měsíčně. Množeno 70 ks pro celý fandom, cena čísla 7 Kčs. Rozšiřování v klubu měl
obstarávat naxeroxováním potřebného počtu Ing. Marián Hrkeľ, který se od léta neozval,
takže tato činnost je volná.
SOUTĚŽE. Většina literárních soutěží má uzávěrku v lednu, takže kdo o nich nevěděl minulý
rok, stejně již nestihne zareagovat. Proto o nich neinformuji. Upozorňuji pouze na soutěž O
NEJLEPŠÍ AMATÉRSKOU MIKROPOČÍTAČOVOU SCIENCE FICTION HRU. Uzávěrka je 1.
3. 1987, bližší informace na adrese: SFK Villoidus, Ivo Szostok, VŠ kolej Hvězda 322/2, 162
08 Praha 6. Dále na soutěž téhož SF klubu O HUŇÁČE ZELENÉHO. Koná se již osmý ročník.
Účastnit se mohou všichni česky nebo slovensky píšící autoři, profesionálové i amatéři, prostřednictvím dosud nepublikovaných povídek a děl všech stylů. Uzávěrka je 15. 3. 1987 a příspěvky se posílají na adresu: SFK Villoidus F9/II, kolej Hvězda, 162 08 Praha 6 – Petřiny.
ZOUFALÉ HLEDÁNÍ se jmenuje článek Pavla Kočiše (vítěz Mloka 1986 za povídku v kategorii do 18 let), který otiskl Interkom z 18. 9. 1986. Pavel Kočiš v něm marně hledá dobrý fanzin. Cituji: „Dále grafická úprava. Na její vyjádření mi stačí jediné slovo – příšerná.“ Nutno
říci, že autor shledává na fanzinech úplně všechno příšerné. Bohužel jsme v jarních měsících
odmítli a vrátili jeho příspěvek (skutečně příšerný) o comics, takže tím jste přišli o příležitost
seznámit se s ním po stránce jeho tvorby. Ohlasy Egona Čierného a Petra Baubína přináší
hned následující Interkom z 22. 10. 1986. Doporučuji přečíst. SF noviny „Poslední Vrbičany“
z 20. 9. 1986 přinášejí výrok Zdeňka Rampase k článku P. Kočiše: „To by se dalo tak snadno
rozmetat, že to snad udělám.“ Po chvíli dodal: „… že to snad ani za to nestojí.“
AUTORSKÉ DRUŽSTVO Jiří Karbusický a Eva Janová získalo na Semináři o fanzinech ve Vrbičanech za krátkou povídku „Nové metody použití laserových střel“ 1. cenu – dvě neprodejné prémie edice Klíč „Teď už budeme lidé“.
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU byla ve dnech 31. 10. až 2. 11. 1986 místem konání setkání zástupců československých sci-fi klubů. Tamější SF klub je hodnocen velice vysoko a získal si
sympatie účastníků perfektní organizací. Během setkání vycházely historicky druhé SF noviny tzv. Březí noviny. Obě čísla zaslal našemu archivu Ing. Karel Jedlička z Plzně.
Vyšperkování Bonsai se ujal SFK Quasar z Bechyně, jmenovitě čísla B 1/87. Tři čísla jejich
fanzinu jsou v našem archivu a lze si je půjčit.

Poznámka:
Matrice Bonsai-Interkomů 1 a 2/1987 byly vytvářeny na psacím stroji v podobě jednostranného listu formátu A3. Množení probíhalo metodou costar (elektrografií) na kopírce
firmy OCE, kde docházelo ke zmenšení na formát A4. Rozesíláno bylo za proplacení poštovného v rámci klubu.
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SCHŮZKA 3X JIŘÍ se 11. 1. nekonala (zamrzlý autobus), náhradou setkání 2x Jiří 18. 1. v České
Lípě. Dohodnuto: zvláštní tiskovina Groven bude, tiskovina Fanscriptum bude. J. Matysovi předáno: podklady pro tisk Bonsai 2/86, podklady pro tisk desek B 1/87, kopie kresleného příběhu
Groven. J. Karbusickému předáno: materiály B 1/87 ke konečným úpravám, přihlášky do Svazarmu, fanziny pro archiv.
PLENÁRNÍ SCHŮZKA (dále ps) posunuta na 9. květen. Důvod: vojenské cvičení J. K. v délce 42
dny. Žádáme od členů vyjádření k tomuto termínu a návrh hodiny. Počítejte s délkou schůzky 3 až
4 hodiny. Na ps je pozván Egon Čišeny z Prahy, člen SFK J. Vernea, téma jeho přednášky se dojednává.
ČLENSTVO SFK Č. LÍPA. Zdena MÓCOVÁ – ujala se výroby sci-fi jídel pro ps; Eva JÁNOVÁ –
obstará obyčejné občerstvení pro ps, bude vytvářet podklady pro tisk Fanscripta; Stanislav HAUK
– počítačové hry na závěr ps, Petr CHMELAŘ – převzal od J. K. kreslení SF humoru pro Bonsai;
Jiřina SOBOTOVÁ – členkou našeho SFK od r. 1985, velice pomohla a pomáhá při doplňování archivu fanzinů, u B 1/85 proplatila naxeroxování strany SF humoru (tj. 140 Kčs), na ps bude mít
přednášku „Vega – nejstarší fanzin v ČSSR“, svoji sbírku knih nabízí k využití v rámci výpůjční
služby; Jiří KARBUSICKÝ – zarámování deseti SF plakátů pro výstavu na ps, pro ps připraví
přednášku „Karel Fabián – autor neznámý?“, soutěž znalostí na ps doplní o 3 zvukové ukázky z sf
filmů; Jiří MATYS – 19. 1. předá materiály B 2/86 do tiskárny.
BONSAI 2/86 bude mít 46 stran + 2 na fotodokumentu; opět překlady a původní povídky; recenze V. O. 2010 s ukázkami (napsal Jiří Bolech z Liberce) a ilustracemi Josefa Repky, 4 ilustrace
J. Maška v barvě, blok A. C. Clarka s podrobnými seznamy jeho tvorby, 4 strany sf humoru, 4
kresby UFO, fotografie Jaroslava Veise ze setkání v Teplicích 1983, pro členy i nečleny našeho
SFK zdarma.
FANSCRIPTUM – zamýšlená nová tiskovina SFK Česká Lípa. Obsahovat bude názory na příspěvky v Bonsai a jiných tiskovinách. Přispěvatelé: všichni z okruhu odběratelů. Okruh odběratelů: členové našeho SFK, autoři příspěvků v Bonsai, při množení tiskárnou i členové z cizích
klubů. Nejlepší články budou otištěny v Bonsai v Okénku autorů. Úzká součinnost s výpůjční službou fanzinů a knih. Bude vycházet tak často, jak se seženou příspěvky. Právě se sestavuje 1. číslo.
ŽÁDÁME ČLENY našeho SFK, aby zaslali své názory na fanzinové příspěvky (nejen z Bonsai), povídky v knižních sbírkách a romány na adresu: Jiří Matys, Újezd 2222, 470 01, Česká Lípa. Kritizujte, srovnávejte, chvalte!
GROVEN – zvláštní tiskovina SFK Č. Lípa věnovaná kresleným příběhům. Plánovaný obsah:
„Groven – hviezdny pútnik“, „Je člověk dobrý?“ + 3 články. Celkový rozsah asi 40 stran. O sestavení byl požádán Vladimír Veverka, na jeho vyjádření se čeká.
HLAVNÍ ÚKOL NA ÚNOR 1987 – vytisknout a předkompletovat B 2/86, zkompletovat alespoň
nezbytný počet výtisků pro nadřízené orgány, aby mohl B 1/87 do schvalovacího řízení, zbytek
kompletace až po vojenském cvičení.
SFK SOU ČESKÁ LÍPA – nebude. Podmínky se ukázaly natolik nevhodné pro založení samostatného SF klubu z řad učňů, že z tohoto úmyslu sešlo.
OHLAS na uveřejnění adresy našeho SFK v časopisu Zápisník: 1. poinformoval se jeden voják
z Prahy, pak se již neozval, 2. mladík se Slovenska se chtěl pomocí J. Matyse dopátrat adresy své
známé v Č. L. To je vše – výsledek nula.
MĚSTSKÉ KNIHOVNY v Č. L., Mimoni a N. Boru obdrží v první polovině letošního roku superseznamy SFK VÚMS Praha, Bonsai 1/86 a 2/86. Smysl: veřejnost by měla vědět o existenci našeho
SFK.

