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Příloha č. 40: Přepisy polostrukturovaných etnografických interview  

   (text) 

ALFA:  

 

VW: Jaké subžánry fantastiky tě zajímají? Spadá do toho úplně všechno, co tě napadne, 

čili sci-fi, fantasy, horor, všechny takový ty různý nuance jako steampunk a tak. Který a 

proč? 

ALFA: No já jsem teda začínala se sci-fi, což mě zajímá doteď. A proč? Protože mě baví 

technologie, baví mě alternativní budoucnosti, jakoby jak to může být, nebo co může být, 

nemůže být a podobně a ten celkový pocit z budoucnosti. Pak mě baví fantasy, to možná 

trochu míň, protože jsem začala na sci-fi, ale neznamená to, že bych jí měla míň radši. 

Fantasy, prostě tam miluju hlavně ty draky a zvířata, co nikdy neexistovala a podobně, 

ale taky jazyky, rasy a tak - Pán prstenů je krásný příklad. Dál steampunk, spíš tak jako 

stylově, vůbec tu komunitu a celou tu historii a tak neznám, ale ten styl ten je pěkný, to 

vždycky kouknu. Do hororů nejsem. Pohádky, jestli se to počítá. Pohádky, ty mám taky 

ráda. Hodně se to v komunitě i rozebíraj, pixarovky, disneyovky a tyhlety věci. To je tak 

všechno, nic mě nenapadá další. 

 

VW: Kdyby sis měla vybrat jednu postavu, která je ti nejbližší, jaká by to byla? 

ALFA: Nejbližší jako srdci nebo povahově? 

 

VW: Kterou máš nejradši, se kterou se dokážeš nejvíce ztotožnit?  

ALFA: Ztotožnit? Tak to počkej, to bude chvilka ticha asi.. Ztotožnit? To bych měla víc 

možná, dvě až, jednoho chlapa a jednu ženskou. 

 

VW: Povídej. 

ALFA: Chlapa mám doktora McKaye ze Stargate Atlantis, což je vlastně vědec dost 

zatrpklý vůči lidem a má furt pravdu, což jsem jednou během života taky byla. Nesnášela 

jsem lidi a myslela si, že mám furt pravdu, a zajímala jsem se právě hodně o vědu, proto 

jsem se s ním hodně ztotožňovala. A potom Yennefer ze Zaklínače knižního, která je 

hodně rázná a nemazlí se s tím, ani s chlapama, s ničím, a přitom je prostě skvělá ženská. 

Takže to jsou takový dvě postavy pro mě. 

 

VW: Zmínila jsi, že v komunitě se rozebírají pohádky. Co ještě bys mohla říct o té 

komunitě, co je tématem hovoru? 

ALFA: Ono dost záleží, se kterýma lidma si sedneš ke stolu, protože dá se říct, že je to 

takovej skoro americkej styl jak na střední škole, kdy u jednoho stolu sedí fantazáci, u 

jednoho lidi, co hrají deskovky, u jednoho prostě sci-fi, a další a další. Každopádně 

rozebírají se.. já myslím, že se dokážeme bavit čtyři hodiny o tom, co by se stalo, kdyby 

existoval prostě nadsvětelný pohon a takovéhle věci. Vyloženě dokážeme mezi sebou 

argumentovat na takovýhle bázích, vytvářet si takovýhle pravidla z různých knih, seriálů, 

záleží na univerzech, o jakých se bavíme. Je to takové posezení s přáteli, bavíme se úplně 

o všem. Můžeme se bavit i o normálních tématech, jako jsou kočky. Ale jako hodně to 
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spadá ke cosplayím, nevím co všechno. Teď si asi nevybavím nic konkrétního vyloženě. 

Jo! Nebo se bavíme třeba s holkama, když sedíme třeba s kámoškou další, tak se bavíme 

o tom, jestli se dá sehnat někde v obchodech smrtelníků, jako je H&M, nějaký tématický 

prádlo, třeba ponožky, trička a takovéhle věci. Takže tak. 

 

VW: Máte nějaké speciální výrazy, který používáte, který jsou třeba mimo hovorovou 

češtinu, nějaký váš specifický jazyk? 

ALFA: Hodně anglických. Specifických spíš co se váže k určitým komunitám nebo 

jakoby fandomům. Třeba fandom, to je taky takové slovo. Potom se používá, to je spíš 

pro lidi, co řeší hodně vztahy v seriálech, shipping, to znamená, že někdo dává dohromady 

dvě postavy, které k sobě nepatří podle záměrů toho seriálu, třeba dva chlapy, dv+ ženský 

postavy a podobně. Dál třeba.. Spíš hodně anglických, jakože používáme třeba v češtině 

hodně, že vyměňujeme slova za anglická než vyloženě nějaké termíny. Teď si 

nevzpomenu.. 

VW: Který média přímo ty používáš v rámci konzumace fantastiky? 

ALFA: Facebook. Hlavně facebook, protože tam prostě sleduju ty určitý stránky, které 

mi to hážou, a mám to prostě všechno na jedný stránce, nemusím chodit na více zdrojů. 

Nemusím si pamatovat, kam chodit. Dřív jsem chodila hodně na fóra, ale to už dneska 

prostě nefrčí. 

 

VW: Když jmenuju média jako počítačové hry, knihy a filmy, který z těhle typů médií 

používáš?  

ALFA: Myslíš jakoby.. 

 

VW: Díváš se třeba na fantasy filmy? 

ALFA: Jo takhle.. takže co všechno konzumuju? 

 

VW: Přesně tak. 

ALFA: Všechno cos vyjmenovala. Já třeba teďkon hodně čtu komiksy. Knížku.. když mi 

dojde komiks, tak čtu knihy, tam se to různí prostě podle toho, co najdu na internetu, jestli 

to je sci-fi, fantasy.. Záleží, co si zrovna vzpomenu, chci si doplnit vzdělání apod. Seriály? 

To teďkon docela opadlo, protože si myslím, že se už netočí ani tak dobré seriály, jak sci-

fi, tak fantasy, jako bývaly, takže to už tolik není. Filmy určitě, filmy sleduju hodně, teď 

jsou hlavně komiksové a i sci-fi, takže to sleduju. A počítačové hry sleduju nejvíce. 

 

 

VW: Sleduješ třeba i díla, z fandomu českýho? Co vzniká v rámci českýho fandomu? 

ALFA: Tam sleduju hlavně hry. Filmy spíš méně, protože to bude hodně fanfilmy 

ohledně třeba Star Treku a tam to není úplně můj fandom, takže tam moc ne. A knihy, to 

vůbec, to minimálně. To český autory fakt málo, protože jak říkám, teď čtu hlavně 

komiksy a knihy prostě jsou ještě hodně v řadě. 

VW: Kolik času tak věnuješ konzumaci těhle médií? 

ALFA: Teď bohužel málo, kvůli škole, ale normálně teď díky tomu, že dojíždím do školy, 

tak čtu dost, vždycky na cestách - takže to může bejt tak.. ty jo, to nevím. V metru prostě, 
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jak je čas. A hry, kdybych to vzala bez tý školy teď, tak alespoň hodinku, dvě hodinky 

denně. A filmy, seriály řikám zase moc ne, takže film vždycky když vyjde. 

 

VW: Takže, rozumím tomu správně, že denně? 

ALFA: Denně, ano, jo, nebo chtěla bych. 

 

VW: Jakým s žánrem fantastika souvisejícím aktivitám se věnuješ? 

ALFA: Cosplay, a.. 

 

VW: Všechno, co tě napadne. 

ALFA: Úplně všechno? 

 

VW: Všechno. 

ALFA: Takže ne jen fantasy, ale tady ten směr.. Cosplay, děláme vlastně pořad o 

komiksech s kámoškou. Déle máme tu cosplay skupinu, kde si navzájem pomáháme 

hodně. Kreslení vlastně v téhle tématice různě, tvorba. To je vlastně všechno. 

 

VW: Když se vrátíme k tomu cosplayi a cosplayové skupině, jak často se scházíte? 

ALFA: Osobně? 

 

VW: Osobně. 

ALFA: Tak jednou, dvakrát do měsíce. 

 

 

VW: Jak ta setkání vypadají? 

ALFA: Jsou to velmi bujará setkání. Většinou prostě, my ten cosplay vlastně v tý skupině 

zrovna, tak někteří ho berou pomaleji, někteří rychleji. Hodně si radíme, nebo půjčujeme 

nástroje, ale ta setkání jsou spíše o tom, třeba to probrat osobně nebo prostě udělat si 

pěkný večer. Seženeme nějaký film, vezmeme prostě pití a vezmeme jídlo a probereme 

všechno, co chceme, a u toho se pobavíme skvěle. 

 

VW: Když ne osobní setkání, tak přes internet případně jiné komunikační kanály se 

setkáváte jak často? Nebo jak často komunikujete? 

ALFA: Skoro každý den, resp. bych tomu dala tak každý druhý. 

 

VW: Existuje třeba nějaká rivalita mezi cosplayovými skupinami v rámci českého 

fandomu? 

ALFA: Já teda osobně naštěstí žádný takovýhle rivality nezažila, nebo nevím o nich, 

každopádně věřím, že v cosplayi českém je hodně rivality. Nevím, jak mezi západní 

prostě, cosplayerama západní kultury, jako to jsou komiksy, filmy prostě ze západu, ale 

co jsem tak postřehla, neznám tolik lidí, ale myslím, že hodně z asijského, východního 

cosplaye, tam je hodně rivalit a hodně se tam mezi sebou nemají rádi. Ale říkám, neznám 

je zas tolik, ale přijde mi to. 
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VW: Dál jsi tam zmínila kresbu. O tom kdybys mi hezky rozpovídala. 

ALFA: No tam není moc teďkon povídat, protože právě dělám toho méně, než bych 

opravdu chtěla. Vlastně víc chci zaplout do digitální kresby a malby a chci dělat hodně 

concept art, vlastně konceptový různé světy, postavy a podobně. Takže tam bohužel teď 

nemám hodně času na cvičení a tak, ale je to spíš takový to moje do šuplíku. Není to nic, 

čím bych se chtěla chlubit. 

 

VW: Myslíš, že to by mohlo součástí tvého výdělku, že by ses tím mohla i uživit časem? 

ALFA: Pokud bych vyloženě opravdu trénovala a fakt na sobě hodně mákla, tak možná, 

ale zatím to tak nevidím. 

 

VW: Součástí toho fandomu jsou nákupy - nejenom jakoby akčních figurek, ale právě i 

věcí ke cosplayi. Dokážeš odhadnout, kolik do toho tak investuješ? 

