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sf ?!   a nač ?
/ Programové prohlášení SFK při OV SSM Praha 10 /

     Zodpovědět zdánlivě prostou otázku, "co je to SF", není 
nikterak snadné nejspíš právě proto, že to je - na stávající 
úrovni poznání - otázka chybně položená. Bylo by proto zřejmě 
daleko rozumnější nepídit se za podstatou, která je zatím stejně 
mimo náš dosah, a soustředit se naopak na její jednotlivé 
projevy a ptát se na jejich funkčnost a účelnost. Řečeno jednoduše, 
přistupovat k problematice SF se slovy: "Tyto své stávající 
zájmy považuji za SF. Dobře. A k čemu vlastně slouží ?!"
     Cílem SFK při OV SSM Praha 10 není snaha postihnout 
veškeré podoby SF, které kdy byly, jsou a budou / to by přesahovalo 
možnosti jeho skromných, dosud lidských sil /, nýbrž předsevzetí 
vychovávat s péčí takřka mateřskou ty její formy, k nimž 
mají členové klubu nejblíž, a to tak, aby nikdo neměl příležitost 
se zeptat: "A nač je to všechno dobré?" Stěžejním principem 
je při tom představa, že lze vlastním specifickým způsobem, 
který vychází z pokrokového vědeckého světového názoru, modelově 
řešit problémy, s nimiž se při svém vývoji a růstu potkává 
naše technická civilizace. Vůdčí předností tohoto způsobu je, 
že nejsou zapotřebí žádné větší vstupní investice. S výjimkou 
pronikavých originálních nápadů a nikdy nehasnoucího nadšení,
     Členové klubu pevně věří, že naleznou porozumění u všech 
skutečných scifistů, a už z jiných SFK nebo tzv. divočáků, a to 
nikoliv v chápavém nečinném postávání, ale naopak v živé diskusi 
a zdravé soutěživosti. Příležitostí víc než dost skýtají tyto 
konkrétní formy činnosti SFK při OV SSM Praha 10:
1. Práce sekce mladých amatérských autorů v žánru SF, a sice 
   v podobě samostatných seminářů, vedených profesionálními 
   spisovateli, a besed s odborníky z nejrůznějších oborů 
   společenských, přírodních a technických věd.
2. Komponované klubové večery, jejichž funkcí je zaktivizování 
   všech návštěvníků jednotlivých pořadů uskutečňovaných v kluně
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   Polská 2, vytvoření tzv. kufříkových programů využívaných 
   na vhodných svazáckých akcích těch ZO SSM, které o to projeví 
   zájem a, a uspořádání poředů v DSVK v rámci patronátního 
   měsíce obvodu Praha 10.
3. Pravidelné pořádání Vánoční literární soutěže pro mladé 
   amatérské autory z Prahy a přilehlého okolí.
4. Organizace a programové zabezpečování SF víkendů.
5. Uspořádání celostátního semináře o zpravodajích SFK a akcích 
   spojujících prvky tvůrčí činnosti, poznání a výchovy, 
   pořádaných jednotlivými SFK v republice.
6. Vydávání vlastního zpravodaje ARIADNA, rozšiřovaného mezi 
   stávající SFK, který by jednak průběžně informoval o činnosti 
   sekce mladých amatérských autorů a jednak podchycoval a 
   metodicky zpracovával nejrůznější akce specifikované v bodě 5.
7. Navázání spolupráce s SF hnutím v zahraničí, především 
   družebních styků s SF kluby v SSSR a BLR.

                          Jiří Fidra s Miroslav Nejedlý

Jak nediskutovat
/ Informace a doporučení redakce zpravodaje ARIADNA přispivatelům /