IKARIE XB – zájemci ať se ohlásí u J. K., dostanou: přihlašovací podmínky, přihlášku do Svazarmu a složenku. Lze již objednat jen Ikarii XB3 (!), cena 25 Kčs+ 4 Kčs poštovného, požadována
xeroxová kopie dvoustrany občanského průkazu s osobními údaji. Ikarie je v současné době nejlepším fanzinem v ČSSR.
LASER – další z prodejných fanzinů. Cena výtisku 10 Kčs. Vychází v něm hlavně překlady, rozsah
45 stran (Laser č. 5/86 dokonce 65 stran), množen cyklostylem, uveřejňuje postupně celou V. O.
2010 A. C. Clarka, možno objednat – raději hromadně přes J. K.
SUPERSEZNAM SFK VÚMS PRAHA – obsahuje údajně přes 2 000 (nepočítal jsem je) knih žánru
SF a příbuzných žánrů, vhodný pro sběratele a zájemce o bližší seznámení s SF. Vycházejí dodatky
a jednou za 2 roky se sjíždí nové výtisky, množeno počítačovou tiskárnou. Pro klub objednány 4
kusy (3 kusy pro veřejné knihovny), možnost zapůjčení. V současné době v klubu 3 starší verze.
TÉMA NA DISKUSI PRO PLENÁRNÍ SCHŮZKU: JAK BY MĚL VYPADAT SCI-FI KLUB? Úvod
Josefa Hrdličky ve fanzinu Bláznova zahrada č. 1 přináší neradostný obraz SFK Chomutov, ukazuje, jak by klub neměl vypadat. Zamysleme se nad jeho slovy. Úvod nese název: ROK ZA NÁMI –
A CO DÁL? | Máme za sebou rok činnosti a co jsme udělali – jak všude hrdě říkám – nic. Hezké
sice je, že máme v deníku zaznamenány úspěchy typu účast na Parconu či Kounově, každá zasvěcená osoba však ví, co si má myslet. | Členové klubu, do jednoho, nebyli schopni zajistit program
schůzek a když, pak byl tak nudně podaný, že každého odradil, to se raději ani moc nezmiňuji o
veřejných klubech. | Co se dá dělat, když nikdo nemá zájem o cony a přitom jinde by se našlo plno
lidí, kteří by je s nadšením brali. | Pochybuji, že si někdo rozšířil literární rozhled a vím, že se nenajde nikdo, kdo by přečetl všechny došlé fanziny, už jen proto, že jich polovina záhadně zmizela.
| Každá zmínka o vycházejících knihách zapadne – nikoho to nezajímá. Koupit si sem tam nějakou
knihu pro sebe, to ano, ale pro klub? To se stane málokdy. Nakonec těch pár co chce možná něco
dělat se hádá jen proto, že neuznávají cizí nápady a vlastní nemají. | Jsem rád, že jsme nevydali
vlastní fanzin, kterým bychom omráčili fandom uveřejněním několika vlastních slátanin a chorobně známými povídkami opsanými z časopisů. | V tomto roce má probíhat činnost systémem
jedné velké měsíční schůzky a tří malých, na kterých se připraví program pro tu velkou. O důležitém úkolu klubů – propagaci SF na veřejnosti, se vůbec nemluvilo a nemluví. To snad obstará
chorobně špatná nástěnka, protože není nikdo, kdo by jí dělal. A přitom obstarává dost důležitý
styk s veřejností a přilákala už několik nových členů. | Snad vidím vše moc černě, ale nepomůžu
si, nelíbí se mi to. Přes to všechno doufám, že tyto nedostatky lze vysvětlit začínající činností
klubu a že se všechno změní k lepšímu.
KATEGORIZACE ČLENŮ SF KLUBŮ, převzato z Interkomu červen 1985. ČTENÁŘ SF – obyčejný
člověk, který kromě detektivek občas čte (náhodou) i SF, což v podstatě pouze znamená, že proti
tomuto žánru není nějak zaujat. PŘÍZNIVEC SF – se o SF občas zajímá a pokud je mu důsledně
„cpána“ pod nos, tak ji konzumuje. Na akci přijde, jako by ostatně přišel na cokoliv jiného, co by
se mu zdálo zajímavé, pokud ovšem nepoběží něco v televizi. FANOUŠEK SF – již projevuje aktivní zájem o SF jako o samostatně vyhraněný žánr a sám se pídí po tom, co se u nás v této oblasti
děje. FAN – již SF nechápe pouze pasivně, ale sám píše, kreslí, fotí, vymýšlí a organizuje. V rámci
svých možností je ochoten vypomoci s akcemi i podstoupit pro svůj koníček finanční a jiné oběti.
AKTIVISTA – je natolik aktivní, že táhne životem „pod praporem SF“, která pro něj představuje
formu seberealizace. Je až agresivní a svou „víru“ chce šířit mezi dosud „nenakažené“ jedince.
KAŽDÝ KLUB potřebuje ke své existenci nezbytný počet fanů a aktivistů. V současné době jsme se
p ř i b l í ž i l i k počtu nutnému pro fungování „redakce Bonsai“, tj. veškeré práce kolem fanzinu
Bonsai. Klubový život – kvalitní plenární schůzky, výpůjční služba, účast na conech a soutěžích,
Fanscriptum, jednorázové akce (promítání diapozitivů aj.) – by se měl rozjet během roku 1987.
V současné době máme příliš málo styčných bodů, způsobených velkými rozdíly v četbě a znalostech, v zapojení pro SFK a kontaktech na fandom. Mělo by dojít k určitému vyrovnání, abychom
nemuseli se svíčkou v ruce hledat vhodné náměty pro rozhovory. V tom je právě podstatný rozdíl
mezi rozhovorem dvou lidí či dvanácti. SF klub je jedna z mála věcí, u níž záleží jen na nás, na naší
aktivitě, jak bude vypadat – jestli nás bude bavit či nudit.
J. K.
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BONSAI 2/86 je v tiskárně, bude vícebarevný a prostě řečeno – opět silnější a lepší než minulý, ač literární kvalita může být otázkou vkusu čtenáře. Ale i ten by měl být uspokojen; zařadili jsme větší podíl překladů světových autorů SF. „Díky“ vojenskému cvičení JK se distribuce Bonsai 2/86 pozdrží zřejmě do konce dubna, protože nejdříve musíme uspokojit povolovatele a splnit zaslání povinným příjemcům. Proč? Protože návrh Bonsai 1/87 musí jít do
schvalovacího řízení, čas je nejvyšší. Podklad je opět rozsáhlejší a díky J. Maškovi bohatě ilustrovaný.
INTERKOM, NE NÁŠ, ALE ZPRAVODAJ FANDOMU pro všechny kluby, neplní dle našeho
úsudku svoji funkci. Potíže s tiskem a zřejmě i jiné, činí z něho nepravidelník a především neaktuálník. Dostat například v prosinci informaci o soutěži nebo akci s uzávěrkou do listopadu
je zarmucující. Budeme získávat zprávy přímo od Zdeňka Rampase, V. Veverky a jiných.
Doufejme, že nám vydrží.
IKARII XB, prodejný fanzin, odebírá od minulého roku J. Karbusický a Z. Mócová. LASER
odebírá také tato dvojice. Na obzoru je další prodejný fanzin – SOLARIS (viz Bonsai-Interkom 2/87). Poslední novinka v této oblasti: zvažujeme a budeme projednávat možnost tisku
IKARIE XB v naší tiskárně, neboť Jaroslav Olša jr. má t. č. s vydáním hotového materiálu (44
stran) potíže. IKARIE XB2 má zatím jen obálku. Zdaří-li se tato pomoc fandomu, budeme
mít víc než potřebný počet výtisků pro naši potřebu zdarma. Držme palce, aby nakladatel
mohl splnit podmínky tiskárny.
PLENÁRNÍ SCHŮZKA, jak již bylo oznámeno, je chystána na 9. května 1987 do Mimoně.
Každý dostane poštou pozvánku s podrobně uvedeným programem a s informacemi. Egon
Čierny z klubu J. Vernea z Prahy nám poví zajímavosti o SF. Téma ještě upřesníme, abychom
věděli, nač se těšit.
SLUŽBA VÝPŮJČNÍ A INFORMAČNÍ znamená pro všechny zájemce možnost půjčit si z bohatého výběru knih a fanzinů. Podrobnosti o podmínkách najdete na straně 5 v almanachu
BONSAI 2/86. Za normálních okolností začne služba fungovat počínaje plenární schůzkou.
WORKSHOP, AUTORSKÁ DÍLNA ONDŘEJE NEFFA, prošla dvěma koly – jde o nápady
k modelové společnosti, jež je už tak daleko, že v den osmnáctých narozenin věnuje každému
občanovi milion peněz, neboť je mladý a peníze moc a moc potřebuje. O této hře jsme se bohužel dověděli pozdě a tak se nezapojili v potřebném počtu. Ovšem i bez toho má Ondřej Neff
potíže – téměř všichni přispěvatelé vidí takovou společnost jako zrůdnou, fašistickou. Jednou
větou: kam se ztratil optimismus? A to jde jen o hru. Počkejme do Parconu ’87, kde budou
výsledky Workshopu oznámeny fandomu.
POČET ČESKÝCH AUTORŮ povídek pro almanach BONSAI se brzy rozšíří o píšící dvojici
Benda – Naxer. Již zavedenými a žádanými dopisujícími autory jsou: A. Reigl, M. Sobotík,
I. Štolpa, F. Kšír, noví N. Marečková, E. Hauserová, V. Vlk, J. Procházka a J. Mrlík. Dva se
nám poněkud vytratili, ale život nejsou jasně narýsovaná pravidla hry. Pořád ale věříme, že
přijde požehnaná doba, kdy by se náš almanach mohl obejít bez překladů a publicistiky – tak
kvalitní, ve velkém počtu, bude původní česká povídka!
PROFESIONÁLOVÉ MAJÍ V PRÁCI dvě antologie české SF, připravované k vydání – Vojtěch
Kantor z Mladé fronty „Přistání na Řípu“ a Ivo Železný (Svoboda) „Čas, čas, čas“. T. č. se
z velké hromady vybírají malé hromádky pro zařazení.
FANSCRIPTUM, NÁPAD J. MAŠKA, je připravován. Záleží ale na příspěvcích, budou-li nám
čtenáři psát. Půjde o přílohu almanachu Bonsai, ve které uvedeme názory a recenze povídek
otištěných v Bonsai. Je to možnost pro nás všechny.