ALFA: Nechce se mi, protože to bude hodně. Vlastně když jsem začínala s cosplayem, 

tak to jsem se snažila držet opravdu nízko a hodně investovat do věcí, které jdou znova 

použít. Jenže prostě člověk zjistí, že to nejde, aby to vypadalo dobře, tak to člověk 

opravdu do toho musí dát, do tý jedné věci. Takže to narůstá. Čím více toho dělám, tím 

víc to narůstá. Takže prostě do toho cosplaye jde hodně. Jako furt ne tolik, jako u 

špičkových lidí, ale stoupá to. 

 

VW: Zmínila jsi, že sleduješ třeba facebook, máš třeba ještě další weby specializovaný, 

který sleduješ, co se týče buď toho žánru nebo cosplaye? 

ALFA: Cosplay, to sleduju vyloženě facebook, protože je tam dost šikovných lidí, které 

obdivuju a kteří dávají i návody, takže všechno tam je a případně člověk se jich rovnou 

může zeptat, jak něco dělají a oni odpoví, to se mi líbí, jak je to osobní. A jinak když 

opravdu nevím, tak hledám i na mezinárodních cosplay fórech. Dále specificky třeba 

někdy i youtube videa, tam vlastně jak o cosplayích návody, tak i někdy reportáže ohledně 

určitých věcí, nějakých nových komiksů apod. Jinak je to spíš hodně náhodný, spíš třeba 

na co kliknu, co najdu. Nic konkrétního. 

VW: Přispíváš tam naopak třeba svýma radama na nějaký tyhle fóra? 

ALFA: Ne, tam ne, protože na ty mezinárodní, tam většinou to už mají hotový, nebo jsou 

to starý příspěvky. Přijde mi to už tak obrovský, přijde mi, že tam.. já už si nevypěstuju 

ani ten návyk chodit na fóra. Já jsem chtěla přispívat, ale zjistila jsem, že jsem tam šla 

první den, druhý den, třetí den a pak už jsem zapomněla. Že už ty fóra prostě pro mě 

umírají, že prostě ten facebook je rychlejší, jednodušší. V budoucnu ovšem chci na 

facebook tvořit návody. 

VW: Ještě jsi zmínila, že vytváříš pořad. Jak tenhle nápad vzniknul, jak to zatím probíhá, 

jaká je odezva? 

ALFA: Vzniklo to tak, že mi prostě napsala kamarádka, že to chce dělat. Můj nápad to 

vůbec nebyl a nebylo to ani moje přičinění. Kamarádka se mi svěřila, že vlastně tenhle 

nápad už měla asi dva roky v hlavě a nemohla nikdy najít nikoho do party, kdo by jí prostě 

s tím pomáhal, tak mě požádala a já jsem řekla, že jo, no a už to jelo. Odezva je taková 

všelijaká, bych řekla, protože se to učíme nejprve. Je to nervózní, je to nešikovný, ale 

řekla bych, že tam je hodně problém s tím, že jsme holky. Možná to není vidět, ale myslím 
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si, že tam.. není problém vyloženě, ale je to takový, že to pro některý není překousnutelný, 

nebo jim to nedá nám neustále radit a podobně. Když se třeba podíváš na komentáře k 

jiným lidem, třeba ke klukům, kteří si o tom povídají a mají tam taky chyby, třeba fakt 

velké, jako třeba kameru nakřivo a pododbě, tak všechny komentáře se týkají toho 

obsahu. Všechny…jediný komentář ohledně kvality tam není. Když se podíváš k nám, 

tak tam není jediný komentář ohledně obsahu, toho jsme si bohužel nedávno všimly, už 

máme několikátý díl, takže jsme myslely, že ze začátku, rady vítáme samozřejmě, ale 

chtěly bychom, aby se lidé zaobírali i tím, co říkáme, o čem se bavíme, ne jenom, jak 

vypadáme, nebo jak vypadá naše kvalita a podobně.  

 

VW: Jaké místo v tvém životě zabírá žánr fantastika? Co to pro tebe znamená, to že tenhle 

žánr vůbec existuje? 

ALFA: Je to kus mého života. Máma si naivně myslela, že z toho vyrostu. Ne. Naopak, 

myslím si, že se do toho nořím víc a víc. Řekla bych, že to je prostě, jako když někdo má 

hobby, že kouká na televizi. Přijde z práce, zapne televizi - řekne “Dělám to, protože u 

toho vypnu”. Já přijdu, zapnu si fantasy film, dělám cosplay, protože u toho sama vypnu. 

Je to pro mě druh relaxace a hlavně potkávání skvělých lidí. Je to vlastně takový, že to 

hodně stmeluje lidi, slučuje.. Je to hodně velká součást mého života. 

 

VW: Zmínila jsi maminku - já bych se tě zeptala, jak vůbec okolí, který není součástí 

fandomu, vnímá tvojí příslušnost k fandomu? 

ALFA: Máma mi řekla, že si už zvykla. Jednou jsem šokovala spolužačku, znala jsem jí 

rok, a ona se po tom roce, když končila, dozvěděla, že dělám kostýmy do tady toho, na 

cony a podobně, tak to nemohla vydýchat a řekla mi, že mě najednou vidí v úplně jiném 

světle. Neptala jsem si, jestli v dobrém, nebo špatném, ale myslím si, že jako v dobrém. 

Je to většinou šokující pro ty lidi, nečekají to. Když řeknu třeba jako, že tam jezdíme, 

jsme na přednáškách a děláme kostýmy, to si myslejí, že jsme nějaký divní, že tam prostě 

děláme nějaký zvěřiny v tom. Uvažuju ještě, jestli jsem neměla nějakou reakci.. Že 

babička, že jí teta napráskala přes facebook, že mě tam viděla v kostýmu, což bylo takový 

docela brnění a babička mi řekla něco ve stylu že “No, ty jo, to určitě nebude její” a já 

“No já jsem to ale vyrobila, babi, to je moje” a ona “Aha, no tak jo” a radši se neptala. 

Takže prostě, takový hodně smíšený reakce. 

 

VW: Ty jsi to už trošku nakousla - co pozitivního ti přináší, že jsi součástí fandomu? 

ALFA: Přátelé a myslím, že i kontakty poslední dobou, protože začínám poznávat víc a 

víc lidí, třeba ve videoherním průmyslu. Kontakty vedou dál ke kontaktům a už se mi 

naskytlo díky tomu několik možností dalších, např. i jak si vydělat apod. A dále prostě 

např. ty přátelé a zážitky. Dál tipy od přátel další - jak mám ráda scifi, fantasy a oni také, 

tak doporučují věci, co bych neměla minout, knížky, filmy, všechny tady ty věci. Ten 

cosplay třeba, to je pro mě pozitivní ve smyslu, že se učím. Nikdy jsem nedělala takový 

ty korálečky a takový ty drobný věci, a tady když prostě řežu kůži, nebo něco, tak to mě 

baví, to je prostě.. Učím se nový věci, učím se šít, nový materiály.. Je to zajímavé, je to 

pro mě něco novýho. 
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VW: A naopak kdybys měla říct něco negativního, co se s tím spojuje? 

ALFA: Negativního.. U toho cosplaye jsou to finance, to je hlavní. Tam teče dost peněz 

a vlastně materiálně z toho nic nemáš. Že vlastně, jo, máš z toho třeba pěkný fotky, ale 

nemůže to být něco, z čeho si vyděláš. Na tom vydělává tak absolutní minimum, tak 1% 

lidí. Dál fandom, jako takový, negativní věc.. No, tam nevidím jako problém pro mě, 

vyloženě asi, ale spíš asi ta nevraživost někdy, že se bavíš třeba s velkým kruhem lidí a 

pak zjistíš, že se někteří nemají rádi a pak mezi tím žonglovat třeba. Jinak asi nic. 

 

VW: Když se přesunem od toho fanouškovství, nebo ještě než se přesunem, tak se zeptám 

- Ke kterému fandomu konkrétnímu se řadíš? Jako třeba ke Startrekovýmu, nebo Harry 

Potter fandom.. 

ALFA: Když jsem začínala, tak jsem se řadila ke Stargate a postupně už to prostě nějak 

vyšumělo. Už se neřadím nikam, možná už jsem si všimla, že mě lidi víc berou do 

videoher. Nevím, jestli se to dá počítat jako fandom, ale asi jako zaměření hodně do 

videoher. 

 

VW: Teď se přesunem k druhému tématu, což jsou samotný cony. Dokážeš vyjmenovat, 

třeba kolika conů si se zúčastnila? 

ALFA: Já nevím.. To bude 40, možná 50. 

 

VW: Kdy a jak jsi začala jezdit na cony? Za jakejch podmínek, za jakejch okolností? 

ALFA: Začala jsem v roce 2007 a vlastně byla to hrozná náhoda, kdy mi kamarád na 

internetu poslal odkaz na Festival fantazie a řekl, že tohle existuje a chtěl by se tam 

podívat. A já jsem řekla, že to je strašně super a zkusím se zeptat mamky, tak jsem to 

řekla mamce, mamka mi řekla “Ani náhodou” - no výborně, to jsem čekala. Vlastně 

mamka za to všechno může, pak přišla za týden a řekla “Jak by se vám líbilo, kdybychom 

tam alespoň na víkend zajely?”, takže jsme tam jely na víkend, já, ségra i kočka. A já 

jsem se do toho úplně zamilovala, úplně hrozně moc. A od té doby jsem začala vyhledávat 

ty fóra, začala vyhledávat ty komunity a dva a půl měsíce potom jsem byla na prvním 

pražském srazu, potom už se to rozjelo. 

 

VW: Co navštěvuješ v rámci conu nejčastěji? Co tě tam nejvíce láká, z programu? 

ALFA: Jako do nedávna to byly přednášky, hodně jsem chodila na přednášky, promítání, 

někdy i workshopy. Poslední léta jsou to hlavně kamarádi. Ty přednášky už nejsou 

takové, už si hodně vybírám, protože někdy se hodně opakují, nebo to nejsou už věci, co 

mě zajímají, nebo je někdy prošvihnu. Hodně kino, třeba právě v Chotěboři, tam je to 

levný kino, takže tam chodím hodně do kina. Jinak soutěže, hodně soutěže, a hodně 

využívám i těch heren, deskových i počítačových. Ale je to spíš hodně o kamarádech, než 

bylo dřív. 

 

VW: Navštěvuješ i cony v zahraničí? 

ALFA: Ano. 

