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VraÈme se do osmdesát˘ch let, kdy jsi byl
ãlenem nûkolika sci-fi klubÛ a zaloÏil jsi
znám˘ fanzin Ikarie XB, kter˘ by se dal oznaãit za poloprofesionální... Jak na tu dobu
vzpomíná‰?
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 ilustrace. 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 nedostupn˘ pﬁepych v cenû ﬁady mûsíãních 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 „profesionálnû“.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.
Jaké to tehdy bylo, poprvé vyrazit za hranice
a poznat sci-fi na západoevropsk˘ch conech?
Nejen cestování na Západ, ale i do Polska
tehdy bylo prakticky nemoÏné. Já ale mûl
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i fandomovou sci-fi produkci, obû na nesrovnatelnû vy‰‰í úrovni neÏ u nás.

„SNAŽILI JSME SE, ABY SE
NÁŠ FANDOM OTEVŘEL CO
NEJŠIRŠÍMU FÓRU
ZÁJEMCŮ“

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

Po listopadu 89‘ jsi stál u vzniku Ikarie
a potom jsi sestavil nûkolik dodnes zajímav˘ch antologií. Bylo to obtíÏné, kdyÏ se sci-fi
trh vlastnû budoval prakticky z niãeho?
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 antiutopie ale vy‰la tûsnû po 17. listopadu 1989,
a conanovsk˘ MuÏ z Cimmerie aÏ v prvních 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 devadesát˘ch let nikdy nemohl sestavit své v˘bory
povídek. Práce editora byla tehdy hodnû
jiná neÏ dnes.
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