PRÁCI PRO KLUB, KTEROU NABÍZÍME, lze stručně uvést takto: obkreslování drobných
kreseb na pausovací papír, příjem, množení a interní distribuce fandomského Interkomu.
NÁZEV NAŠEHO KLUBU, který byl dosud téměř výhradně „literárním kroužkem ZUČ“ zůstává neobsazen. Protože o dobré nápady je nouze a protože klubem chceme být, můžeme o
vtipném a vhodném názvu přemýšlet. Ideální by byl již na plenární schůzce první konkurs na
název!
ČLENSTVO. J. SOBOTOVÁ – věnovala knihu „Teď už budeme lidé“ jako cenu pro vítěze soutěže znalostí na p. s., na slavnostní přípitek věnovala láhev Scotch whisky, navázala kontakt
se Z. MÓCOVOU a bude s ní spolupracovat při výrobě SF jídel. S. HAUK – sehnal lepenku na
hřbety Bonsai 2/86. J. MAŠEK – namnožil 30 linorytů pro výstavu na p. s. J. MATYS – sestavil a napsal matrici B-Interkom 3, sestaví B-I 4, který vyjde v polovině dubna, obstaral
tisk Bonsai 2/86, na p. s. přinese fotoaparát s bleskem. E. JANOVÁ – přepsala rukopisy pro
B 1/87. P. CHMELAŘ – další zájemce o objednání fanzinu Laser.
CENA UFO 1984 – Kamil Páv z Mimoně vyrobil zatím polotovar, do 9. 5. údajně stihne dokončit. Cena vyráběna podle kresby M. Havlíčka, kterou přetiskujeme na deskách Bonsai
1/87.
MEZI SFK ČESKÁ LÍPA a SFK Žiar nad Hronom existuje spolupráce již několik let a teď už i
v oblasti získávání knih. Pokud má někdo zájem o knihy ze Slovenska, ať se blíže poinformuje
u J. Karbusického.
TÉMA PŘEDNÁŠKY EGONA ČIERNÉHO na p. s. bylo v průběhu psaní podkladů B-I č. 3
blíže dohodnuto. Dozvíme se zajímavosti o meziválečné sci-fi.
VÝPŮJČNÍ SLUŽBA – funguje už i pro nečleny našeho SFK, za měsíc leden ’87 bylo z archivu
vypůjčeno 11 knižních titulů.
BONSAI 1/87 – rozdělen na bloky: 1. články a vyhlášení soutěží, 2. původní amatérská
tvorba, 3. V. Veverka, 4. Ray Bradbury, 5. Robert Sheckley, 6. sovětská sci-fi, 7. tři překlady
na téma kontakt s mimozemskou civilizací. Zvýší se počet stran na víc než 50, najdete v něm
mnohem víc ilustrací a fotografií, než v čísle minulém. Blok V. Veverky obsahuje šest stran
kresleného příběhu Zrádce – přeložil Jiří Bolech.
22. 2. 1987 – setkání 3x Jiří. Je to poslední redakce materiálů Bonsai 1/87 – rozvaha sestavení bloků, ilustrace, doplnění úvodu apod. J. Mašek zde posoudí kresbu kosmické lodi pro
desky na Bonsai 2/87. J. Matys předá J. Karbusickému předkompletované vnitřky Bonsai
1/87, pokud budou v tiskárně všechny už hotovy.