 

VW: Jaké? 
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ALFA: Games con, pravidelně již třetím rokem, teď čtvrtým snad. Ještě jsem měla tu 

zkušenost s conem v Lotyšsku před měsícem. 

 

 

 

VW: Můžeš porovnat české a zahraniční cony? 

ALFA: Úplně jiný svět. Vlastně zahraniční con je hodně o hostech, o show, žádný 

přednášky, třídy, workshopy někdy, záleží. Soutěže záleží, u koho a kde. Vlastně 

zahraniční con je hodně o show, o prodejích, o hostech. A naše jsou o přednáškách, o 

kamarádech, jsou hodně intimní takové - tady máte í malinké cony, víkendové pro, já 

nevím - 200 lidí? A je to vyloženě parta kámošů skoro. Takže tam, když vlastně v 

zahraničí řeknete, že tu máte desetidenní con, tak jim to úplně vyrazí dech a nechápou, 

co tam tu dobu děláme. Takže se snažím vysvětlit, co tam teda děláme, že tam běží ty 

linie a přednášky, že se tam hodně pije, a podobně, že se tam chodí do kina. To oni vůbec 

nemají. U nich jsou cony maximálně.. Gamescom je tak na 4 dny. 

 

VW: Kdy by si měla někomu mimo fandom vysvětlit, co to je con a popsat takový typický 

con. Jak by si to vyjádřila? 

ALFA: Vyjádřila bych to tak, s tím mám zkušenosti, že con je od slova convention, což 

je anglicky shromáždění. Takže to se jako snažím vysvětlit, že je to odvozené od toho, 

proto se tomu říká con. A že prostě typický con když jsme v Česku tak vyprávím, že je to 

prostě o tom, že se třeba na víkend sejdou lidi, kteří se znají, se stejnýma zálibama a 

, kde se přednáší o věcech, které je zajímají, nebo si dávají tipy, hrajou deskovky a prostě 

se baví. To je hlavně o přátelích a tom, že se bavíme.  

 

VW: Dokážeš popsat typickýho účastníka conu? Jak podle tebe vypadá typický účastník 

conu? 

ALFA: Podle mě už to nejsou ty stereotypy, co bývaly, i když se najdou samozřejmě. Ale 

podle mě typický účastník conu je nenápadný, na ulici bys neřekla, že to je někdy prostě 

takový člověk. Třeba má nějakou fanouškovskou věc, ale nevíš, jestli jezdí na cony, nebo 

ne. Jsou to většinou lidi, co mají strašně zajímavá povolání jsem zjistila. Typický účasník 

conu, věřím v to, že je ochotnej, fajn a otevřený, je s ním sranda. Já prostě ty cony mám 

zaškatulkovaný tak, že jsou pohodářský. Existujou typický stereotypy, kdy vidíš týpka, 

který má tričko 3XL a v létě by sis k němu nesedla a podobně, ale věřím, toto už mizí. 

 

VW: Komunikuješ s účastníky conu i mimo ty cony? Když teďka pominu tvojí skupinu, 

tak jestli i s těma lidma, co se setkáváš na tom conu, se bavíš i třeba prostřednictvím fór, 

facebooku, když nejste na tom conu? 

ALFA: Jo, v Praze se občas potkáváme, takže určitě. Našla jsem tam spoustu přátel. 

Zveme se na různé akce i mimo právě cony, na různé oslavy narozenin apod. Teď vlastně 

na silvestru jsme byli taková parta, takže taky super. Pořádáme akce mimo hodně. Ten 

facebook vlastně pomáhá v tom, že jak člověk jezdí hodně na tyhlety cony i zahraniční, 

tak jinak by s nima nemohl mít, udržet ten kontakt. Ty lidi jsou tak z různých koutů 
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republiky i světa, že to prostě není pak možný jako třeba po SMSkách nebo tak. Facebook 

je hodně velká pomoc v tomhle případě. 

VW: Vyhledáváš informace o navštívených conech i v médiích? Třeba iDNES, nebo 

jakýkoliv klasický informační média? 

ALFA: Osobně to nevyhledávám. Když mi to vyskočí, tak kliknu a podívám se, co se 

píše, ale nevyhledávám, sama ne. 

 

VW: Jaká je tvoje zkušenost s conama, co se týče organizace těch conů? 

ALFA: Českých? 

 

VW: Českých. 

ALFA: No, to je zrovna docela dobrý, to jsme zrovna dneska probírali ve skupině. Tady 

prostě existujou podle mě takové tři typy conů. Jeden je prostě Festival fantazie a 

přidružené cony prse PragoFFest a podobně), další jsou anime cony a Animefest, Advik 

a další jsou takové ty mini cony jako Fénixcon, TolkienCon a pododbně. A vlastně na ty 

nejmenší cony nejezdím, ne že bych nechtěla, ale nikdy jsem je vlastně nesledovala a tak 

jsem si spíš nezvykla, než že bych nechtěla. Jezdím právě na ty FF a to řeknu - prostě 

Vaškocony, protože tam jsem vlastně začala, takže to sleduju. A vlastně rozdíl.. nebo jak 

jsi to říkala? 

 

VW: Může být rozdíl, co se týče organizace. 

ALFA: Jo - to jsem nějak úplně minula. Organizace.. Dříve to bylo hodně zaměřený na 

to povídání, přednášky apod. a na scházení, ale vlastně to jak se to vyvíjí dál, tak si 

myslím, že hodně conů chce jít do těch západních standardů, např. myslím, že Animefestu 

se to docela daří, protože ti si určili, že chcou jít hodně pro cosplay, hodně prostě ten 

cosplay, přednášky jsou také, ale je to prostě spíš takový bych řekla podřízené cosplayi. 

A jdou docela s moderní technologií, například streamujou hlavní sál, nahrávají všechno 

a pak to je možné pro všechny lidi shlédnout, což je super. A je to vlastně takové jako 21. 

století. Zároveň pozívají hodně zahraničních hostů, cosplayerů, mají k tomu přednášky, 

mají to ve velkých prostorách, řekla bych, že je to asi jeden z nejmodernějších conů u 

nás. Pak jsou vlastně ty Festivaly fantazie a tyhlety věci, a to si myslím, tam je snaha jít 

trochu západním směrem, ale je to spíš takové polovičaté. Podle mě se musí buď plně 

anebo prostě vůbec, protože to může být někdy opravdu zkázonosné. 

VW: Teď asi, jestli bys chtěla něco k tomuhle tématu dodat? Sama za sebe, co tě třeba 

napadlo cestou? Ne, cestou, během. 

ALFA: Jako k tématu vyloženě conů? 

 

 

 

VW: Conů, fandomů, cokoliv by tě ještě napadlo, co bys chtěla doplnit. 

 

ALFA: Myslím si, že některý cony by potřebovaly, aby prostě.. potřebovali by trochu 

svěžího vzduchu, trochu prostě nového ducha a nových myšlenek. To si myslím. 
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BRAVO 

 

VW: Hm. Jaké subžánry fantastiky tě zajímají? A do tý fantastiky zahrň úplně všechno 

sci-fi, fantasy, steampunk, úplně všechno co tě napadne, že s tím souvisí. 

BRAVO: Hej, hej,hej. Fúúú tak zaujímajú ma v rámci science fiction  space  opery, čiže 

také veľkovýpravné vo vesmíre odohrávajúce sa veci, potom ma ešte zaujímajú v rámci 
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fantasy taký subžáner, že magic and sword , čiže  taký že proste hrdina s mečom alebo 

hrdina s mágiou niečo robí, nejaký bordel a čo ma ešte zajíma z fantastiky? 

Supernaturálne veci ani moc že nie, tieto dva. Tieto dva hlavne ma zajímajú, space opera 

a magic and sword nebo might and magic . 

  

VW: Jaká média používáš v souvislosti s konzumací tohoto žánru? 

BRAVO: Konzumujem knižky, konzumujem graphic novels, čiže v podstate komiksy by 

sa dalo povedať, k tomu ešte seriály a filmy a ešte ak sa počítajú tak aj deskové hry, vieš 

také stolovky tak deskovky hraju tiež no a ešte aj hry na PC-čkach. 

  

VW: Jak často se tomuto žánru věnuješ, co se týče konzumace medií? 

BRAVO: Fúúúú.Veľmi často ja bych povedala že niekoľkokrát za týždeň. 

  

VW: Dokážeš odhadnout čas? 

 BRAVO: Fúúúú,  ja bych povedala takých 10 hodín za týždeň. 

  

VW: Máš nějakou oblíbenou postavu ve smyslu, že se sní nejvíc ztotožňuješ? 

BRAVO: Áno, mám takúto vec, ale v závere toto sa mení v priebehu veku, alebo ako to 

nazvať, že proste človek sa nejako vyvíja a ide so fandomu do fandom,  seriál Buffy tak 

tam v podstate s tou hlavnou postavou. 

  

VW: Co tě, co se ti na ní líbí, s čím se ztotožňuješ? S jakým rysem? 

BRAVO: V podstate ona je taký typ hrdinky, ktorá je prirodzene obdarená nejakými 

nadpozemskými schopnosťami, ale zároveň je to jedna z takých prototypných ženských 

hrdiniek a jeden z tých problémov, ktorým často čelí je, že takáto diskrepancia medzi tým 

ako sú pohlavia vnímané, že v podstate na chlapov pasuje jeden meter a na ženy druhý 

tak ona často v rámci toho čelí takým rôznym argumentom a problémom. (šum, požádala 

jsem respondentku respondentku o zopakování odpovědi) 

S tou Buffy sa stotožňujem preto, lebo ona je taký archetyp ženskej postavy, ktorá je teda 

v mužskom svete a tým pádom je na ňu podobne ako v normálnom svete taký dvojitý 

meter stavaný, hej respektíve na ňu a na mužov. A z toho typu ako ona čelí všetkým týmto 

veciam a prekonáva tieto veci a tieto obstekly, a napriek tomu si stále zachováva  tu svoju 

identitu a snaží sa nepodliehať nátlakom spoločnosti, alebo neviem nejakým 

očakávaniam s vonkajších smerov, tak toto je niečo s čím sa stotožňujem aj ja. Až na to 

že ona popri tom poprípade vraždí upírov a ja iba klikám v kancelárii, ale tá podobnosť 

tam nejaká je. 

  

VW: Věnuješ se aktivitám, které souvisejí s konzumací žánru fantastika? Třeba cosplay, 

fan fiction? 