     Vážený příteli,
     jedním ze základních principů při tvorbě zpravodaje ARIADNA 
byla mimo jiné i snaha otevřít na jeho stránkách co možná nejširší 
fórum pro všechny SFK v republice, které by si zde vyměňovaly 
své zážitky a zkušenosti, vyjadřovaly svá mínění případně vynášely 
soudy týkající se všech akcí SF spojujících prvky tvůrčí činnosti, 
poznání a výchovy. Měl by tak být poskytnut rozsáhlý prostor 
diskusi, jež je zde pojímána nejen v klasickém smyslu debaty, 
nýbrž přeneseně i jako rozbor či chcete-li úvaha. Tuto diskusi si 
však nelze představovat jako beztvarou, rozplizlou amébu čili
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prvopočáteční chaos s neustále rostoucí mírou neuspořádanosti. Ba 
naopak, je zapotřebí přijmout určitá pravidla jejího chodu.
     Nutno začít strukturou zpravodaje. Redakce ARIADNY Vám 
předkládá tuto její podobu: obsahem každého lichého čísla bude 
metodika a spolupráce sekce mladých amatérských autorů s odborníky 
z nejrůznějších sfér vědy a techniky, sudé čísla budou věnována 
výsledkům práce sekce mladých amatérských autorů v samostatných 
seminářích vedených profesionálními spisovateli. A co se týče 
Vás?
     Redakce ARIADNY nikterak netouží po tom, aby komukoliv 
nařizovala, jak má formulovat své diskusní příspěvky, i když na 
druhé straně nehodlá trpět jakékoliv projevy nekultivovanosti. 
Tento zdánlivý programový rozpor v sobě ve skutečnosti skrývá 
jednotu obou protipólů, totiž doporučení, jek diskutující své 
články psát nemá. Budete-li tato doporučení přinejmenším respektovat, 
pak ani zdaleka nehrozí riziko, že Váš příspěpek poslouží 
redakci nanejvýš jako zdroj druhotných surovin.
     Než zasednete ke stolu, uchopíte vhodné psadlo a z připravené 
hromady vytáhnete čistý list papíru, prostudujte si pečlivě 
důvtipný postřeh Karla Čapka "Dvanáctero figur zápasu perem čili 
příručka písemné polemiky" v knize "Marsyas". Rozhodnete-li se 
poté pokračovat v tvorbě svého příspěvku, buďte od té dobroty a 
přihlédněte k těmto několika zásadám:
1. Nevyhlašujte žádné návrhy definic, krvepřísežných prohlášení, 
   statutů, deklarací a doktrín, aniž byste se předem zevrubně 
   přesvědčil o jejich funkčnosti. Rovněž na nikom nevymáhejte, 
   aby se k nim vyjadřoval, respektive je nahrazoval, dokud 
   neuvedete úplný výčet kritérií, podle nichž má přitom postupovat. 
   Ušetříte si tak své zásoby adrenalinu pro závažnější střetnutí 
   s veřejností, která Vás věčně nechápe.
2. Nepřeskakujte zmateně z tematu na téma, aniž byste předem uvedl, 
   co Vás k tomu pudí. Nebuďte rozhořčen a nepohrávejte si 
   s představou, že všechno svedete na chabou inteligenci našich 
   čtenářů. Redakce nemá prostředky, aby Vám mohla zaručit osobní 
   bezpečnost.
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3. Máte-li nutkání vyjádřit se k příspěvkům jiných autorů, 
   nesnažte se předstírat, že to jsou supertajné šifry nebo zprávy 
   mimozemských civilizací, které vyžadují, abyste je nejprve 
   vysvětlil tak, jak jste jim porozuměl právě Vy. Jistě s námi 
   budete souhlasit, že by se naši čtenáři mohli urazit, poněvadž 
   je a priori pokládáte za prosťáčky.
4. Dokáže-li kterýkoliv jiný autor, že jste se v některém ze 
   svých článků dopustil omylu, nepokoušejte se nikoho přesvědčovat, 
   že ve skutečnosti to byl právě tento omyl, co jste sledoval 
   jako cíl. Přece nechcete nutit naše čtenáře, aby pochybovali 
   o Vašem duševním zdraví.
5. Polemické příspěvky jiných autorů nepovažujte za osobní útok 
   na Váš megalomanismus. Uvědomte si, že to nejste VY, na kom 
   stojí 99,99% veškeré aktivity našeho fandomu.
6. Cítíte-li potřebu citovat sebe nebo autora, k jehož polemickému 
   příspěvku se právě hodláte vyjádřit, považte, že je tat 
   nutno činit pečlivě slovo od slova. Za citace nepodvrhujte 
   smyšlené konstrukce opatřené z obou stran uvozovkami, byť by 
   byly tou nejzdařilejší parafrází původního textu. Vyhnete se 
   tak nepříjemným dotazům, proč vůbec komentujete něco, co vlastně 
   není řádně zapsáno ve Vašem povědomí.
7. Jestliže jste nepochopil kterýkoliv z výroků polemického 
   příspěvku jiného autora, zanechte pokusů dále jej rozebírat. O 
   veřejnou ostudu přece nestojíte.