Poznámka:
Matrice Bonsai-Interkomů 3 a 4/1987 byly vytvořeny na psacím stroji v podobě dvou listů
formátu A4, titulek propisotem. Množení probíhalo metodou costar (elektrografií) na kopírce firmy OCE, kde byly oba listy položeny vedle sebe a společně zmenšeny na formát A4.
Rozesíláno bylo za proplacení poštovného v rámci klubu.)
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PARCON ’87 bude 13. 6. (nejspíš v Praze). Zájemci ať se urychleně ohlásí u J. Karbusického.
NAŠE TISKÁRNA Ikarii XB nevzala z kapacitních důvodů. Ohledně objednání platí informace z B-I 2/87.
NESBÍRÁTE SCI-FI POVÍDKY z čs. tisku? V tom případě je označte názvem a číslem časopisu a poskytněte mimoňskému archivu. Nejedná se o jednorázovou výzvu, týkající se pouze
starších tiskovin, ale i těch nejnovějších. Díky výpůjční službě se s nimi budou moci seznámit
i ostatní členové SFK.
ČLENSTVO. Jiří MATYS – předkompletoval Bonsai 2/86 a předal J. K. , s Jiřím Maškem
provedli poslední úpravy na B 1/87; Jiří MAŠEK – natiskl všechny obálky pro Fanscriptum č.
1, provedl návrh a namnožení 50 ks plakátu ’Science-fiction klub při SKP v České Lípě vydává
almanach Bonsai’, nakreslil návrh desek tiskoviny Groven, B 2/87 a třech následujících čísel,
natiskl drobné kresby pro Bonsai; Petr CHMELAŘ se natrvalo ujal pauzování SF humoru,
první jím sestavená strana se objeví v B 1/87; Jiří KARBUSICKÝ – dokompletace a rozeslání
B 2/86, 15. 4. předá J. Matysovi povinné výtisky.
V. VEVERKA nám pro tiskovinu Groven nabídl diplomovou práci o comics a zprostředkoval
kontakt na dalšího sběratele.
KNIHU VŠECHNO JE JINAK Ondřeje Neffa objednal Jiří Matys 5x. Zájemci, hlaste se u
něho.
NEZAPOMEŇTE, náš SFK hledá vhodný název a rozhodnutí by mělo padnout na p. s. 9. 5.
na základě vašich návrhů!
SF HUMOR pro Bonsai ze starších i novějších časopisů zasílejte na adresu: Petr Chmelař, Severní 2 150, 470 01 Česká Lípa.
MĚSTSKÉ KNIHOVNY v Č. L. , M. a N. B. obdrží tento měsíc výtisky B 1/86 a 2/86. O výsledku poinformujeme.
INTERKOM z 31. 1. přinesl článek ’Zastavme lavinu! ’ Pavla Staňka – podporujeme nesouhlas se zaváděním prodejnosti fanzinů.
Tentýž Interkom přinesl přehled fanzinů v ČSSR – převzat z přednášky J. K. na semináři ve
Slaném.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLNÉ ČINNOSTI K 1. 4. 1987
-

Shánění kancelářského papíru pro Bonsai. Velice akutní, v současné době zásoba na nule.
Soutěž Monstriáda. Každý půlrok: sestavení soutěže, vyhodnocení řešitelů, obstarání výroby ceny a její zaslání vítězovi.
Obstarávat ofocování (= zhotovování negativů ve „fotoslužbě“ v Č. L.), popř. tuto činnost
provádět svým nebo zapůjčeným fotoaparátem.
Z negativů zhotovit fotografie.
Zabezpečení množení fandomského Interkomu pro členstvo našeho SFK.
Je třeba nalézt alternativní množení pro Bonsai-interkom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDŘEJI NEFFOVI jsme nabídli otisknout v Bonsai výsledek Workshopu – „Společnost miliónu“ (viz B-I 3/87).
SFK PLZEŇ Andromeda vyhlásil IV. ročník literární soutěže „O stříbřitělesklý halmochron“.
Příspěvky s tématikou cestování v čase zasílejte ve dvou vyhotoveních normovaného strojopisu nejpozději do 17. září 1987 na adresu: Ing. Karel Jedlička, Nepomucká 15, 317 04 Plzeň.
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Program:
-

Pár slov o fanzinu Bonsai;

-

soutěž znalostí, cena: Teď už budeme lidé;

-

četba povídky „Akce YQ 360“;

-

ochutnávka SF jídel;

-

zahájení výpůjční služby (zájemci s sebou pevné aktovky!);

-

diskuse: Jak si představuji SF klub;

-

počítačové hry.

Výstavy s průvodním slovem:
-

Plakáty z conů;

-

grafika a plastiky Jiřího Maška;

-

fanziny 1977 – 1987.