BRAVO: Na pasívnej miere sa venujem veľmi aktívne čítaniu fan fiction ale iba teda 

tomu čítaniu nie žeby tvorivej tvorbe. Kedysi dávno som robila titulky k seriálom atď., 

čo je tak trošku tvorivá tvorba svojim spôsobom a to je asi tak všetko. A počkaj na conu 

robím  ešte aj prednášky  čiže v podstate aj to je svojim spôsobom aktívny prídavok. 
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VW: Jsou nějaké specializované weby, které sleduješ v souvislosti s těma aktivitami, 

třeba fan fiction nějaký speciální? 

 BRAVO: S fan ficion sledujem taký globálny portál, volá sa to Archive of Our Own 

alebo AOT a potom som ešte veľmi aktívnym konzumentom rôznych podobných 

platforiem cez káble, ktoré sa proste sústreďujú povedzme na tematické zhromažďovanie 

fan ficion z hentakého smeru atď. Tieto dve hlavne tieto dve. 

  

VW: Nazvala bys sama sebe fanouškem fantastiky? 

BRAVO: Áno, určite. 

  

VW: Jaké mají místo v tvém životě obsahy žánru fantastika? 

 BRAVO: Sú pre mňa určite zdrojom inšpirácie aj takej hlbšej perspektívy nielen v 

zmysle, že sa zamýšľam nad tými postavami týchto diel, aleže potom toto zamyslenie sa 

aplikujem aj na svoj vlastný život. Čiže mám k nim z nejakého dôvodu veľmi blízko, čiže 

zastávajú pre mňa dosť podstatné miesto, v zmysle že sa od nich aj učím atď. 

  

VW: Co ti příslušnost ke komunitě fanů dává? 

 BRAVO: Ad 1: Dáva mi to miesto v komunite, ktorá je veľmi tvorivá a veľmi aktívna. 

Väčšina fanúšikov, ktorý teda chodia na ty cony, s ktorými aj ja som v kontakte, 

v komunite, na ktorých pôsobím, robia svoje vlastné cosplaye, píšu, maľujú a podobne. 

A táto takáto ich kreatívna činnosť je niečo čo je veľmi inšpirujúce pre mňa, a potom ma 

to posúva ďalej aj v rámci môjho života aj pracovnej sféry. A zároveň na takej osobnej 

úrovni mi to dáva vyslovene také miesto, kde ja môžem byť a môžem viesť diskusie o 

iných veciach, ako by som viedla s obyčajnými kamarátmi z práce, alebo podobne, kde 

môžeme nejako hlbšie analyzovať. Povedzme buď tie postavy alebo tie svety z fantastiky 

alebo nejaké mechanizmy, ktoré sa tam odohrávajú, či už spoločenské alebo povedzme 

nejaké technické somariny okolo vesmírnych lodí a podobne. 

A svojim spôsobom tieto konverzačné okruhy, ktoré tam riešime sú pre mňa obrovským 

obohatením a úprimne sa u nich cítim viac doma než v bežnej konverzácii o tom, aké je 

vonku počasie. Čiže, aby som to ešte zhrnula, zároveň mi to poskytuje také miesto, kde 

môžem byť divná a je to tam normálne. 

  

VW: Nese to sebou nějaké obtíže? 

BRAVO: To, že som členom komunity fandomu?   

 

VW: Ano. 

BRAVO: Ani nie, akože jediná taká zvláštna vec alebo taký zvláštny fenomén, ktorý ja 

pozorujem, a ten je v skrz z toho, že v fandome som aktívne už asi desať rokov možno aj 

viacej, je to, že eventuálne svojim spôsobom vekoví priemer fandomu zostáva v určitom 

veku, že povedzme väčšina tých ľudí ma cca 20, alebo sú to ľudia pred dokončením 

vysokej školy. Zvyčajne potom ako dokončia školu a zamestnajú sa a podobne, tak majú 

tendenciu prestať byť zapletený s komunitou, alebo prestať proste byť členom komunity. 

Což spôsobuje občas, že mám taký pocit, že som obklopená samými mladými ľuďmi, 

akože oveľa mladšími ako som ja, a tým pádom mám občas taký pocit, že „ Čo tu robím, 
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hej !!! “ Ale to na druhej strane je tam stále skupinka tých skalných, s ktorými sa stále 

stretávame a proste sú to ľudia aj oveľa starší ako ja, ktorý pôsobia oveľa dlhšie vo 

fandome a na druhú stranu aj s tými ľuďmi ktorý sú mladší ako ja a normálne by som sa 

s nimi ani nesocializovala, pretože máme iné zámery, iné ciele v živote a tak ďalej. Tak 

dá sa s nimi veľmi kreatívne a dobre pokecať práve skrz tie spoločné záujmy a spoločné 

témy, ktoré máme. Takže toto by som ani nenazvala nejakou obťaží, ale skôr taká 

zvláštnosť. 

  

VW: Jak tu tvojí příslušnost k fanouškovské komunitě vnímají tvý rodiče a přátelé? 

  

BRAVO: Hej, no tak ako rodičia sa mi vždy veľmi nad tým tak dvíhali obočie hej, keď 

som bola naozaj ešte v tom veku, kde bolo treba povybavovať, čo sa deje a tak ďalej a 

vždy boli z toho tak príjemné pobavený. Na druhej strane, keď som sa z tých festivalov 

vždy vrátila živá a zdravá, tak si hovorili OK, tak asi je to v pohode. A eventuálne moji 

kamaráti z conu sa v podstate stali akože takými členmi mojej normálnej základnej 

kamarátskej skupiny, a tým pádom sa niekedy objavili aj doma a podobne. A rodičia si 

ako v podstate veľmi rýchlo zvykli nato, že Zuzka ma rada to sci-fi jej kamaráti tiež, tak 

v podstate je to v pohode. Čiže najskôr to bolo také že boli trošku zmetený, že prečo sa 

odoberám práve takým smerom takým nie mejnstrímovým smerom, ale eventuálne si na 

to veľmi dobre zvykli. A moja mamina teraz už, akože žijeme každá niekde inde 

prirodzene, ja som v Bratislave ona zostala na vidieku a jedna z obľúbených tém nato, 

aby ona nadviazala konverzáciu, je, keď v televízii vidí nejaký science-fiction film, tak 

zdvihne telefón a zavolá mi: „ Počuj práve ti ide Star Wars“ a ja, že „OK“ akože: „hej 

dobre.“ Ale také milé od ne,j že v skrz toto si na mňa spomenie, čiže toto sú rodičia. A 

čo sa nie takých nieconových kamarátov týka, tak tam to tiež bolo z počiatku takou témou 

pobavenie pre nich „Hóóó, tam tie tvoje sci-fi“ a podobne, eventuálne si nato úplne 

zvykli. A momentálne sa situácia má tak, že tie kruhy geekou a negeekou, ktorý sú moji 

blízky priatelia alebo kamaráti sú veľmi prepletené skrz to, že tam proste je nejaká 

spoločná socializácia a podobne a nepôsobí to nejaký problém, čiže tak. 

  

VW: K jakému fandomu konkrétně se řadíš? 

 BRAVO: No, tak k mnohým, ale úplne tak najsilnejšie asi rezonuje u mňa Doktor Who 

a Battlestar Galactica, tieto dva. 

  

VW: Byla si někdy i v nějakým jiném fandomu? Kvůli čemu si třeba přešla mezi těmi 

fandomy? 

  

BRAVO: Aha, hej. Ja som sa namáčala do všetkých, možných, rôznych fandomov, fakt 

ako tie seriály a filmy a knižky vyskakovali, tak ja som cez to išla, nie úplne cez všetky, 

ale hej bola som teda členkou aj iných fandomov. A takým hlavným dôvodom na takúto 

fandomovú migráciu je, každý z týchto fandomov maličkých má nejakú takú ústrednú 

myšlienku, hej. A vedela som v tých fandomoch veľmi silne žiť práve v tej dobe, keď tá 

ústredná myšlienka pre mňa niečo znamenala, alebo keď tá ústredná postava z tohoto 

seriálu, filmu, knižky niečoho keď pre mňa bola nejakým spôsobom veľmi blízka. 
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Napríklad kedysi mi bol strašne blízky celý svet okolo Stargate Atlantis, pretože som sa 

tam veľmi stotožňovala s niektorými postavami  eventuálne to pominulo. Jednak aj ten 

seriál bol celý ukončený, taká fanúšikovská aktivita pominula a prestalo to nejako v tom 

fandome žiť. Ale potom sú fandomy, ktoré  sú strašne aktívne aj potom, ako sa teda skončí 

povedzme nejaká filmová trilógia alebo niečo a nesie sa to s nimi ďalej. A takým dobrým 

prípadom je Babylon 5, čož je seriál ktorý sa skončil desať, možno aj viacej než desať 

rokov dozadu, mal päť sérií a stále veľmi aktívne, pomerne aktívne žije na FFku a na 

iných festivaloch a veľmi rada sa k nemu vždycky vraciam, lebo kedysi to bola tiež moja 

srdcovka. Ale ako dôvod, prečo som teraz konkrétne v Doktorovi Who, je logicky to, že 

Doktor Who stále vychádza, stále okolo toho je veľmi aktívny diškurz aj s tými ostatným 

fanúšikmi a tak ďalej. Stále je tam čo nového interpretovať, nebo príde nejaký ten nový 

podnet, inými slovami nová epizóda a tak. Čiže by som tam kládla veľký dôraz nato, že 

či tá vec aktuálne vychádza ako film, knižka alebo niečo a, že či sa tam ja viem stotožniť 

s nejakou myšlienkou alebo postavou. 

  

VW: Scházíš se se členy fandomu mimo cony? 

 BRAVO: Áno, veľmi pravidelne, prehnane často. Je to smutné, ako často, ale áno. 

  

VW: Jak to třeba probíhá? V kolika lidech se scházíte? 

BRAVO: Zvyčajne to prebieha tak, že sú to také neoficiálneho charakteru stretnutia v 

takom fandomovom  hostinci u nás v Bratislave, ktorý volá sa Dungeon Pub, a pravidelne 

každý piatok alebo každú sobotu je tam taká párty v tomto štýlu, Star Wars party alebo 

niečo podobne. A tam je to také, že od 15 do 30 ľudí, skalní ľudia vždycky sa tam stretnú 

nejaký. 

  

VW: Teďka přejdem k druhý časti. To jsou samotný cony. Mě zajímají primárně cony v 

České republice. Takže se zeptám: Jestli dokážeš říct teďka všeobecně, kolika conů si se 

zúčastnila? Jestli dokážeš odhadnout. Nebo jak často aspoň jezdíš? 

BRAVO: Na tie české? Hej? 