                            Za porozumění děkuje redakce

soutěž  soutěž !  soutěž ?
     V polovině roku 1984 vyhlásil Náš SF klub "Dramatickou soutěž 
o nejlepší sci-fi povídku, báseň, ilustraci a kreslený humor". Do 
soutěže, kterou jsme později - vzhledem k období vyhlášení výsledků 
- nazvali Vánoční, přišly stovky a stovky příspěvků, neustále
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docházejí práce opozdilců, je tu zastoupena celá republika a 
přilehlé galaktické okolí, takže kvalitních děl máme nejméně na dva 
ročníky 50-ti stránkového fanzinu a nějakou tu antologii bokem. 
Nevěříte? Věřím, že nevěříte! Ale přiznejme si, že některé kluby 
věří, že ta jejich soutěž... a kdyby náhodou ne, tak alespoň na 
několik čísel fanzinu snad něco bude. Ne, s tímto jsme při 
vyhlašování soutěže rozhodně nepočítali a ani jsme se nepřepočítali. 
Proč tedy tolik slov o obyčejné klubové soutěži? 15 povídek, 15 
básní, 6 ilustrací, a to všechno od 12 autorů - to snad ostatní 
kluby nemůže ani zajímat. Získali jsme ovšem několik poznatků a 
ty bychom rádi dali na pult.
     Základní myšlenkou bylo uspořádat jednotnou soutěž pro dva 
okruhy přispivatelů - pro členy pražských klubů a pro členy SSM 
na desátém obvodě a tedy potenciální fany.
     Cílem soutěže pro první okruh byl nejenom sběr a vyhodnocení 
prací, ale také získání autorů, tedy příprava práce sekce mladých 
amatérských autorů našeho SFK - takové to chycení drápkem. 
Propagace probíhala především formou osobního styku / uhnání 
autora /, zasláním propozic vytipovaným autorům /nahlédli jsme do 
seznamu přispivatelů PARCONu / a informováním ostatních pražských 
SF klubů. Výsledek tohoto systému / 6-2-1 autor / dává jistou 
představu o jeho účinnosti.
     Druhý okruh dodal tři autory. Propagace soutěže se vpodstatě 
omezila na prosté vyhlášení a proběhla obvyklou cestou: OV SSM - 
předseda - člen. Pokud informace pronikla až ke svému cíli, 
členovi, a ten ji zaregistroval, tak mu nic neřekla. Zde se nám 
potvrdila jedna skutečnost: sebelepší, sebeatraktivnější činnost 
klubu ještě neznamená automatický příliv zájemců a fanů. SF klub, 
byť otevřený všem, je bez propagace a bez povědomí jako černá díra. 
Kdo se dostane do jeho blízkosti, toho pohltí, ale kdo je 
dalekoleko, na toho nemá žádný vliv a ten o něm dokonce ani neví. 
Není jiné cesty z tohoto uzavření, než se rozzářit, dát o sobě 
vědět. Jít přímo za potenciálním fanem, přijít za ním do školy, 
do učiliště, na pracoviště, najít si ho v internátě, na koleji, 
pozvat si ho do mládežnického klubu. Nebát se spolupráce se 
svazáckým výborem, nabídnout SF pořed, informovat, poučit, promítnout
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diapozitivy, pobavit, zabavit, nabídnout zabití jednoho večera, 
nabídnout seberealizaci, vyžití, ....... a podchytit stovky, 
stovky nových členů, Věříte! Nevěříte?