Přednášky s ukázkami:
-

E. Čierny: Meziválečná sci-fi;

-

J. Karbusický: Karel Fabián – autor neznámý?;

-

J. Sobotová: Vega – nejstarší fanzin v ČSSR.

Občerstvení zajištěno.
Možnost získání objednávky na Ikarii XB.
Místo konání: Pertoltická 264/IV, Mimoň
Čas: 13:00 h (lze přijít i dříve a pomoci při přípravě)
! MINIBURZA ! – přineste s sebou seznamy přebytků svých knih.
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Archiv v současné době obsahuje díla od 1000 autorů: 280 románů a 2 600 povídek z knižních sbírek, časopisů a fanzinů. Autoři jsou abecedně seřazeni v seznamech (jedenácti kroužkových sešitech), mnozí jsou doplněni životopisy, fotografiemi, odkazy na recenze, nebeletrická a neSF díla. Výzvou k využívání archivu nebyla míněna jen obyčejná četba, ale i možnost systematického postupu podle autorů, tématiky, druhů časopisů a fanzinů, ročníků
apod. Následující přehled by měl usnadnit základní orientaci v archivu a přispět k vyrovnání
znalostí členů našeho SFK.
Klíč: Jméno a příjmení, počet povídek, počet románů
Brian Wilson Aldiss 8, 2
Gentrich Altov 10, 0
Poul Anderson 10, 0
Isaac Asimov 40, 3
Cyrano de Bergerac 0, 2
Alfred Bester 8, 0
František Běhounek 0, 4
Alexandr Běljajev 2, 7
Dmitrij Bilenkin 39, 1
James Blish 4, 0
Robert Bloch 7, 0
Ray Bradbury 35, 2
Fredric Brown 13, 0
John Brunner 4, 1
Kirill Bulyčov 45, 6
John Wood Campbel ml. 2, 0
Lewis Carroll 0, 1
A. C. Clarke 45, 4
Michael Crichton 0, 2
Karel Čapek 1, 6
Svatopluk Čech 0, 3
Roald Dahl 7, 0
Philip K. Dick 8, 1
Ljuben Dilov 14, 2
Anatolij Dněprov 11, 0
Karel Fabián 13, 1
Konrad Fialkovskij 10, 1
Herbert W. Franke 14, 0
Ludmila Freiová 6, 4
Sever Gansovskij 8, 0
Gennadij Gor 7, 3
Jevgenij Guljakovskij 4, 2
Harry Harrison 4, 0
Robert A. Heinlein 4, 2

I. A. Jefremov 6, 2
Miloš Kratochvíl 14, 0
Maciej Kuczyńsky 3, 2
Henry Kuttner 4, 0
Ursula K. LeGuinová 5, 1
Stanislav Lem 46, 8
Sam J. Lundwall 1, 1
Bertil Martenson 2, 1
Vladimír Michajlov 4, 0
Ondřej Neff 28, 1
Josef Nesvadba 29, 5
Larry Niven 5, 0
Fredrik Pohl 9, 0
Arthur Pordges 4, 0
Michail Puchov 24, 0
Mac Reynolds 5, 0
Robert Sheckley 27, 0
Robert Silverberg 11, 0
Clifford D. Simak 8, 1
Ludvík Souček 20, 8
A. a B. Strugačtí 13, 12
Theodore Sturgeon 8, 0
Jonathan Swift 0, 1
Alexej Tolstoj 2, 2
Ilja Varšavskij 39, 0
Jaroslav Veis 41, 0
Jules Verne 0, 12
Wan Vogt 4, 0
Zdeněk Volný 24, 1
Kurt Vonnegut 7, 6
H. G. Wells 2, 3
John Wyndham 9, 1
Janusz A. Zajdel 16, 2
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BONSAI 1 a 2/86 od 4. 5. v MěK Mimoň k dispozici veřejnosti.
NA P. S. zapůjčeno 20 fanzinů, v měsíci květnu pak 13 dalších. Zájem je o: AF 167, Siréna,
Pollux, Kočas, Lety zakázanou rychlostí, Poutník a Ikarie XB č. 1.
MINIBURZOU získáno pro členy SFK Česká Lípa 27 knih z mimoklubové nabídky.
PAPÍR pro tisk Bonsai přinesli M. Hrkeľ, Z. Mócová a J. Sobotová, čímž jsme se dostali na ½
potřebného množství.
STANISLAV HAUK nabídl možnost vytvoření počítačového seznamu klubových SF knih. Potřebuje: návrhy možného využití počítačového seznamu a seznamy knih jednotlivých členů
našeho SFK.
NESTIHLO SE NA P. S. : zvolit název našeho klubu (příště), přípitek (příště), čtení povídky
„Akce YQ 360“ (ruší se, přečtete si v B 1/87).
CELOU NADACI I. ASIMOVA lze získat odběrem nejbližších čísel fanzinu Poutník. Podmínkou je symbolický příspěvek na činnost SFK J. Vernea (fanzin financují ze svého).
LETOS vyjde Bonsai jen jednou – B 1/87. Z časových důvodů není možné víc. Bude přibližně
o ½ silnější než číslo minulé, tj. celkem asi 75 stran.
PŘÍŠTÍ P. S. bude po rozeslání B 1/87, někdy v prvních měsících roku 1988. Už teď bychom
měli přemýšlet, čím přispějeme do programu. Nemělo by jít o pouhé zopakování, vítány jsou
nové nápady.
POVÍDKY Z ČASOPISŮ pro archiv přinesli Egon Čierny a Josef Peterka. Pravidelně přispívá
Jiří Matys.
SPOLUPRÁCE S SFK QUASAR byla zahájena. 20. 5. dorazila zásilka grafiky a fotografií.
ZASÍLÁNÍ povídek redakcí Zápisník pokračuje.
ARCHIV. Oproti seznamu v Bonsai 2/86 přibylo: AF 167 č. 5, Andromeda News z 15. prosince 1986, Andromeda – Parcon ’86, Bláznova zahrada, Gea 0/87 a 1/87, Informátor Olomouc 1 a 2/87, Interdrb, Labyrint č. 4, Laser 5/1986, 1 a 2/1987, Lemai 7/1986, 8/1986, Leonardo 1 a 2/1987, Makropulos č. 14, Pollux (čísla bez označení), Poutník 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Sféra 1/86 a 1/87, Slan 5, 6/1986 a 1/1987, Solaris 2/1986, Tempus 1982, Trifid β a γ, Třesk
č. 4/1986 a SF Villoidus 3/1986.
PARCON ’87 se blíží! 13. 6. 1987!