  

VW: Vem teďka dohromady všechny,  i v zahraničí, kterých si se zúčastnila, kolik 

zvládáš za rok? 

BRAVO: Koľko zvládam za rok? Tak sa poďme nato pozrieť. Hej? Tak v podstate teraz 

budem mať Animeshow,  potom bude SlavCon to sú dva slovenské, potom bude 

STARcon to je v Prahe, potom bude? Potom až do leta do FFka tuším nič nemám, potom 

bude FFko, to jest v Chotěboři, potom bude Conec, to je v Brně, potom bude u nás na 

Slovensku IstroCON. Comic Salón, to je jeden, potom bude u nás na Slovensku 

Kozmodróm, potom bude v Chotěboři Speciál, ja to počítam na mojej ruke, zatiaľ osem, 

a potom ešte bude KoprCon v Kopřivnici.  Kozmodróm som povedala, ešte niečo mi 

určite uniká, ale tak to mám takých deväť, na ktoré zaručene, že idem, a potom ešte sú tie 

také maličké TolkienCony a ja-neviem-jaké cony, ktoré sa proste odohrávajú v počte 40 

ľudí a sem-tam idem s veľkou radosťou aj na taký, takže povedzme zaokrúhlime to na 

desať za rok. 
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VW: Zúčastnila si se conů, zmínila ji Slovensko, ale i někde jinde kromě Slovenska a 

České republiky? 

BRAVO: Ježiš, hej, hej, hej áno, áno zabudla som, minulý rok som bola na viedenskom 

Comic Cone což bolo v novembri a to je taký con takého západného štýlu, vieš si 

predstaviť, miliarda cosplaystou, miliarda stánkov s merchandisom, a akože žiadne také 

ako u nás prednášky a spol. ale skôr také, že kupuješ si veci a nechávaš si podpisovať 

veci od hercov. Takže vo Viedni na tom viedenskou Comic Cone. 

 

  

VW: Které cony se ti líbily a proč? 

BRAVO: Ústredne sa mi páčia také trošku komornejšie cony hlavne teda v Čechách a na 

Slovensku, pretože mi veľmi vyhovuje ten štýl, kde si môžeš sadnúť a buď ísť na 

prednášku alebo sadnúť okolo piva a baviť sa o veciach. No a s veľkou obľubou chodím 

na ten slovenský SlavCon, pretože má takú veľmi príjemnú atmosféru. Je tam fakt, že 

taká nejaká účasť 500 ľudí max. a to je také že akurát, že nemáš pocit, že by si bol stále s 

tými štyrmi ľuďmi dohromady a stihne sa aj akože poriadne premiešať, aj je tam 

dostatočne bohatý program a podobne a potom v Čechám mám neskutočne rada ten 

brniansky Conec, ten je tiež taký že menší, ale tiež veľmi bohatý program, a človek tam 

spozná veľa zaujímavých nových ľudí. 

  

VW: Co by si na conech vylepšila? 

BRAVO: Chcelo by to možno, nejaký, nejaký lepší spôsob tej takej organizácie tých 

prednášok a tak ďalej lebo sem-tam je tých línií prehnane veľa a v podstate človek by sa 

musel naozaj že roztrojiť, aby mohol chodiť akože na všetky zaujímavé prednášky, 

zároveň to aj tak trošku odbúrava tým prednášajúcim publikum, pretože v podstate, keď 

máš na FFku nejakých povedzme desať línií naraz, tak akože je jasné, že v každej 

miestnosti bude šesť ľudí alebo tak nejako, čože je vlastne tak trochu škoda, keď sa 

pozriem na niektorých prednášajúcich, ktorý šialene veľa prípravy venujú tej svojej 

prednáške, a potom to počuje pár ľudí v nejakej spotenej miestnosti. A vo všeobecnosti 

akože tie priestory, pochopiteľne priestory conov, sú také, aké sú, zvyčajne nejaká škola 

alebo niečo podobne a dosť ťažko sa v nich prežíva a žije, takže to by bolo také vylepšenie 

úplne, že super. 

  

VW: Jak vnímáš ostatní účastníky conů? Ty osobně... 

 BRAVO: Osobne? Mám z nich vždycky, oni mi tak dodajú energiu tým svojim 

nadšením, lebo nestretla som jedného človeka, ktorý by chodil na cony a nebol nejakým 

spôsobom trošku uletený v zmysle, že má ten svoj maličký kúsok svojho fandomu, alebo 

že niečo prehnane rád. A s takými ľuďmi je radosť sa rozprávať, pretože to nadšenie z 

nich potom fakt že ide, lebo keď človek položí tú správnu otázku „Ktorá postava sa ti 

páči?“ A oni idú, hej. A iba sa dívať na to ako, sa oni vedia s týmto aj stotožniť a nájsť v 

tom niečo podobne aj so svojim životom a podobne. To je neskutočne krásne, čiže akože 

fakt väčšina týchto ľudí. Hoc väčšina z nich je neskutočne introvertní, čiže keď im 

položím otázku, tak oni len sklopia zrak a nerozprávajú sa so mnou, ale za predpokladu, 

že sú komunikatívny, tak z nich vychádza fakt, že veľmi pozitívna energia, čož je niečo 
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super. Ta pozitívna energia v nich zotrváva, aj keď majú v sebe nejaké dve, tri piva, čož 

je pre mňa neuveriteľné a veľmi, veľmi, veľmi mám rada ich prítomnosť, to sú akože 

teraz sa bavíme o tých všeobecných, ktorých nepoznám, tak akože osobne hej, No a 

potom keď príde akože na nejakú takú bližšiu skupinu, s ktorými sa vídavame na conoch 

tak dva, tri roky a akože už aj cez facebook sa poznáme a sem tam už aj tak normálne sa 

socializujeme mimo conov, že navštívime sa v meste alebo niečo také, tak tam už je to 

proste normálne kamarátstvo, ktoré akože fakt, že ide už do takej hĺbky, že kde sa 

stretneme na tom cone a vidíme sa tak dvakrát trikrát do roka, tak akože fakt sadneme 

preberieme veci hej, dávame si akože také rády do života, aké si len vieme dať, lebo 

zvyčajne v rámci fandomov sa stretávajú ľudia z naozaj veľmi rôznych oblastí života a 

nie je to nejaká homogénna skupina, žeby to boli povedzme samí študenti alebo niečo 

také, práveže naopak je to skupina, ktorá je veľmi diverzná a pestrá na otázky veku, na 

otázky zamestnania a podobne, čiže takýto bližší ľudia sú fakt, že pre mňa aj zdrojom 

naozaj cenných informácií aj takých pohľadov na svet a akože vymieňame si veľa myslím 

si, že pozitívnej energie, čiže tam tých už proste vnímam akože blízkych kamarátov, hej. 

  

VW: Jak by si někomu, kdo není z fanouškovský komunity, popsala, co je to con? Co je 

podle něj pro tebe typické? 

 BRAVO: Niekomu, kto nie je z jánošíkovskej komunity. Keď v práci spomínam, že 

napríklad, že povedzme budúci víkend idem na nejaký con. Prvá reakcia je: „A budú tam 

tí divný ľudia v tých divných  kostýmoch?“ Hej? Takže ľudom takým nie conovým sa 

podľa mňa spája práve to najviditeľnejšie, čož je často ten cosplay. U nás v Bratislave je 

to ešte taká situácia o trošku šialenejšia, že tu je veľmi rozvinutá anime komunita a keď 

mame Animeshow alebo Comics Salón, tak tí ľudia, ktorých účastnícka báza je nejakých 

šesťtisíc ľudí, tak tí ľudia proste zaplavia ulice, všetci vycosplajovaný, električky plné 

nejakých Narutov alebo Sailor moon girls a podobne a babičky sa nato iba dívajú  že 

„Bože zase týto!“ a je to úplne celé také, taká súčasť folklóru tak trošku, čiže toto si podľa 

mňa tak najviacej ľudia spájajú. Aja by som to možno ešte tak obohatila, že áno, je to tá 

vec, kde budú tí divný ľudia v týchto divných kostýmoch a zároveň, že tam budú 

prednášky o nejakých dobrých témach a eventuálne, že potom všetci ideme niekam na 

pivo a bavíme sa o tom a šmitec. 

  

VW: A jak by si takhle popsala lidi, co se na těch conech vyskytují? Kdyby si měla říct, 

jak vypadá typický conař? 

 BRAVO: Typický conař hej? Fúúú. Závistlivé to môže byť na akom coně, lebo predsa 

len, ako som popisovala, sú také cony, kde je veľmi silná aktivita tých anime ľudí a otaku 

a podobne. A potom máme taký ten SlavCon u nás Slovensku, a to je hlavne zamerané 

na slovanskú kultúru a sú tam predovšetkým rôzny larpisti a proste ľudia, čo tam spia v 

stanoch na kožušinách a predstierajú, že sú nejaká stredoveká dedina alebo niečo 

podobne. A potom je úplne iný folklór na takom FFku, kde proste sú to všetko upotený 

ajťáci, ktorý chodia z jednej prednášky na druhú, hej a potom sedia ve Vočích. Takže ako 

popísať takého bežného conaře. Je to človek, ktorý sa odhodlal nevyspať sa celý víkend, 

aby sa mohol pokúsiť zbaliť tu elfskú princeznú, o ktorej je úplne očividne, že v reálnom 

živote nemá špicaté uši, ale aj tak mu to nevadí a má veľké nadšenie pre všetky také tie 
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aktuálne veci fandomove, čo už máš v poslednej dobe Marvel a Avengeri, všetko okolo 

a potom nejaké seriály a podobne. Čiže tak. 

  

VW: Vyhledáváš o navštívených conech informace, třeba v mediích nebo na nějakých 

specializovaných webech? 

  

BRAVO: Vieš čo musím sa priznať, že nie. Všetky tie informácie čerpám vyslovene že 

cez facebook a akože cez tie eventy proste, keď nájdem, tak tam si to všetko prečítam a 

na základe toho idem, čiže nepotrebujem, necítim potrebu ďalej sa informovať nejako cez 

média. 

  

VW: Dobroš, napadlo tě něco cestou, co by si chtěla dodat k tématu? Buď conu nebo k 

žánru fantastika. 

