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VVrraaÈÈmmee  ssee  ddoo  oossmmddeessáátt˘̆cchh  lleett,,  kkddyy  jjssii  bbyyll
ããlleenneemm  nnûûkkoolliikkaa  ssccii--ffii  kklluubbÛÛ  aa  zzaallooÏÏiill  jjssii
zznnáámm˘̆  ffaannzziinn  IIkkaarriiee  XXBB,,  kktteerr˘̆  bbyy  ssee  ddaall  oozznnaa--
ããiitt zzaa  ppoolloopprrooffeessiioonnáállnníí......  JJaakk  nnaa  ttuu  ddoobbuu
vvzzppoommíínnáá‰‰??
SnaÏili jsme se, aby se ná‰ fandom –
mal˘ a uzavfien˘ do sebe –
otevfiel co nej‰ir‰ímu fóru
zájemcÛ o sci-fi. Ve SFK
Spectra jsme pfiipravovali
„kuffiíkové“ pofiady, kde se
na diapozitivech promítaly
napfiíklad americké sci-fi ilus-
trace. Cizí knihy – a to nejen
ze „západu“ – byly tehdy tûÏko
dostupnou komoditou. Na tûch
nûkolika málo, které se k nám
dostaly, tak vyrostla celá generace
prvních ilustrátorÛ... V dobû, kdy
video bylo pro vût‰inu lidí nedo-
stupn˘ pfiepych v cenû fiady mûsíã-
ních platÛ, se v malém sále SFK ADA
co ãtrnáct dní tísnilo nûkolik desítek
ãlenÛ na videoprojekcích sci-fi filmÛ.
Jenom fanziny byly pofiád cyklostylované
„letáky“ s neumûl˘mi ilustracemi a nákladem
ani ne stovek v˘tiskÛ. Byl jsem pfiesvûdãen˘
o tom, Ïe by se i fanzin dal dûlat „profesio-
nálnû“.Tak vznikla Ikarie XB – pfies tisíc v˘tiskÛ,
ofsetov˘ tisk,kvalitní grafika a plnohodnotné
ilustrace a fotky. Formálnû mi vzorem byly
fanziny z Polska a západní Evropy,obsahovû
pak polsk˘ sci-fi ãasopis Fantastyka.

JJaakkéé  ttoo  tteehhddyy  bbyylloo,,  ppoopprrvvéé  vvyyrraazziitt  zzaa  hhrraanniiccee
aa  ppoozznnaatt  ssccii--ffii  nnaa  zzááppaaddooeevvrrooppsskk˘̆cchh  ccoonneecchh??
Nejen cestování na Západ, ale i do Polska
tehdy bylo prakticky nemoÏné. Já ale mûl

zvlá‰tní ‰tûstí v ne‰tûstí.
Moje matka ode‰la do
západní Evropy, mÛj
otec se podruhé oÏe-

nil do Polska. Komunistick˘
reÏim mi – jako jakési humanitární gesto –

umoÏÀoval vcelku pravidelnû rodiãe nav-
‰tûvovat a já tûchto náv‰tûv vÏdy vyuÏíval
ke kontaktÛm s lidmi od fantastiky. V roce
1984 jsem na nejvût‰í britsk˘ con do 
Brightonu vlekl ãeské sci-fi knihy, které
jsem tam jako kuriozity prodal a mohl si 
tak koupit Nichollsovu encyklopedii a pár
dal‰ích titulÛ, samozfiejmû tûch nejlevnûj-
‰ích. Na conech na Západû jsem kromû
PolákÛ b˘val jedin˘ úãastník z V˘chodu,
takÏe se mi lehce podafiilo kontaktovat fiadu
klíãov˘ch postav science fiction.Zaãal jsem
psát pro Locus, autofii mi zaãali dávat své
kníÏky...V Polsku mi zase pomáhala znalost
jazyka, coÏ mi otevfielo bohatou oficiální 

i fandomovou sci-fi produkci, obû na nes-
rovnatelnû vy‰‰í úrovni neÏ u nás.

„SNAŽILI JSME SE, ABY SE
NÁŠ FANDOM OTEVŘEL CO

NEJŠIRŠÍMU FÓRU
ZÁJEMCŮ“

PPoo  lliissttooppaadduu  8899‘‘  jjssii  ssttááll  uu  vvzznniikkuu  IIkkaarriiee  
aa  ppoottoomm  jjssii  sseessttaavviill  nnûûkkoolliikk  ddooddnneess  zzaajjíímmaa--
vv˘̆cchh  aannttoollooggiiíí..  BByylloo  ttoo  oobbttííÏÏnnéé,,  kkddyyÏÏ  ssee  ssccii--ffii
ttrrhh  vvllaassttnnûû  bbuuddoovvaall  pprraakkttiicckkyy  zz  nniiããeehhoo??
ChuÈ profesionalizovat se v science fiction
jsem mûl uÏ v osmdesát˘ch letech.Z pol‰tiny
jsem pfieloÏil politickou sci-fi Janusze Zajdela
pro tehdej‰í elitní nakladatelství Odeon a v létû
1989 se nám díky Ondfieji Neffovi podafiilo
dostat souhlas k do té doby nevídanému –
vydat legálnû sci-fi knihu! Zajdelova anti-
utopie ale vy‰la tûsnû po 17. listopadu 1989,
a conanovsk˘ MuÏ z Cimmerie aÏ v prv-
ních t˘dnech roku 1990. Ná‰ „prÛlom“ tak
pfii‰el pozdû... V bfieznu 1990 jsem ale byl 
v t˘mu, kter˘ zaãal pfiipravovat opravdov˘
sci-fi ãasopis. Tû‰í mne, Ïe nakonec dostal
stejn˘ název jako mÛj fanzin a i fiada prvkÛ
rané profesionální Ikarie mu je podobná.
Klíãem k úspûchu byly angloamerické
povídky – fiada autorÛ nás uÏ znala,a protoÏe
mnozí zaãínali jako fanou‰ci,práva na povídky
nám na zaãátku dávali ãasto prakticky
zadarmo. Bez jejich dÛvûry by Ikarie tûÏko
odstartovala, a já bych na poãátku devade-
sát˘ch let nikdy nemohl sestavit své v˘bory
povídek. Práce editora byla tehdy hodnû
jiná neÏ dnes. �

Od roku 2000 je velvyslancem České republiky, nejprve
šest let v Zimbabwe, od loňska pak na jihu Korejského
poloostrova. Před čtvrtstoletím patřil k aktivním fanou-
škům science fiction, překládal z angličtiny a polštiny
a vydával fanziny. Po roce 1989 stál u zrodu časopisu
Ikarie a nakladatelství AFSF. Přestože už sedmnáct let
působí v české diplomacii, nepřestal se aktivně zajímat
o sci-fi a fandom.
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