Poznámka:
Toto číslo Bonsai-Interkomu a čísla následující byla psána na psacím stroji a množena přes
kopíráky. To znamenalo vždy ho 5x opsat, aby bylo vytvořeno 25 výtisků. Rozsah stabilně
1 strana A4.)
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NÁZEV NAŠEHO SFK. Zatím tři návrhy: Helios, Hal 9000, Bonsai.
OTÁZKA PAPÍRU pro tisk Bonsai 1/87 vyřešena, možno shromažďovat dál.
SFK QUASAR se ujal zhotovování fotografií z námi dodávaných negativů, právě pracuje na podobenkách překladatelů do B 1/88. Tím je tato činnost obsazena.
JIŘÍ MATYS nechal ofotit ve Fotoslužbě 12 obálek fanzinů (pro B 1/87), negativy zaslány SFK
Quasar. Taktéž zaslán negativ z p. s. 9. 5. 1987.
FRANTIŠEK HLOUZ (Novosedlice) přislíbil pomoc s fotografiemi zahraničních autorů, seznam obdržel.
ZDENĚK RAMPAS dodal našemu SFK tři superseznamy knih.
VLADIMÍR VEVERKA zaslal první část své diplomové práce o comics, slíbil xerox ukázek
kreslených příběhů – určeno pro Groven. Na Parconu nabídl k využití matrice neuskutečněného fanzinu (přibližně 40 stran), úroveň špičková, ale velice vzdálená naší představě tiskoviny Groven. Pomohl vyřešit otázku papíru pro B 1/87.
PARCON ’87. Zúčastnili se z našeho SFK: J. Matys, J. Karbusický, Z. Mócová, E. Janová a
M. Hrkeľ.
VIDEOPROJEKCE – vyjednává se na září 1987, místo konání Mimoň nebo Česká Lípa. Výběr
filmů: Superman (pouze v angl.), Věc, Vládce bestií, Hvězdné války.
NOVÉ FANZINY. Za poslední měsíc přišlo na naši adresu: Leonardo 3/87, Slan 2/1987, Laser
3/87, Kočas 1987 a Makropulos 15.
FANSCRIPTUM č. 1/87. Pavel Vlastník provedl češtinářské úpravy, Jiří Karbusický napsal
podklad, Jiří Matys předal k namnožení. S rozesíláním se počítá na konci července.
SF KLUBY V SvČ KRAJI: Liberec (Trifid), Roudnice n. Labem (Laser), Děčín (Ráma), Litoměřice (Arabeus), Štětí (Pulsar), Chomutov a náš SFK.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MIMONI. Vyhrazené místo pro Bonsai stále prázdné – po vrácení
okamžitě mizí. U Bonsai 1/87 proto požadováno více výtisků. V knihovně vyvěšen propagační
plakát J. Maška („Sci-fi klub při SKP Česká Lípa vydává almanach Bonsai“).
.................................................................................
EVA JANOVÁ A JIŘÍ KARBUSICKÝ budou oddáni 4. 7. 1987 na MěNV v Mimoni v 11.00 hod.
.................................................................................
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FANSCRIPTUM Č. 1 prošlo tiskem, zkompletováno a rozesláno podle rozdělovníku. Další
číslo sestavíme hned, jak bude potřebný počet příspěvků.
EGON ČIERNY nazval svůj článek o p. s. 9. 5. MIMOŇCON. Vyjde v B 1/87 včetně fotografií
(foto J. Matys, zhotoví SFK QUASAR).
JIŘÍ FIDRA (viz článek „Kam kráčí Bonsai?“ ve FANS č. 1 (projevil zájem o účast na naší p. s.
Na „šedivácké video“ v září ho nechceme zvát, takže přichází v úvahu až první p. s. roku 1988
(po vydání B 1/87). Doufáme, že přijde s něčím zajímavým.
INFORMACE O NAŠEM SFK obdrželi čtyři zájemci (Česká Lípa, Sosnová, Liberec, Horní
Libchava). Členství podmiňujeme aktivní účastí na činnostech klubu.
V ČESKOLIPSKÉM ZPRAVODAJI uveřejnila s. Dagmar Beránková, pracovnice SKP Č. L. , o
našem klubu stručnou zprávu. Čerpala především ze zápisu z p. s. 9. 5. , pořízeném J. Matysem.
ING. KAREL JEDLIČKA, vedoucí SFK Dudlaj Plzeň, vykonal 25. 7. prohlídku mimoňského
archivu. Pro Bonsai 1/87 přinesl lepenku na hřbety, od nás obdržel FANS č. 1.
NOVÉ FANZINY. Za poslední měsíc přibyly: Prit č. 3, AF 167 č. 6/87.
V TEPLICÍCH byl obnoven SFK pod názvem DUNA. Adresa: František Hlouz, Leninova 233,
417 31 Novosedlice.
CENA KARLA ČAPKA udělena na Parconu. Umístění v hlavní soutěži: Josef Pecinovský, Eva
Hauserová, Milan Verner, Pavel Kosatík. V kategorii krátká povídka: Barbara Ježková, Zdeněk Páv, Stanislav Švachouček. Soutěž do 18 let: Vilma Kadlečková.
4. – 6. 12. 1987 se bude v BRNĚ konat setkání fanoušků sci-fi DRACON ’87. Přihlášky zasílat
nejpozději do 31. 8. na adresu: Ing. Věra Ševčíková, VÚV Václavská 6, 658 41 Brno. Program:
burza knih, video, počítačové hry, audiovizuální pořady a promítání v kině Svratka.
4. – 6. 12. 1987 se bude konat v LIBERCI setkání fanoušků sci-fi LIBERCON ’87. V rámci
předběžného průzkumu zájmu je přislíbena velká zimní hra, spojená s návštěvou vysílače
Ještěd, vyhlášení výsledků literární soutěže „O cenu Jakuba Arbese“, vyhlášení nejlepšího
sci-fi klubu a nejlepšího fanzinu, filmy, video a jeden profesionální pořad.
SFK LIBEREC vyhlašuje 1. ročník literární soutěže „O cenu Jakuba Arbese“. Účastnit se mohou amatéři i profesionálové, počet stran libovolný, uzávěrka 31. 10. 1987, téma „povídka
s tajemstvím“, požadovány 3 kopie. Důležité upozornění: soutěž anonymní, příspěvky balit
navíc do čisté obálky, jméno soutěžícího pouze na obálce vrchní ve zpětné adrese. Zasílat na
