


Pár slov úvodem 
=============== 

     Dostáváte do rukou nulté číslo informací čtenářského klubu vědecké 
fantastiky Andromeda v Plzni.
     Nulté proto, že vychází na konci roku, a také proto, že zpravodaj 
svoji definitivní podobu teprve hledá.

     Klub ANDROMEDA byl zřízen při MěVSSM v Plzni a působí v klubu 
mládeže DOMINIK; za rok své existence prošel vcelku zajímavým vývojem. 
Vznikl takřka živelně po shlédnutí filmu Vetřelec a i jeho další 
činnost se v počátcích zaměřovala převážně na kinematografii. Později se 
klub více zaměřil na programy z vlastních zdrojů - pořádali jsme test 
znalostí literatury sci-fi, burzu knih a literární večery z vlastní 
tvorby.
     Vzhledem k tomuto vývoji budeme od nového roku zařazeni jako 
čtenářský klub a doufáme, že naše činnost bude co nejpestřejší.

                                              REDAKCE
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     Dá se říct, že známý propagátor sci-fi, spisovatel O. Neff, byl už 
v počátcích našeho klubu vmanévrován do funkce jakéhosi patrona našeho 
klubu; v tomto smyslu je i nadále pronásledován dosud pohříchu úzkým redakčním 
kolektivem ...

     Přetiskujeme doslovné znění dopisu, který nám poslal:

                         BÝT  U  TOHO  OD ZAČÁTKU 
                        --------------------------

     To jsem si vždycky přál: být u něčeho od začátku. Bylo mi celkem 
lhostejné, u čeho by to mělo být, hlavně abych patřil mezi zakladatele 
a později mezi pamětníky.

     Potíž je v tom, že všechno co je už je má své zakladatele a pamětníky. 
Zabývám se trochu fotografií. Ta je na tom tak, že má staré pamětníky, 
kteří pamatují dávno zemřelé staré pamětníky opravdu starých pamětníků! 
A tak je to, přátelé, se vším, nebo takřka se vším.

     Rezignoval jsem na zakladatelství a tudíž i na pamětnictví právě v 
okamžiku, kdy vznikalo něco nového a já byl u toho: hnutí fanoušků sci-fi v 
Československu. Ano, byl jsem u toho, když dr. Souček snil o klubech a mezi jed 
otlivm infarkty připravoval edici sci-fi v Albatrosu (čemuž se Albatros 
úspěšně ubránil, jak všichni víme ale jen částečně, protože náš milovaný 
žánr se pěkně usadil v Karavaně), byl jsem u toho, když dr. Nesvadba házel 
flintu do žita a byl jsem u toho, když odpovědný činitel prohlašoval, že toho 
bohdá nebude, aby komise pro ničemnou fantastiku při Svazu spisovatelů 
zřízena byla, a konečně byl jsem u toho, kdy se v Plzni zakládal sci-fi klub.

     To mě samozřejmě těší, horší je to, že jsem mizerný pamětník. Nepamatuji 
se, v které hospodě jsme to tenkrát ten klub zakládali večer poté, kdy se 
promítal Vetřelec, jenom si vzpomínám, že hlavní vchod byl zavřen a muselo 
se jít zadem kolem upřímně smrdutých záchodů a že nás tam bylo sedmdesát 
a pak byl ještě jeden večer v Dominiku, který byl moc fajn a nakonec nás 
dědek vyhodil a ještě jeden večer zase v Dominiku, který byl moc fajn a dědek 
nás nevyhodil, což svědčí o vzestupné tendenci vážnosti science fiction v 
západočeské metropoli, alespoň u dědkovské části obyvatelstva.
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    Avšak promiňte, omlouvám se za tuto příliš osobní zpověď, která vás 
sotva může zajímat. Ing. Jedlička ode mne objednal (a mnohokrát telefonicky 
urgoval) stať o tom posledním večeru v Dominiku, kde herci četli povídky 
a my je s plnou vážností poslouchali a hodnotili. Zapsal jsem si tehdy 
celou řadu neobyčejně duchaplných postřehů, které vrhaly oslnivé světlo 
na zmíněné povídky v širokých žánrových souvislostech,avšak želbohu jsem 
ten papírek ztratil, takže ono světlo doutná někde v temnotách zapomnění. 
Uvědomuji si tedy, že osud sáhl vedle, když mě vyvolil jako "zakladatele 
a pamětníka", jako muže, který "u toho byl od začátku". Co s takovým chlapíkem, 
který se nic nepamatuje a ztrácí papírky?

     Nicméně jeden postřeh bych přece rád uplatnil. Poznal jsem zatím dva 
pražské kluby (matfyz a KZG), pardubičáky a ostraváky a ovšem Plzeň. 
Plzeňský klub mi připadá nejlépe organizovaný a, promiňte to slovo, ukázněný. 
Je to jev dvousečný. Příliš mnoho kázně členy otráví, ale bez kázně se 
klub rozpadne, či spíš rozplizne. Proto se mi líbil druhý večer v Dominiku, 
ten s četbou: předcházela mu důkladná příprava. Kéž se to stane zvykem!

     Bojím se totiž, že po fázi vzmachu nastane etapa únavy a otupělosti 
v našich klubech. Zatím nás vzrušovala sama představa, že jsme se dali 
dohromady, my všichni, kdo fantastiku máme rádi. Jenže co bylo loni vzrušující 
je letos samozřejmé. Očekávám, že zájem začne upadat, ostatně,mluvil 
jsem o té perspektivě už tenkrát, v hospodě mně neznámé, když jste měli nervy 
rozbrnkané Vetřelcem.