                                       Miroslav Nejedlý

Autor  SF  a  věda
     Před několika lety se kterási komise Svazu spisovatelů 
zabývala následující otázkou: je-li věda oblastí lidské činnosti, 
která ve svých výsledcích často zpochybňuje sebe samu, platí 
totéž o literatuře science fiction? Nevzpomínám si už, k jakému 
závěru tenkrát tato komise došla, ani sám si odpovědí na tuto 
otázku nejsem jist, avšak co ve science fiction zcela jistě 
popírá sebe sama, je už samotný název tohoto literárního žánru.
     V podstatě celý poválečný vývoj SF lze charakterizovat jako 
sice pozvolný, ale nepopiratelný odklon od "science" a stále 
silnější tíhnutí k "fiction". Dokonce se zdá, že publikum se řídí 
zásadou "čím méně vědy, tím lepší literatura" a odpovídajícím 
způsobem utrácí také své peníze.
     Jaké jsou důvody tohoto "zpsychologizování" poválečné 
fantastiky? Anály SF uvádějí především šok z hirošimské bomby a 
s ním spojený definitivní zánik naivně verneovského okouzlení 
technickými zázraky. V době studené války se jako typ vědce mohla 
v knížkách SF uplatnit pouze varianta "šílený vynálezce s 
rozcuchanými vlasy", kterého šlo navíc docela snadno okopírovat od 
některé z vážených postav veřejného života.
     Druhý důvod, na který se ale někdy trochu zapomíná, je pak 
prostě ten, že normální autor technickým problémům budoucnosti, 
onichž by teoreticky mohl psát, jednoduše nerozumí. Nelze mu to 
mít za zlé: poslední člověk, který věděl, co se odehrává v jeho 
játrech a zároveň proč ptáci létají, a který ještě k tomu uměl 
namalovat geniání obraz, byl Leonardo da Vinci; vědci následujících
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století jsou čím dál užšími specialisty a mohou jen závistivě 
vzhlížet ke svému velkému předchůdci polygotovi / je pravda, 
že se pak objevil ještě jeden polyhistor, prý kdesi u 
Liptákova, ale vědecké instituce, včetně ČSAV, jej zatím odmítají 
uznat /. Není prý daleko doba, kdy budeme všichni tak úzce 
specializovanými odborníky, že kromě té "své" milióntiny promile 
sumy lidského vědění nebudeme rozumět ale lautr ničemu / někdo by 
na tohle téma měl napsat parádní povídku /.
     Jak může autor psát o budoucí technice / rozuměj psát s 
přehledem a fundovaně, asi tak, jak Verne popisoval hejblata v 
Nautilovi /, když se nevyzná pořádně ani v té současné? Málokdo, 
opravdu málokdo z nás přesně ví, čím si dneska láme hlavu Carl 
Sagan, v jakém stadiu je hledání léku proti rakovině nebo zač 
byly uděleny ve vědě poslední Nobelovy ceny. A k naprostému 
paradoxu dochází tehdy, je-li autorem science fiction vědecký 
odborník. Čekáte, že bude psát o případech, abych tak řekl, "z 
branže"? Ve velké většině případů ne: ještě tak lékaři, jako u nás 
Nesvadba nebo Macháček / ale Souček, pokud si dobře vzpomínám, 
vlastně nikdy /. Burroughs nikdy nic nenapsal o svých zkušenostech 
z továrny na ořezávátka a jak taky, ve sci-fi, že? /, 
Fritz Leiber - s výjimkou prvotiny - nepoužil nic z teologie, 
a vůbec bychom v SF těžko hledali autory, kteří svou odbornou 
specializaci uplatnili i v literatuře. Logicky vzato, měli by být 
takoví Clarke s Asimovem ve výhodě, ale a vezmeme jakékoliv 
měřítko, udělenými cenami počínaje a prodanými knižními exempláři 
konče, díky jejich titulům necítí ostatní spisovatelé handicap. 