adresu: SFK Trifid PKO, Ještědská 535, 460 07 Liberec 7.
PROFESIONÁLNÍ MAGAZIN SF bude vydávat nakladatelství Panorama. Rok 1988 čísla dvě,
roky následující po čtyřech číslech, formát přibližně jako Světová literatura, náklad 100 000.
Tématika nejbližších čísel: kosmos, biologie, kybernetika, Běhounek a progno SF, cesty časem, roboti.
Bonsai-Interkom pro vás píše Eva Karbusická.
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VIDEOPROJEKCE. Místo konání: Pertoltická 264/IV, Mimoň. Zajišťuje Andrýsek. Datum a
přesný program obdrží členstvo včas formou pozvánky. Přineste s sebou zapůjčené fanziny!
Bonsai 1/1987 stále ve schvalovacím řízení.
SFK QUASAR zaslal fotografie pro Bonsai (foto obálek cizích fanzinů pro B 1/87 – 12 ks a
foto překladatelů pro B 1/88).
PETR CHMELAŘ zhotovil 2 strany SF humoru pro B 1/88. Pauzuje obálky ormigových fanzinů k ofocení (Březí noviny aj.).
STANISLAV HAUK do dvou měsíců rozešle první verzi počítačového seznamu klubových SF
knih. Vyplňte podle přiložených instrukcí a zašlete zpět.
PAVEL VLASTNÍK se o jazykovou úpravu B 1/87 rozdělí s učitelem češtiny LUBOREM STUDECKÝM z Nového Boru.
MILOŠ TITA, nový zájemce o členství, se ujal zhotovování fotografií z negativů, včetně jejich
pořizování. Na SFK Quasar zbývá ofocování vlastní tvorby a materiálů nám nedostupných.
MICHAL PROKOP, taktéž nový zájemce o členství, při své informační návštěvě u J. K. přinesl
pro archiv SF povídky z časopisů ABC a Pionýr. JIŘÍ MATYS archiv zásobuje výstřižky
z Mladé fronty. Zatím jsou částečně pokryty Květy, zcela Interpress magazín, Čtení, Světová
literatura a Zápisník.
PANÍ SOBOTOVÁ s dcerou se hodlají po vyřešení svých problémů ujmout zhotovování podkladů pro tisk Fanscripta, do té doby je zastupuje J. Karbusický.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro zájemce o členství. Využívání existujících služeb a účast na
conech není považováno za aktivní zapojení se!
ÚKOL, KTERÝ POSPÍCHÁ. Chybí obálky A4, nebude v čem rozesílat FANS č. 2 ani B 1/87.
Potřebné množství 200 ks, sehnat nebo vyrobit. Při případném nákupu požadovat účtenku a
tu neprodleně předat Jiřímu Matysovi, SKP proplatí.
V SFK OLOMOUC proběhla selektivní akce nazývaná „čistka“. V závěru akce vyloučili z klubu
(viz Informátor Olomouc 2/87) právě tolik lidí, kolik čítá náš SFK. Celkový počet vyloučených je několikanásobně vyšší.
PŘEKLADATELKU Z RJ Jaroslavu Kopcovou (v B 1/87 má blok o R. Sheckleym a několik
dalších překladů) navštívili v polovině srpna manželé Karbusičtí.
NOVÉ FANZINY: IG 2001 1/87 (jako odpověď na dopis z května), vydává sdružení bratislavských SF klubů. Poutník č. 13 a 14, vydává SFK J. Vernea.
ARCHIV. V současné době vypůjčeno 53 fanzinů a 7 knih.
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BONSAI 1/1987 přišlo ze schvalovacího řízení. Celkem 235 stran textu, fotografií a grafik. Pavel Vlastník s Luborem Studeckým provedli čj. korekce, Jiří Karbusický začal psát podklady
pro tisk. S odevzdáním do tiskárny se dá počítat začátkem listopadu.
JANA TITOVÁ, zájemkyně o členství, se ujal čtenářské soutěže MONSTRIÁDA. Propozice
naleznete v B 1/87.
MICHAL PROKOP se od tohoto čísla B-I stará o jeho namnožení a rozesílání. Sestavuje nadále J. Karbusický.
EVA KARBUSICKÁ pořizuje pro archiv kopie povídkových sešitů Josefa Peterky z Břeclavi.
Pracuje již na čtvrtém v pořadí.
LUBOR STUDECKÝ, ZDENA MÓCOVÁ A ING. KAREL JEDLIČKA zabezpečili potřebný počet obálek A4.
MARIÁL HRKEĽ ani po dvou letech členství nenašel způsob, jak by mohl být našemu klubu
užitečný. Opouští nás na vlastní žádost.
ČLENSTVO. Stav 12 lidí, všichni pracují na svých úkolech.
NOVÉ FANZINY: Labyrint VI a VII, Centrum č. 1, AF č. 7 (velice vysoká úroveň), Andromeda
News z 1. srpna 1987.
ARCHIV. Počet povídkových sešitů (tj. fanzinů, strojopisů a časopiseckých výstřižků) dosáhl
čísla 466. Vše k dispozici v rámci výpůjční služby.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÝ BOR. Dle vyjádření knihovnice je o Bonsai značný zájem a
uvítala by pravidelný přísun dalších čísel i v budoucnu.
MINICON ’87 proběhne 21. 11. 1987 v Praze na koleji Vltava v Jižním městě. Jedná se již o
IV. setkání přátel sci-fi. Zúčastní se manželé Karbusičtí a Michal Prokop. Kdo se přidá?
SFK 451° (Košice) rozeslal pozvánky na Den otevřených dveří. Na programu beseda se spisovateli a maďarskými hosty, přednáška o psychotronice, audiovizuální pásmo, kino, video, počítače, výstava sf tvorby, burza a dražba knih. Akce se koná 26. a 27. 9.
SFK J. VERNEA PRAHA vyhlásil celostátní soutěž o nejlepší povídku ve stylu fantasy. Rozsah příspěvků je libovolný, požadovány dvě kopie a strojopisná úprava. Uzávěrka 1. 12. 1987.
Adresa: Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4.