BRAVO: Vieš čo, ani nie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLIE 

 

VW: Tak začneme tím jednodušším. Který subžánry fantastiky tě zajímají? Počítá se 

úplně všechno, co tě napadne - sci-fi, fantasy, horor,… 

CHARLIE: No sci-fi většina, hlavně Star Trek a Star Wars, taky Hvězdný války, a psaný 

sci-fi taky hodně - Clark, Asimov a podobně, ale víceméně prakticky skoro všechno, 

pokud je to dobře napsaný. Pak mě hodně zajímá fantasy, to u fantasy mě spíš zajímaj 

literární díla než filmy nebo seriály a takovéto sci-fantasy, co se v poslední době hodně 

objevuje, to může být psaný hodně dobře, třeba Anne McCaffreyová, její Drakeni z 

Pernu, to je něco mezi sci-fi a fantasy, takže to, to mě taky hodně zajímá. Horor moc ne, 
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některé typy hororů ano, ale ne když je to moc, moc takové surové a spíš, kde je to příliš 

zaměřené jenom na to, že to je gore, to mě nebere, ale kdysi byla nějaká dokonce hororová 

literární, nějaký časopis po revoluci krátce, tak ten jsem odebírala, takže horor taky určitý. 

No a primárně jdu po příbězích a po světech, protože světy mě zajímají a příběhy těch 

světů mě zajímají, než přímo určitý typ žánru.“ 

 

VW: Co konkrétně se ti na těch žánrech líbí? 

CHARLIE: Líbí se mi, že dávají možnost rozvinout určité ideje, které by v našem světě 

nemohly být rozvinuty, ať už kvůli nějakému myšlenému nebo předpokládanému tabu 

nebo kvůli tomu, že prostě současný svět nefunguje tim způsobem, nemá ty překážky, 

které by člověk musel překonávat, takže umístíme-li svět a prostředí někam jinam, kde ty 

překážky jsou určité, tak můžou vzniknout jiné příběhy, které ale přitom toho mají mnoho 

společného s naším světem. Není to o úniku, je to spíš o hraní si.  

 

VW: Která média používáš v souvislosti s konzumací těhletěch žánrů? 

CHARLIE: Primárně knihy, sekundárně filmy, terciárně hry.  

 

VW: Jak často se věnuješ žánru fantastika v rámci konzumování médií? 

CHARLIE: Každodenně. 

 

VW: Dokážeš odhadnout, kolik hodin denně třeba to je? 

CHARLIE: Když mám čas, tak to klidně může být třeba čtyři, pět hodin denně. Já si 

přečtu knížku v metru, já si přečtu knížku, když jedu zpátky metrem, když někde čekám, 

čtu knížku, jsem doma, dám si čaj, čtu knížku. Když nemám čas, tak jenom v tom metru, 

což bývá tak hodina denně. 

 

VW: Jakým souvisejícím aktivitám se věnuješ? Respektive jako souvisejícím s conama 

a vůbec s žánrem fantastika?  

CHARLIE: Vyrábím kostýmy, protože mě baví tvářit se, že bych mohla být součástí 

nějakého světa a baví mě vymýšlet, jaký typ života v tom světě bych mohla vést a když 

si na sebe dám kostým, tak se víc cítím součástí toho světa a na tom conu přece jenom, 

ano jsem extrovert, ano, líbí se mi, že přitahuju pozornost takhle, že lidi mě poznávají, 

ale ještě sekundárně mě ohromně baví vymýšlet a vytvářet to a jsem strašně ráda, že je to 

nějaký tvůrčí koníček. Jakmile člověk opustí školu, přestane se učit, přestane na něj být 

takový neustálý tlak ve zlepšování se, ve vzdělávání a časem zjistí, že mu to chybí, takže 

pořád jsem mladá, protože pořád se učím nové věci. 

 

VW: Jak často se věnuješ cosplayi? 

CHARLIE: Prakticky co con, to nosím nějaký den nějaký kostým, většinou. Když se 

cítím na to unavená, tak si ho nevezmu, protože je to koníček, není to povinnost a na cony 

jezdím tak třikrát do roka. 

 

VW: Sleduješ nějaký specializovaný weby kvůli vytváření kostýmů?  
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CHARLIE: Většinou jenom, když mám před sebou nějaký projekt, tak se dívám na 

nějaké postupy, jak se se zpracováním něčeho podobného někdo potýkal a tam je mi to 

víceméně jedno, jaký fenomén anebo dokonce i to nemusí být nějaký cosplay. Třeba jsem 

se naučila zacházet s kůží, protože mi to přišlo zajímavé a můžu to použít i ke cosplayi, 

ale primárně jsme se to neučila kvůli cosplayi. Je to využitelné. Kvůli cosplayi jsme se 

naučila šít, protože předtím nebyla potřeba, ale teď si můžu šít věci do civilu, takže 

podobně, ale to já hledám spíš už takové ty postupy, jak lidi dělají různé věci, jak se co 

dělá, než jak někdo dělal konkrétní brnění, protože já nechci dělat konkrétní brnění.  

 

VW: Dokážeš odhadnout, kolik do toho investuješ? Třeba ročně nebo klidně do jednoho 

kostýmu? 

CHARLIE: No podle toho, jak je dobrý, jo, jaká je chuť, jaká je inspirace. Do kostýmu, 

co mám na sobě, to jsem neinvestovala zase tolik. Tam víceméně byl nejdražší ten 

materiál. Čas, když nepočítám, což je hovadina, protože člověk má počítat čas, tak 

v materiálu jsem se mohla vejít do čtyř tisíc. To není špatný. To není špatný na to, že to 

je všechno kvalitní materiál a že to je kompletní kostým, tak čtyři tisíce za kvalitní 

materiál, je dobrá cena.  

 

VW: Nějaké další aktivity, kterým se věnuješ? 

CHARLIE: Píšu. Začala jsem psát původně fan fiction a díky tomu jsem se dostala i 

k psaní originální fikce, s kterou mám docela úspěchy, zatím teda jenom s povídkama, 

ale jsem oslovena nakladatelem, co se týče románu, takže opačně, než to většinou autoři 

mívají, takže to mě ohromně těší, a pracuju na něm. A kromě toho, že píšu taky povídám 

o psaní. Snažím se psaní přiblížit dalším lidem a díky tomu jsme zjistila, že mě ohromně 

baví přednášet a předávat své znalosti a učit lidi, kteří se chtějí učit. To jsem o sobě vůbec 

netušila.  

 

VW: Můžeš víc popsat, jak funguje fan fiction České Republiky? 

CHARLIE: Je to trochu chaotické. Dřív to bylo jednodušší, protože dřív nebylo tak 

jednoduché vydat svou fan fikci, nějakým způsobem ji dostat mezi lidi. Jediným 

způsobem, jakým to kdysi šlo, a to mluvím o roce 2000, kdy jsme začali, tedy kdy začaly 

kamarádky, které jsem tam poznala, mít první víceméně povídkový archiv Star Wars fan 

fikce, tak to fungovalo tak, že lidi nám poslali svoje povídky, my jsme je přečetli, pokud 

byly dostatečně kvalitní, což tak půlka z nich byla, tak jsme je ručně převedli do HTML 

a umístili na stránky. Situace se samozřejmě velice od té doby změnila, to je 16 let, takže 

vznikly i jiné povídkové archivy, které už na to měly všechny možné záležitosti. Bylo to 

jednoduché. Autor jenom vzal svou povídku, zkopíroval ji do formuláře a to automaticky 

tu povídku převedlo a povídkové archivy v Čechách jsou podle různých stupňů toho, jak 

se ty administrátoři tomu věnují, někteří nechaj projít prakticky všechno, hlavně, že tam 

se jim generuje obsah. Jiný se víc starají o to, aby tam byla aspoň nějaká kvalita. A pak 

máme blogy. A na blogu si každý může psát, co chce, což má svojí výhodu, protože tam 

si může psát opravdu každý, co chce, a svojí nevýhodu, protože ty kvalitnější věci na těch 

blozích často zapadnou a čtenář se o nich nedozví. Ani já, protože já čtu i špatné fan 

fiction jakožto čtenář, protože mě to svým způsobem i baví. Ano, je to trošku škodolibé, 
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ale některé špatné fan fiction jsou tak špatné, až jsou dobré, ale chci i číst dobré fan fiction 

a chci být schopná je najít. 

 

VW: Jaké fandomy mají vlastně své základny, co se týče fan fiction v České republice? 

CHARLIE: To je taky víceméně roztříštěno dost, člověk většinou ví jen o těch, ve 

kterých se pohybuje, nebo kolem kterých se projde. Musím s hanbou přiznat, že ten náš 

povídkový archiv víceméně umřel, takže pokud je někde nějaký další Star Wars 

povídkový archiv, tak já o něm nemám přehled. Je pravděpodobné, že bude. Vím o 

povídkových archivech u Harry Potter fan fikce, který tenkrát hrozně moc nastartoval 

potom, co začal Harry Potter být svým způsobem in, což bylo strašně rychle, strašně moc 

lidí začalo psát fan fikce a to zrovna chytl nástup těch povídkových archivů. Takže v 

Čechách vím asi o čtyřech, dvou větších a dvou menších povídkových archivech u 

Harryho Pottera. Z Harryho Pottera se tady ty masivní záležitosti plynule přesunuly na 

Stmívání. O tom jenom vím, protože to je mimo můj zájem, to já nečtu, ale vím, že to je 

a jakýmsi zvláštním způsobem se vydělily tzv. RPF, což jsou Real People Fiction, kde 

lidi píšou o skutečných lidech, ať už to jsou herci nebo zpěváci. Takže One Direction, co 

já vím, tak má velký archiv, nejeden i v Čechách. Určitou, určitou základní podstatu těch 

lidí, co tam píšou, je jich hodně, píšou si to, čtou si to, chválí si to, neříkám, že to nemůže 

být napsaný dobře, ale myslím, že je to spíše pro mladší věkovou skupinu než, bývají ty 

generické fan fikce, řekněme. 

 

 

VW: Do jakého fandomu radíš sama sebe? 

CHARLIE: Já jsem klasický multifandom. Jsem ve Star Trek fandomu, tam mě znají. 

Jsem ve Star Wars fandomu, tam mě znají. Jsem velký fanoušek Tolkiena, tady mě znají 

taky. Hodně píšu knížky, a tedy snažím se dokončit tu jednu, ale povídky mám hodně, 

přednášek o psaní jako takovém, tam mě taky znají. Takže já jsem v hodně těhlech 

fandomech, které se pohybují po conech, to jsou ty aktivní lidi, dejme tomu. Tak tam 

jsem aktivní, spíš by bylo jednoduší říct, kde nejsem. Nejsem u poníků, nejsem u anime 

a nejsem dejme tomu u počítačových her aktivně. 

 

VW: Co Ti členství ve fandomu dává? 