Nejúspěšnější autor žánru, Ray Bradbury, se na zkušenosti ze 
svých několika zaměstnání, která - ostatně velice rychle - 
vystřídal, nikdy neodvolával. Aniž bych popíral význam empirie, 
myslím si, že aktuální výboje věd, především přírodních, a 
literatura se budou propříště míjet stále častěji.
     Zatímco my se k vědě hlásíme, věda se málokdy hlásí k nám. 
Všimli jste si? Ne, vědecké fantastice podle mého soudu nehrozí, 
že se stane zábavným čtením pro profesory matematiky, jak tuším
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někde napsal Josef Nesvadba a nových Golémů XIV nevyjde tolik, 
že bychom jimi byli zaplaveni. Fanoušků naprosto nevědecké 
/ často dokonce programově antivědecké / fantasy přibývá, nová 
vlna se s vysvětlováním taky moc nezdržuje a vlastně i jeden ze 
základních pilířů fantastiky, časová cesty, je totálně nevědecký, 
jak vám laskavě vysvětlí každý graduovaný fyzik či filozof. 
Háček je v tom, že to vůbec není podstatně. Naštěstí zbývá ještě 
ona "fiction".
     A její podíl stále poroste. To píšu přesto, že jsem před 
chvílí slyšel v rádiu Jardu Veise říkat, že dobrá SF se bez vědy 
neobejde. Věda bude nadále přítomna, bude se létat v raketách, 
střílet laserem a jíst řasy, ale to bude asi všechno. Z 
objektivních důvodů: věda se dostává do stadia, kdy lze její problémy 
jen velice obtížně vyjádřit ve formě beletrie.
     Co tedy zbývá autorovi SF, nechce-li strávit spoustu hodin 
nad encyklopedií nebo otrávit čtenáře? Nevypustí-li vědu docela 
a nevrhne se jako většina debutantů poslední doby na různé 
odrůdy soc-fi, psych-fi, etik-fi apod., může si svou vlastní, 
paralelní vědu vymyslet /on je totiž v určitém směru nejsvobodnější 
ze všech spisovatelů: může si vymyslet úplně všechno /. 
Znám jednu moc hezkou povídku od Josefa Pecinovského, jmenuje se 
"Jak dokázat Darwina". Obsahuje skutečně vědecké perly, jako: 
"Za tu chvíli, po kterou má ruka pobývala uvnitř, jsem si 
uvědomil, že uvnitř panuje mráz ne příliš daleký od absolutní 
nuly" / rozumějte, pak ruku zase vytáhne a klidně jde dál / nebo 
stroj na výrobu hmoty a energie zároveň, kompletní historii 
/ není problém představit si jakou / o ptákovi, jehož název zní 
perpeťák mobilní, atd. Ale vůbec to nevadí! Právě naopak!
     Ona se tam ta věda stejně nakonec vrátí. Ale zadními vrátky. 
Bez vysvětlování. Sci-fi a věda jsou si velice blízké v tom, že 
obě vycházejí z určitých hypotéz. A dokud se bude sci-fi stavět 
k vědeckým poznatkům třeba i tak macešsky, jako pan Longbeard 
k Hegelovi v povídce SHAWNA Ltd., bude to stále věda, ale už bez 
diktátu, bez názornosti, už jako předpoklad: kdo totiž nebude 
znát Hegela - a podle oficiálních ujištění by ho u nás měl za 
pár let znát skoro každý - ten vůbec nebude vědět, o čem je řeč.
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     Nechci Pecinovského metodu doporučovat jako univerzálně 
platnou, to rozhodně ne. Ale budeme se muset my všichni, kdo 
SF píšeme, nějakým způsobem vypořádat s faktem, že SF, stejně 
jako každá dobrá literatura, píše o lidech a o jejich problémech 
- a vzhledem k tomu, že výroba, technika a spol. bude stále 
více přecházet z člověka na myslící stroje, bude se SF m u-
 s e t přestat zabývat vědou - čistě proto, aby se snad jednou, 
nedej bože, nestala archaickou!