***************************************************************************************
B O N S A I - I N T E R K O M

1 0 / 1 9 8 7

***************************************************************************************
BONSAI 1/87. Jiří Karbusický napsal matrice (92 stran A3, což je v přepočtu o 30 % víc, než
zatím nejrozsáhlejší fanzin LZR I). Jiří Matys předá na začátku listopadu tiskárně.
JIŘÍ FIDRA uveřejnil v Interkomu článek o FANS. Vyzývá v něm fandom, aby podpořil tento
projekt.
LETY ZAKÁZANOU RYCHLOSTÍ III (LZR III), antologii zahraniční SF, Pavel Kosatík uzavřel a v blízké době uveřejní. Pro blok překladatelů v Bonsai 1/88 nám přenechal „Kořeny na
Nejkrásnější“ od Calloneho (překlad Jana Hlavičky) – čtení nejvyšší kvality.
INFORMAČNÍ SLUŽBA. Zatím zapojeni jen 4 zájemci (z toho 2 mimokluboví!). V zájmu jejího rozšíření přistupujeme k nové formě propagace: členové klubu informace o nových knihách obdrží 10x zdarma, bude pak záležet jen na nich, zda své členství v IS obnoví.
PRO „ÚNOROVOU“ P. S. byly zajištěny diapozitivy s tématikou UFO, kosmické lodě, fantasy,
krajiny cizích planet aj. Zapůjčí Vladimír Veverka a Josef Giba z Prahy (předají na Miniconu).
Miloš Tita zabezpečí doprovodnou SF hudbu. Co pro p. s. připravujete vy?
NA P. S. by mohla být výstava comics. Dejte vědět J. K. , co jste schopni zajistit.
JANA TITOVÁ, nová členka našeho SFK, bude mít v B 1/88 svoji Galerii (8 kreseb).
DIVADELNÍ INSCENACI podle Alenky z planety Země K. Bulyčova připravuje dramatický
kroužek z Doks, jehož členkou je i Zdena Mócová.
IV. MINICON se bude konat na koleji Vltava v sobotu 21. 11. 1987 v 10 hodin (prezentace v 9
hod.). V programu budou vystupovat profesionálové a amatérské klubové pořady budou připraveny jako náhradní. Budou se promítat krátké a celovečerní filmy a video. Vstupné 15 Kčs
(v něm jen započítána svačina). Zájemci zasílejte přihlášky a peníze na adresu: Jan Kvarda,
kolej VŠCHT Sázava, Chemická 592, 148 28 Praha 4 d o k o n c e ř í j n a ! Na rozdíl od loňského roku není počet míst omezen.
NOVÉ FANZINY. Černá skříňka č. 1/87 – úplně nový fanzin, vydává SFK Olomouc, velice
kvalitní, mimo jiné přináší i 3 překlady R. Sheckleyho. R.U.R. 1/87 – další úplně nový fanzin.
CASSCONu v Košicích se zúčastnil i sovětský spisovatel Jevgenij Jakovlevič Guljakovskij
(Planeta stvořená pro kontakt, Doba mlhy, Příboj, Zakázaná zóna, Dlouhé svítání na Enně
aj.).
FANSCRIPTUM 2/87 sestaveno a předáno Pavlu Vlastníkovi k čj. korekcím. Zasílejte příspěvky pro FANS 1/88!
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IV. MINICON. Z našeho SFK se zúčastnili: Zdena Mócová, Eva a Jiří Karbusičtí, Michal Prokop a zájemce o členství Pavel Horák. Vyslechli přednášky Ondřeje Neffa, Theodora Rotrekla
a Josefa Pecinovského, zhlédli výstavu obrazů M. Kurovského (a část z nich ofotili pro Bonsai), audiovizuální pořad, pásmo krátkých filmů (převážně animovaných: Dům Usherů, Zaniklý svět rukavic aj.) a dva celovečerní (Tajemný hrad v Karpatech a „Film o filmu“ – o tricích nejen v SF).
VLADIMÍR VEVERKA A JOSEF GIBA zapůjčili pro naši p. s. celkem 110 diapozitivů. Miloš
Tita pracuje na doprovodné hudbě.
IKARIE XB vstupuje do třetího roku existence se starými problému. Hledá zastřešení movitým SF klubem, který chce přijít lehce k dobrému fanzinu. Opět je aktuální využití naší tiskárny v SeDZ Č. Lípa.
PARCON ’88 – předběžná informace. Bude se konat 15. až 17. července 1988, tedy v době dovolených.
ZMĚNA. Materiály FANS 2/87 (jedná se o 15 příspěvků našich a mimoklubových) převádíme
do FANS 1/88 a číslo legalizujeme. FANS do budoucna bude trvale podléhat schvalovacímu
řízení, jako Bonsai, a stejně tak bude množen. Nečekejte na uveřejnění a zasílejte příspěvky,
ať FANS 2/88 může vyjít s co nejmenším odstupem.
MILOŠ TITA obdržel fanziny roku 1987 k ofocení obálek pro Galerii v Bonsai 1/1988.
PRO B 1/88 A B 1/89 byly zajištěny fotografie obrazů F. K. Foltýna s ekologickou tématikou.
17 fotografií uveřejníme celkem ve čtyřech Galeriích. Jedná se o naprosto špičkovou kvalitu.
VIDEOPROJEKCE – k četným dotazům. Andrýsek své video prodal (včetně kazet) a zářijovou projekci slíbil zajistit zapůjčeným zařízením. Od té doby se neozval. Pro p. s. se sondují
jiné možnosti.
PROGRAM P. S. Předběžně: výstava kreslených příběhů, výstava fotografií z B 1/88, výstava
grafik J. Maška, kolektivní soutěž, jízda zručnosti kosmickým vozidlem za snížené viditelnosti, promítání diapozitivů, video (možná). Občerstvení a jídlo neSF – měla by se dohodnout otázka financování. Hosté: opět Egon Čierny a Josef Peterka. Zatím nám chybí přednášky s ukázkami.
INTERKOM Č. 39 přinesl adresář SF klubů. V současné době jejich počet v ČSSR dosáhl sedmdesáti. Náš klub byl uveden pod názvem Bonsai. Necháme to tak?
JIŘÍ MATYS zvítězil (již potřetí) v literární soutěži SFK Makropulos ŠULÉT 1987, tentokrát
povídkou Démon.
NOVÉ FANZINY. Andromeda 1987, Leonardo 5/87, Trifid δ, Makropulos 16, Poutník 15 a 16,
Lémai 9, Řez Laserem (jednorázová tiskovina SFK Parsek), SF Villoidus 4, 5, 6, 7/86 a 1/87.
TOMÁŠ JIRKOVSKÝ, vydavatel Laseru. Informace o něm se různí: a) je zaměstnán v Plzni,
b) je na vojně. Možná oboje zároveň. V každém případě jeho adresa do Roudnice n. Labem
nefunguje.
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UPOZORNĚNÍ. K odběru Bonsai-Interkomu 1988 je třeba uhradit celoroční poštovné (12
Kčs) na adresu Michal Prokop, Sosnová 91, 470 01, Česká Lípa. Platí pro všechny zájemce bez
výjimky.
FANS 1/88. Předáno Jiřímu Matysovi k obstarání schvalovacího řízení.
BONSAI 1987. Ukončení tisku slíbeno na leden 1988.
JOSEF PETERKA začal pracovat na bloku povídek C. D. Simaka pro Bonsai 1989.
IVAN ADAMOVIČ pracuje na povídkovém přepisu filmu Terminátor pro B 1989.
SPISOVATEL Ladislav Szalai poslal pro Bonsai dvě povídky.
ZDENĚK RAMPAS zaslal fotografie ze svého „sf muzea“. Budou použity na p. s. k seznámení
s postavami fandomu a některé se objeví v Bonsai 1988, které J. K. a J. M. sestaví v lednu.
ZDENA MÓCOVÁ přednese na p. s. povídání o spisovateli K. Bulyčevovi.
STANISLAV HAUK zařídí pro p. s. video.
LUBOR STUDECKÝ nás na p. s. seznámí s výsledky ankety mezi čtenáři MěK Nový Bor.
MICHAL PROKOP přečte na p. s. odpověď A. C. Clarka na jeho dopis.
DIAPOZITIVY kosmických lodí budou využity i pro pořad Hi-fi klubu Mimoň.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERMÍN PLENÁRNÍ SCHŮZKY. Na žádost Josefa Peterky stanoven na poslední sobotu
únoru 1988. Zašlete případné návrhy na změnu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOVÉ FANZINY: SLAN 3 a 4/87, Pollux august 87 (souborné vydání příspěvků literární soutěže).
PŘÍLOHA TVORBY KMEN bude od nového roku vycházet samostatně a ve svém programu
slibuje mezi jiným i SF. Cena výtisku 2,50 Kčs.
KALENDÁŘ AKCÍ na rok 1988. Zatím obsahuje Druhý čs. SF ples, Jarní poradu vedení SFK,
Parcon 1988, Tatracon a Seminář o SF filmu.
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