CHARLIE: Členství ve fandomu není nic formálního, aspoň v Čechách ne. Je to spíš 

skupina kamarádů. Všichni jsme znali ten pocit na základní a střední škole někdy, že celý 

svět je normální, jen my jsme letadla. A ve fandomu nacházíme ta další letadla. Takže 

zjišťujeme, že jsme taky normální, že taky někam patříme, že to, že si z nás někteří 

neustále čtou, není nic divnýho, to, že někteří z nás píšou, není nic divnýho, to, že kluci 

si šijou, není nic divnýho. Jsou to prostě lidi, kteří mají fantasii nebo lidi, kteří mají 

otevřenou mysl a dávají se dohromady a komunita sama o sobě. Samozřejmě, v komunitě 

jsou dobří lidi, v komunitě jsou špatní lidi, protože v komunitě, komunita je pořád část 

populace. Ale v komunitě jsou spíš lidi akční než lidi, kteří jenom čekají a konzumují. 

 

VW: Nese to sebou i nějaké nepříjemnosti? 
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CHARLIE: Já osobně jsem se s tím moc nesetkala, naštěstí, asi protože jsem se do 

komunity dostala, až když jsem byla dospělá, prakticky. Vím, že někteří mají problémy s 

rodiči, dejme tomu. Už zase tady něco šiješ, už zase budeš na víkend pryč, ty vaše 

bláznivé ..doplň.., takže to bývá. U mě to je naopak, u mě má otec potíže se mnou, protože 

otec je taky aktivní ne úplně ve fandomu, tedy jaksi ve fan fenoménech, ale v 

československém fandomu, protože píše a na začátku ho někteří lidi brali jen jako mého 

otce a bylo to zajímavý. 

 

VW: Jak tvoje vlastně fanouškovství vnímají lidé, kteří nejsou součástí fandomu? V tvém 

okolí, třeba příbuzní, přátelé. 

CHARLIE: No muž ví, že jsem divná. Moje momentální práce ví, že jsem divná, a je 

jim to jedno, což je ohromně úžasný, když si uvědomíš, kolikrát se ti v pracovním 

kolektivu stane, že někdo divnej je hnedka outsider. My u nás jsou divný všichni, jen 

každý trochu jinak. Já jsem teda divná tím, že nepiju pivo a chodím na cony, což není ta 

stejná skupina lidí, spousta lidí na conech pije pivo, abych to ozřejmila. To prostě mám v 

tom štěstí, že spíš je to zajímá, co dělám a když něco napíšu, tak o tom chtějí něco vědět 

a chtějí vidět moje fotografie v tom, jak vypadám v kostýmech, takže to jsem ohromně 

ráda, protože vím, že tohle není normální. 

VW: Scházíte se dalšími členy fandomu i mimo cony? 

CHARLIE: Scházíme se pravidelně jednou týdně. Není to primárně dané fandomem, je 

to spíš ta skupina těch letadel, co nechtějí čekat od conu do conu, aby si zjistila, že vlastně 

jsou normální. 

 

VW: Dobře, přesuneme se teď k té druhý části a to jsou samotný cony. Dokážeš říct, 

jakých conů si se zúčastnila? Kolikrát ročně se na nich objevíš? 

CHARLIE: No první con byl Raucon 2000. To je 16 let, to byl podzim. Potom jsem 

začala jezdit na Avalcony, což jsou teďkon Festivaly fantazie, takže tam jsem byla kromě 

jednou každý rok od roku 2002. Nástupce Rauconu KoprCon od roku 2003, tam už 

poslední sezóny už nezvládám kvůli práci, bohužel. To je taky podzimní záležitost, potom 

jezdím Pragocony, teď PragoFFesty. Tam jsem měla taky nějakou pauzu taky mezitím. 

A objevuji se STARconech, občas TolkienCon, tak jednou dvakrát jsem byla. Poprvé mě 

čeká zahraniční con, tak jsme zvědavá no. 

 

 

VW: A který to bude? 

CHARLIE: HobbitCon. 

 

VW: A proč sis ho vybrala? 

CHARLIE: Protože je to zahraniční con a chci poznat nějaký jiný con než v Čechách a 

zahraniční cony na rozdíl od českých jsou hodně o hercích. Protože oni mají na to 

rozpočty a zahraniční fanoušky, co jsme tak jako na to koukala. V Čechách fanoušci chodí 

na con a tam se baví. Zahraniční fanoušci chodí con a tam je baví. Takže tam je to spíš to 

konzumní a kolem těch herců a na HobbitConu zvou tradičně, co největší množství herců, 

co hráli v Hobittovi. Takže tam může být 13-14 herců najednou, oni tam mají panely, což 
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znamená, že sedí a povídají o tom, jaké to bylo natáčet, a lidi se jich ptají a oni odpovídají 

na ty otázky, takže se člověk dozví zajímavé věci, někteří se s nimi i vyfotí, nebo si to 

nechají podepsat, proč ne. Takže jsem zvědavá, jaké to je. 

 

VW: Jaké programy nebo přednášky navštěvuješ na conech? 

CHARLIE: O psaní často, většinou proto, že tam přednáším sama, ale chci se podívat i 

na to, jak o psaní přednášejí další. Potom přednášky určitých lidí, protože když jsem na 

conech už takhle strašně dlouho, tak už vím některé přednášející, které prostě chci vidět. 

Protože mají přednášky kvalitní a zajímavé. Potom většinou přednášky o tom, jak se co 

dělá, jak se vyrábí nějaké konkrétní části kostýmu, jak se vyrábí dabing, jak se natáčí 

cedéčko a podobné záležitosti a pak podle toho, na co mi padne oko, ale když člověk na 

cony jezdí častěji, tak to bývá tak, že si v programu zatrhne přednášky, co chce vidět, a 

pak sedí v čajovně s těmi ostatními. 

 

 

VW: Které cony se ti líbily a proč a které se ti nelíbily a proč? 

CHARLIE: Líbily, teďkon ty nové PragoFFesty jsou fajn. Poslední Pragocon, na kterém 

jsem byla, to bylo před změnou organizátora, ten byl hodně mizerný. Primárně proto, že 

hlavní organizátor naprosto kašlal na organizaci. Já jsem se tam podílela i organizačně, 

takže pohledy ze zákulisí znám. Byla jsem na prvním a jediným Pentaconu v roce 2002, 

ten taky nebyl moc dobrý, ale nejhorší con, na kterém jsem kdy byla, byl Tricon Eurocon 

pár let zpátky v Těšíně, který byl jaksi zahraniční a měl to být velký významný evropský 

con a já bych to shrnula takhle. Češi a Poláci by neměli nic organizovat dohromady, ta 

mentalita je tak odlišná, že to prostě nefunguje. 

 

VW: S tou organizací, jaký přesně problémy jsi tam zaregistrovala? 

CHARLIE: Na Triconu? No, začněme ubytováním. My jsme si ubytování našli sami, ale 

lidi, kteří měli ubytování oficiálně v conových kolejích, tak tam někteří z nich přijeli a 

bylo jim řečeno, že se s nimi nepočítá, protože jaksi je nemají uvedený. To ovšem nebyla 

informace, kterou měli oni. Oni zaplatili a měli potvrzené ubytování, ale oni si mohli tedy 

i za zvýhodněnou cenu koupit ubytování v tělocvičně do spacáku, který s sebou 

samozřejmě neměli. To byla jedna věc. Další věc byla ta, že česká strana programu se 

odehrávala v Českém Těšíně, polská v Polském Těšíně, byly dva kilometry od sebe, 

jednou za hodinu jel autobus, ale vědět jízdní řád autobusu, to se člověk mohl dozvědět 

jenom na polské registraci, která byla dva km daleko a člověk, i když chtěl jenom na 

český program, se musel zaregistrovat v Polsku. Jediná kantýna, jaksi conová kantýna už 

ve čtvrtek večer byla vypita. To nemluvím jenom o pivu, to mluvím i o víně, prostě vypili 

ve čtvrtek večer. A to jsem teprve začala, to bych mohla o nedostatcích pokračovat stále 

dál, bylo jich tam hodně, většinou kvůli organizaci a už nikdy víc. 

 

VW: A mohla bys zhodnotit, jak funguje organizace současných conů? 

CHARLIE: Cony v Čechách se dají rozdělit na cony školní, víceméně, a cony 

poloprofesionální. V Čechách není profesionální con, ale cony školní vypadají asi takhle. 

Skupina lidí, fanoušků nějakého fenoménu, většinou už jsou zvyklí a organizují některé 
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věci delší dobu, se domluví s nějakou školou, pronajme si školu a tam je na víkend. 

Všechno ty lidi dělají zadarmo, vstupné pokryje náklady na pronájem nejčastějc a na 

pronájem veškeré techniky, někdy, dneska už je to tak, že se technika pronajímá, dřív to 

bylo tak, že lidi přiváželi vlastní počítače, teď už je to přece jenom trošku lepší. 

Občerstvení tam dělají většinou rodinný příslušníci, kteří mají nějaké občerstvovací firmy 

nebo podobně a v poslední době to začalo být tak, začalo se hlídat, aby se promítaly jenom 

legální věci. Takže už to není, že by se nějaká upirátěná věc někde promítala, to ne, teď 

už se promítají jenom legální věci, což znamená, že pokud chtějí promítnout oficiální 

film, musí mít koupenou licenci. To je drahý, takže je tam většinou nemají, promítají fan 

filmy, dokumenty a podobně, kde nemusejí mít licence. A je to taková polorodinná 

sešlost, 200-300 lidí, někdy jenom 150, kde se lidi sejdou a společně si popovídají nad 

fenoménem, který je spojuje. A pak jsou ty poloprofesionální cony, což je ta linie 

Festivalů Fantazie, PragoFFest a Festival fantazie hlavně, kde rozpočet už je podstatně 

jiný, účastníci, už je jich podstatně větší množství jako účastníci jsou i normální lidi 

nejenom ta letadla a skutečně už je všechno přesně ošetřené, lidi, kteří dělají s 

potravinami, mají povolení dělat s potravinami. Filmy mají koupené licence, počítače už 

ta firma vlastní, neodehrává se to nutně ve školách. PragoFFest ano, protože je to 

nejjednodušší způsob, pro to množství těch lidí. Ale Festival fantazie už má i kino a ten 

rozpočet je řádově jiný a samozřejmě na pořádání conů se nezbohatne, ale pořádání 

Festivalů Fantazie dokáže myslím v současnosti svým způsobem zaplatit dva 

zaměstnance, celoročně, což už je docela slušný, ale nezbohatne se tak. Ne když se to 

dělá poctivě. 