                                   Hluboko pozdě v noci vybádal
                                          Pavel Kosatík

Sci-fi víkend
     Již staří Řekové ... dost! Takhle se povídání o záležitosti 
tak mladé, jako je československý fandom, začínat nedá. 
Ale dovolte nám krůček aspoň rok dozadu. Jeden čtvrtek v Polské 
tehdy proběhla krátká diskuse na téma "kdo chodí na sci-fi 
akce". Původně letmo nadhozené úvahy vykrystalizovaly později 
do podoby, sníž jste se již možná setkali, totiž do dělení 
lidí podle jejich vztahu k SF:
1: nemá rád SF / 2: SF mu nevadí / 3: návštěvník, ale nic víc / 
4: fan / 5: fan-pracant.
     Bylo by nošením Času Daneliánům, kdybychom zde rozpitvávali, 
kdo a proč na klubové akce chodí a kdo nechodí. S problémem 
"jak je tam dostat" se nejzkušenější klubisté - matfyzáci - 
potýkají již šestý rok a ostatní kluby úměrně kratší dobu. Jednou 
možností je na SF roubovat lákadla / typu známých osobností 
apod. /, která zaberou i na nescifisty, a pak už "drápek uvíz". 
Ostravské audiovizuální pořady jsou jiným pokusem o totéž - na 
SF naroubovat něco jiného, kvalitního a populárního.
     Celkem náhodou / ale přitom zcela zákonitě / došlo k opačnému 
pochodu. Když OV SSM Prahy 10 nabídlo "svému" SFK možnost 
připravit pobytovou akci, jejíž složky budou mít motivaci z SF, 
nebyl důvod nebrat.
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     A tak jsme dostali k dispozici turistickou základnu v 
Okrouhlé u Nového Boru - sice tři kilometry od nádraží, ale jen 
třicet metrů od lesa -‚ kuchaře a cyklostyl. Ostatní věci jsme 
buďto našli doma / nůžky, fixy /, nebo koupili / čtvrtky, 
provázek/. Pilířem programu se stal Den trifidů, pak jsme SF 
naroubovali na Interwiev / místo dřevorubce byl zpovídaným Emzák / 
a některé další legrácky, a protože SFV byl určen pro ne-fany, 
čekala je i přivykací dávja čisté SF - něco literatury, něco 
teorie, něco humoru, něco hudby. Kostra programu pak vypadala 
asi takhle:
Pátek / od cca 20.30 / úvod do legendy - KOMKON / Komise pro 
kontakty / vyhledává jedince, vhodné pro kontakt s mimozemskými 
civilizacemi; živé noviny - interwiev s mimozemšťanem, spánek, 
/ 02.00 / Průsmyk - bojovka á la Bulyčov.
Sobota / dopoledne / rozcvička, pohybové hry v prostorách 
základny, lesní závod - Euklidova pomsta, Edwardsův test, klasická 
kimovka, / odpoledne / Den trifidů, NASA-test, / večer / 
Soudní řízení na Epsí, hudba, kreslené seriály, historie i 
současnost SF, test autor-kniha, volná tribuna.
Neděle / do 11.30 / závěrečné hodnocení, úklid, útěk domů.
     Účastníci se již předem museli vžít do legendy – vymyslet 
si palubní funkci, napsat SF-miniaturu, pokusit se o znak, 
vyjadřující SF motiv a pod., a také propozice byly připravované 
v podobném duchu / díky jejich opožděnému rozeslání dorazilo 
z padesáti přihlášených patnáct - místo očekávaných pětadvaceti 
-‚ což byl počet, na který tříčlenný KOMKON ještě stačil/.
     Úvodní papírování - vymýšlení, množení a rozesílání 
propozic - se zvládlo štábem o téměř jedné osobě, zatímco příprava 
a zajištění programu už potřebovalo při srovnatelněm množství 
práce víc hlav - víc názorů, ze kterých nakonec musí vykrystalizovat 
závěrečné řešení, všestranně a dostatečně pružné. Program 
nemůže nosit v hlavě jediný člověk, zvláště v případě, 
kdy probíhá delší hra a organizátoři jsou rozhozeni po trase. 
Každý z nich musí mít dostatečně přesnou představu o tom, kde 
jsou ostatní a jak reagovat na nepředvídanosti
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     "Holý program" - časový rozvrh jednotlivých her - vznikl 
velmi rychle, ale brzy jsme poznali, že to pro přípravu 
nestačí. Postupně vznikl i "technický scénář", obsahující 
soupis materiálu, potřebného pro jednotlivé části programu, a 
také pokyny pro členy KOMCONu kdy a co zařídit, aby to bylo 
hotové v pravý čas. V soupisce materiálu byly vedle ryze 
technických záležitostí typu nůžek a pingpongových míčků také 
"legendy" k jednotlivým akcím - k živým novinám, Dni trifidů, 
Soudnímu řízení, a také testy a jiné věci, které se nedaly 
koupit, ale musely vymyslet.
     Jako nejlepší se ukázalo "sjet" si SFV nanečisto, u stolu. 
Jeden z nás četl scénář a ostatní komentovali, připomínali 
a doplňovali, protože skoro vždycky se něco zapomene. 
Výsledkem byl jednostránkový extrakt technického scénáře. S 
takhle připraveným materiálem se pak už změny "za pochodu" dělají 
snadněji, protože jsou jasné jednotlivé vazby a návaznosti, na 
které se při přesunech nesmí zapomenout.
     Velmi brzy se ukázalo, že hodiny věnované na přípravu nám 
pak ušetřily spoustu nervozity - mimo jiné jsme měli klid pro 
řešení problémů, které se objevily až na místě, a už to byl 
úraz nebo "obětavost" domorodců, kteří nám strhali označení 
trasy lesního závodu.
     A dalším výsledkem tohoto úsilí je i to, že v archivu SFK 
P-10 jsou materiály o SFV v takové podobě, že po jejich namnožení 
mohou posloužit jako něco mezi inspirací a návodem pro 
ty, kterým se tato akce zalíbila.