     Myslím si, že hnutí, aby mělo smysl, musí svou pozornost obrátit ven, 
na širší veřejnost a to nebude možné bez morální a faktické podpory SSM, 
eventuálně jiné organizace. Co mám na mysli? Přednáškovou činnost, literární 
večery, divadelní představení, krátce osvětu v tom nejširším smyslu. 
Ten večer v Dominiku byl pěkná ukázka, jak by takový literární pořad mohl 
vypadat. Proč s ním nejít mezi pionýry, nebo do učňáku Škodovky?

     Ale to je možná jen pošetilý nápad člověka, který byl sice "u toho", 
ale není "v tom", dívá se z venčí, tak trochu přes plot. Nechám tedy psaní 
a půjdu číst Lemova GOLEMA XIV. Mimochodem, diskuse o téhle knížce a o 
myšlenkách,které obsahuje, by mohla být vynikající náplní jednoho klubového 
večera. Což takhle připravit tři, čtyři (ne více) jasně formulované referáty 
napět až deset minut každý (ne delší), v nichž by se vyhranila stanoviska 
a stala se základem pro debatu pléna? Žádá to ovšem přípravu a organizaci, 
jenže v tom, vy plzeňští, umíte dobře chodit.
                                                      Ondřej Neff 
20. záři l983
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Za domácí cvičení
-----------------

     Jedním z nejzdařilejších programů "z vlastní dílny" našeho klubu 
byl zábavný test znalostí vědeckofantastické literatury, filmů atd. 
Ukázalo se při něm ovšem, že mnozí ze soutěžících předčili ve svých znalostech 
porotu, čehož nám přišlo líto nevyužít. Připravili jsme proto pro vás 
dnes několik úkolů, které byly z původního testu pro časovou náročnost 
vypuštěny.

     Máte tedy domácí úkol - a i když není povinný, mělo by být věcí 
každého z vás vybrat si ke zpracování alespoň jednu část!

     Nejlepší odpovědi budou pochopitelně zveřejněny - tak s chutí do toto!

1) Autoři science - fiction jsou neobyčejně pilní a pracovití. Vyslali do 
   blízkého i vzdáleného vesmíru tisíce kosmických korábů se statečnými 
   kosmonauty na palubě.
   Jistě uznáte, že okolí našeho Slunce je už poměrně slušně zalidněné, 
   ovšem děje se tak chaoticky a zmatkovitě.
   Vesmírné lety nikdo neregistruje, každý si létá kdy chce a kam chce. 
   A nyní se představte - vy jste byl jmenován velitelem kosmické pořádkové 
   služby a je vaším úkolem zjistit a sepsat kdo a kde je. Tzn. na 
   které planetě, hvězdě, satelitu. Pochopitelně je nezbytné poznamenat 
   v kterém díle se tak stalo a kdo je a to zodpovědný (autor).
   Každá bližší podrobnost se vám připočítává k dobru.

2) Naron z nejstaršího národa na Rigelu se ve svém úřadu zabýval doplňováním 
   galaktických záznamů. Měl velkou knihu se seznamem nesčetných národů 
   celé galaxie, které dosáhly nějaké formy inteligence .....
   Takhle nějak začíná povídka I. Asimova "Blbouni".
   Jednoho dne se Naronovi přihodila nanejvýš, nepříjemná věc - někdo mu 
   knihu galaktických záznamů ukradl. Byl z toho celý nešťastný, ale pak 
   dostal spásný nápad: požádal členy sci-fi klubu v Plzni, aby mu pomohli 
   dát záznamy zase dohromady.
   Každý údaj musí obsahovat:
   Název díla, ve kterém se daná rasa vyskytuje, jeho autor, bližší 
   specifikace rasy (např. vzhled jedinců, kdy a kde vstoupili do kontaktu s lidmi 
   atd.). Iniciativě se opět meze nekladou.
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3. Lety na Měsíc jsou po staletí oblíbenou kratochvílí nás pozemšťanů. 
   Konaly se všelijak - od básníkovy fantazie a husí spřežení, přes let 
   balónem až po moderní Apollo.
   Ovšem vy jistě dokážete vymyslet mnoho dalších, neméně originálních 
   způsobů, že?

Hledáme ochotné ruce :
======================

     Jestliže mají tyto Informace v příštím roce vycházet pravidelněji, 
potřebujeme Vaši pomoc.

HLEDÁME :   1) někoho, kdo by vedl pravidelnou novinkovou hlídku knih
            2) písařky na stroji 
            3) členy s dobrou znalostí jazyků pro zahraniční korespondenci 
               a překlady
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               Z a h r a n i č n í   o k é n k o               =================================

     Došel nám dopis od přátel z Volgogradu; jak z něj vyplývá, existuje 
klub zhruba stejnou dobu jako my. Poslali nám také výstřižky z novin, 
ve kterých publikují; odpověděli jsme a čekáme na další zprávy.

     Otiskujeme překlad dopisu: 

Drazí kolegové !

     Náš klub by velmi chtěl utvořit kontakt s Vaším klubem, a myslíme, 
že tento návrh všechny zaujme.

     Vaši adresu jsme dostali od Romana Kubíčka z Otrokovice, se kterým 
jsem se setkal v Moskvě.

     Náš klub byl založen 19. listopadu l982, a od těch dob sescházíme 
každý týden ve čtvrtek od 19. hodin.

     V klubu je 20 - 25 lidí různého stáří a profese.

V klubu je 6 sekcí:  - literárně - umělecká
                     - dětsko - mládežnická
                     - kontaktů
                     - bibligrafická
                     - esperanto 

     Do klubu patří více než 100 dopisovatelů ze Svazu i za hranicemi.

     Myslím, že odpovíte, a čekáme váš dopis.

               K rozmnožení schváleno odd. IVZČ MěV SSM