                                    Pagi / Petr Holan /

                             * *
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Den trifidů
     Skupinka nevidoucích se snaží pod vedením jednoho, sice 
zraněného, ale vidoucího člověka dosáhnout prostoru, který není 
ohrožován trifidy, a cestou si opatřit potravu.
     Takto lze jedinou větou shrnout legendu hry. Není to hra 
původní, ale spojení této pohybovky s námětem vytvořeným na 
podkladě Wyndhamovy knihy je naprosto bez kazu a přirozené.
     Účastníci jsou odvedeni do lesa, zde rozděleni do 5-8 členných 
skupinek, které by měly bát mezi sebou přibližně vyrovnány 
věkově, počtem děvčat i šikovností. Všichni, kromě jednoho, mají 
zavázané oči / jsou slepí, protože se večer dívali na meteority /, 
a to velice pečlivě, nejenom proto, aby neviděli a jejich pocity 
byly skutečně věrohodné, ale také proto, že v lese je dostatek 
nepříjemných větviček. Zbývající člen skupinky je vidoucí, ale má 
ruce znehybněné svázáním / byl zasažen žahadlem nedorostlého 
trifida a ochrnuly mu/. Pokud vidícího člena skupinky vybírají 
organizátoři a záleží jim na spádu hry, měli by vybrat toho 
nejupovídanějšího. Mlčící sfinga je zárukou dlouhého průběhu hry a 
dobrým zdrojem potíží skupinky.
     Teprve po upravení všech skupinek se všichni seznámí se svou 
situací a úkolem, který je čeká.
     Na trase k místu určení / značky z krepáku, mapka, popis 
cesty... / je očekává skladiště za potůčkem, který musí celé 
skupinka přejít suchou mohou. Skladiště / sáčky čaje, kostky cukru, 
krabičky zápalek / je obklíčeno "trifidy" - mezi stromy natažená 
dvojice provazů s pověšenými cinkátky / zvonekčy, dna od 
konzerv... /. Jeden nevidoucí je zvenčí naváděn vidoucím tak, aby 
nebyl zasažen nebezpečnou rostlinou a aby získal potřebné předměty. 
Po trase jsou skupinky neustále ohrožovány trifidy a musí 
dokonce projít v jejich bezprostřední blízkosti, tzv. koridorem. 
Ten je opět vyznačen nataženými provazy a cinkátky, různě se 
klikatí a neustále se zužuje. Během cesty na místo určení musí 
skupinky nasbírat pro sebe dřevo na oheň. Cestu lze samozřejmě různě
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doplnit dalšími trifidími nástrahami, přenosem raněného, logickými 
testy atp.
     Když skupinky dorazí k cíli, na ohniště u základny, musí si 
ještě opatřit papír na podpal, ešus a vodu. Závěrečný úkol - 
uvaření čaje vypadá možná jednoduše, ale co se týká náročnosti 
a potřebného času na jeho splnění, je opravdovým vyvrcholením 
celé hry.
     Vítězem se stává skupinka, která dosáhla nejlepšího času, 
který vznikne součtem času od startu k uvaření Čaje a trestných 
časů -trifidí uštknutí, utoprný člen skupinky atd.
     Každou skupinku musí doprovázet jeden organizátor, který 
zasahuje v případech nutnosti a má právo kdykoliv hru přerušit.
     Celá hra trvá 3-4 hodiny / v závislosti ne délce trasy, 
množství a obtížnosti úkolů a šikovnosti účastníků /, z čehož 
příprava čaje trvá minimálně 0,5-1,0 hodiny.
     Trasu hry je třeba předem pečlivě vybrat a připravit si ji 
buď před startem nebo, když je dostatek organizátorů, před 
příchodem skupinek na místo dílčího úkolu.
     Účelem hry je dosáhnout toho, aby si účastníci sami na 
vlastní kůži osahali to, co dennodenně levou zadní řeší hrdinové 
sci-fi. Aby si vyzkoušeli své schopnosti, šikovnost, znalosti, 
a v neposlední řadě, aby se dobře pobavili. A nejvíc se baví ti, 
co skončí nejdříve a potom sledují své soupeře. Při této hře 
jsem poprvé na vlastní oči viděl v reálu rčení "válí se smíchy".

                                       Miroslav Nejedlý

                             * *
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Hraniční situace
     Člověk si zpravidla - pokud to není v jeho profesionálním 
zájmu - raději vůbec nepřipouští možnost náhlé negativní změny 
podmínek své principiální existence. Přesto je však víc než 
žádoucí zvědět, jak se zachová, změní-li se v okamžiku vzdálená 
nepříjemná možnost v hrůzně hmatatelnou skutečnost, jak dokáže 
využít těch svých schopností a prostředků, které mu zůstaly 
zachovány.
     Představte si na chvíli, že provádíte nebezpečným terénem 
skupinku nevidoucích a máte přitom poraněny obě ruce. Zkoprněli 
jste úlekem a nevíte pořádně, co si počít?! Výborně, jste 
na nejlepší cestě vžít se do modelové hraniční situace, jíž 
představuje zdánlivě pouze hra "Den trifidů". Opravdu jenom 
zdánlivě, poněvadž osud si s vámi může zašpásovat ještě daleko 
hůř. A taková realita třeba po neočekávaném jaderném úderu... 
Brrr.
     Jste otřeseni, neboť jako bezprostředních nástrojů jste 
nuceni používat výhradně rukou vašich nevidoucích souputníků?! 
Opovažte se je komandovat! Nelajte jim, že neprovádějí vaše 
příkazy, které vám jsou nad slunce jasné, tak, jak to vy v i
d í t e ! Hlavně ze sebe nedělejte chudáčky a neobviňujte své 
druhy z tupohlavosti jenom proto, že se domníváte ve své 
bláhové nevědomosti, že jste na tom hůř než oni. Vždyť oni mají 
tak potřebné ruce!
     Považte, jak šokující je ztráta orientace v prostoru, 
z něhož vnímáte pouze nahoru-dolů. A to ještě díky gravitaci. 
Najednou nevíte, kam je nalevo a kam napravo, co za propast vás 
čeká po příštích dvou krocích, jaká obluda si za vašimi zády 
zálibně olizuje svítící zažloutlé tesáky. Zvolna vámi vzlíná 
úzkost. A vaše "oči", které se bezpřestání pokoušíte nahmatat, 
vás za neustálého peskování nelítostně ženou nepřátelským lesem.
     Tak to bychom měli jeden příkladný extrém. Zapomínat, že 
naši kolegové jsou i přes své handicapy stále ještě lidmi, se
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nesmí. Naopak, pod vlivem tohoto faktu je přímo nutno vypracovat 
celkovou strategii a taktiku přechodu nebezpečným územím a 
bezpřestání kalkulovat se zvýšenou psychickou citlivostí a tedy 
i zranitelností našich druhů. Na situaci nic nemění, že se jedná 
o pouhou hru. Spíš je možno prohlásit, že právě proto, že to 
je pouze hra, lze získat tolik potřebný konkrétní zážitek tím 
nejméně násilným a přitom poměrně přirozeným způsobem.

                                             Jiří Fidra

---------------------------------------------------------------

POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR PO

     Ve středu 16. ledna 1985 zahájila svou činnost sekce mladých 
amatérských autorů. Od této středy počínaje se schůzky sekce 
konají každých 14 dní, přičemž liché středy jsou věnovány 
besedám s odborníky a sudé samostatným seminářirn pod vedením 
profesionálních spisovatelů. Ostatní středy jste vítáni na 
komponovaných klubových večerech.

---------------------------------------------------------------
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