 

VW: Co bys na conech vylepšila? 

CHARLIE: Já mám trošku zvláštní postavení mezi těmihle věcmi, protože většinu 

organizátorů, kteří pořádají, já znám osobně, včetně organizátorů Festivalu Fantazie. 

Takže třeba v loni v této čajovně nebyl sáčkový čaj a já jsem řekla: „Vašku, chybí Ti v 

čajovně sáčkový čaj“, a letos tady je. To je příklad, já když najdu něco, co bych vylepšila, 

tak jdu za tím organizátorem a řeknu mu to a oni to buď vylepší, nebo řeknou, že jsem 

blázen, protože se to nevyplatí. Takže takhle mě nic nenapadá. Mě to vždy napadne, když 

mám problém, tak ho jdu hned řešit a když ten problém nemám, tak ho nehledám. Jsou, 

určitě je spousta věcí, které by se daly vylepšit, většinou je to počasí, třeba v létě na 

Festivalu fantazie bych zavedla povinně, aby přes den bylo maximálně 25°C a pršelo 

jenom v noci. Ale to zatím pořád nejde. 

 

VW: Jak vnímáš ostatní účastníky conů? 

CHARLIE: Je to úžasná skupina lidí, kteří mě na dlouhé měsíce dopředu nabíjí energií. 

A to do nich počítám i ty účastníky, který nemám ráda. Protože samozřejmě, jeli na 

PragoFFestu v tomhle asi 1 500 lidí nakonec dohromady, jsou mezi nimi i ti, které ráda 

nemám a kterým se někdy musím vyhýbat nebo ke kterým prostě jenom nechodím, ale 

stejně dohromady ta komunita vydává, tak strašnou živelnou energii a není to jenom tím 

věkem, který je tady nejčastěji kolem těch 20 let, ale skutečně tím zápalem pro něco, že 

to úplně nabije, nabije toho člověka, že to má smysl, že má smysl věnovat ten svůj zápal, 
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tu svou energii a tu svou práci vytváření věcí a něčemu jinému, než prostě jenom sedím 

v kanceláří, jedu domů, postarám se o domácnost a jdu spát. 

 

VW: Jak bys popsala někomu, kdo nejezdí na cony, kdo není v žádným fandomu, jak bys 

mu popsala, co je con? 

CHARLIE: Já bych parafrázovala jednu reportáž, co jsme kdysi četla o PragoFFestu, 

Pragoconu tenkrát ještě. Con je místo, kam školu povinné děti jezdí, aby si ze svého 

kapesného mohly zaplatit vstupenku, za kterou jdou na přednášku Františky Vrbenské, 

která jim pod průhledným názvem „Ženy, hrdinky české literatury přednáší hodinu o 

Boženě Němcové“. A nikdo neodejde. 

 

 

VW: Jak bys popsala conaře, nebo lidi, co se objevují na conech? 

CHARLIE: Spíš bych to řekla takhle, na conu můžete všechno, samozřejmě jsou tady 

pravidla, ale con je tak svobodné prostředí, že lidem je jedno, kdo jste, jak jste oblečený, 

co máte na sobě, jakého jste pohlaví, jakého jste věku, tady je každý tím, kým je a smí 

tím být. Jsou tady šedesáti, sedmdesátiletí lidé, skutečně tady jsou, někteří z nich 

přednášejí, někteří ne, někteří pouze poslouchají, jsou tady miminka, jsou tady pětileté, 

osmileté, dvaníctileté děti, jsou tady středoškoláci, jsou tady vysokoškoláci a všichni se 

respektují navzájem, i ti, co se pomlouvají tak pořád, protože samozřejmě klasický český 

vtip je sešli se dva fanoušci a nikoho nepomlouvali, stejně je to spíš takové pomlouvání, 

pořád, dobře spíš toho člověka, než toho, co má na sobě. Jestli znáš módní peklo. Módní 

peklo, dobře, čte se to zajímavě, některé ty věci, v módním pekle oni rozeberou, co ten 

člověk má na sobě špatně, proč tohle dělá špatně a tak podobně. Člověk přijde na con, 

může mít na sobě džíny a tričko, může mít na sobě pyžamo, může mít na sobě bravurně 

vypracovaný kostým, může mít na sobě absolutně cokoliv a nikomu to nepřijde divný. A 

naopak mu ještě pochválí, ty máš hezký pyžamo. „Kde jsi sehnal ty bačkůrky?“  „To je 

super kostým.“  „Hezký tričko!“  „Nebo taky se stalo, ty máš hezký kostým a slečna 

pravila: „To je můj civil.“  „Ty máš zajímavý civil.“ 

 

VW: Zmínila jsi jednu reportáž o conu, sleduješ informace o conech v médiích, co se 

objeví? 

CHARLIE: Ano, ale většinou se snažím je nesledovat, většinou je sleduju s tím, že 

doufám se tam neobjevím, já strašně ráda jsem, když se tam objevím, ale zároveň, jako 

asi každý, mám vždycky dojem, že jsem za idiota, když se tam objevím. Takže spíš 

doufám, že tam nebudu. A pak taky většinou nadávám, protože málokdy se stane, že 

reportáž je daná, je točená člověkem, který skutečně ví, co to cony jsou. Většinou jsou 

reportáže točené lidmi, kteří prostě potřebují mít tu senzaci, takže ukážou jé, podívejte 

se, tady lidi chodí v pyžamech. A jako a co, chodí v pyžamech. Ještě jednu věc bych řekla 

o conu, cony jsou jedno z nejspřátelenějších prostředí pro různě minoritně orientované 

lidi, ať už gaye, lesbičky nebo transsexuály, nebo podobně, které kdy znám. Protože tak 

holka má ráda holku a co, tak a co má být, nikdo to neřeší a myslím, že právě na těch 

conech to bylo takové to první místo, kde jsem se setkala s tím, a co, a co má být. 
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VW: Jaká je pro tebe hlavní motivace pro to, navštívit con? 

CHARLIE: Vidět kamarády. Vidět ty kamarády, co jsou ze všech konců republiky, které 

jsem dlouho neviděla, poznat nové lidi, protože to je absolutně úžasná věc, jak skoro na 

každém conu se nějaký nový fanoušek připojí k tomu fenoménu, tak trochu plaše a 

najednou na dalším conu už má čtyři přednášky, je tady takový člověk, je mu 16, 

necelých. Je to úžasná věc. A vůbec mě fascinuje ten život. Samozřejmě někdy se člověku 

nechce, říká si na ten con už nepojedu, je to daleko, je to vysoko, je to hluboko a pak tam 

čirou náhodou třeba jede, protože ten víkend náhodou nemá, co dělat. A tak co, udělá si 

ty dvě přednášky, a to mu třeba zaplatí vstup, tak asi takhle to funguje. A pak zjistí, že to 

bylo absolutně úžasný. 

 

VW: Ještě doplňující otázky k tý první části, za prvý jestli bys sama sebe popsala jako 

fanouška.? 

CHARLIE: Ano. 

 

VW: A když jsi mluvila o těch žánrech, který tě zajímají, která, se kterou postavou se 

nejvíce ztotožňuješ a proč? 

CHARLIE: Začala jsem psát fan fiction, protože jsem takovou postavu nemohla najít. 

Tak jsem si jí tam napsala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTA 

 

 

VW: Takže u které subžánry fantastiky tě zajímají? A spadá do toho úplně všechno, co 

tě napadne, takže sci-fi, fantasy, horror, hmm cyberpunk, cokoliv, co tě napadne. 

DELTA: Jo. Primárně sci-fi. Takže jako to je asi taková hlavní věc a samozřejmě veškerý 

asi subžánry sci-fi. Mám hlavně rád military sci-fi a pak to, čemu se říká space opera, což 

je samozřejmě těžko definovatelnej žánr, ale už jako nějaký definice jsou, tak s tím si asi 

poradíš a to pak samozřejmě nebráním se hard sci-fi, ono se to tak různě prolíná. Mám 

rád třeba postapo částečně, ale že bych ho nějak jako costplayoval to, to ne, k tomu se 
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dostaneme, já vím. A to, takže jako z těch podžánrů fantastiky hlavně jako sci-fi. Ne, že 

bych jako pohrdl fantasy, že jo. Četl jsem Pána prstenů a tyhle ty věci taky, ale jako 

kdybych si měl, kdybych měl říct, tak jako hlavně jsem scifista. Málokdy jsem byl něco 

jinýho. 

 

VW: A proč tě zajímá tenhle žánr? 

DELTA: Tak samozřejmě asi, není úplně lehká odpověď, protože to člověka vždycky tak 

nějak jako zajímá, odjakživa, možná si nepamatoval jako doby, kdy by ho to nezajímalo. 

U mě to asi bylo tak, jako klasický dítě, jako líbí se mu vesmírný lidi, je to takový cool, 

že jo. Potom že jo, potom člověk vidí  film, neuvažuje o něm jako o sci-fi, ale vidí věci 

jako Hvězdný války, což taky není úplně to nejčistší sci-fi, ale prostě zajímá ho to, a pak 

ho zajímá, tak jako i stran, že chce vytvářet příběhy. Tak ho zajímá, jak to bude 

v budoucnosti, a tak jako sbírá různý sci-fi filmy a tak. No jako že by on, člověk o tom 

strašně málokdy nějak aktivně uvažuje. Jako rozhodně třeba ten dítě a jako raný puberťák, 

tak jako řeší, jako má rád akční filmy, má rád tak jako sci-fi filmy a často se to stírá někde 

je to jenom lepší, někdy je to jenom sci-fi a ono to nějak dohromady dopadne. A takže 

tak. Myslím, že ke sci-fi jsem se dostal dost jako primárně, spíš přes ty Hvězdný války. 

 

VW: Máš nějakou postavu, se kterou se nejvíce ztotožňuješ a proč? 

DELTA: Jako. No. Odpověď na tu otázku by nepochybně byla ano. A která postava by 

to byla, to záleží na tom, jakou mám momentální náladu a taky samozřejmě na tom kolik 

mi je, protože když mi bylo čtrnáct, vnímal jsem to jinak, než jako když, kolik je mi teď. 

Když mi bylo těch čtrnáct, tak jako byl jsem fanoušek Hvězdných válek, ale i těch her a 

knih kolem toho. Měl jsem hrozně rád třeba Kylea Katarna, což je hlavní hrdina série her 

ze Star Wars, jenže to se jmenuje Jedi night ta série. Takže to bylo prostě takovej ten 

klasický borec, co hláškuje a všechny vystřílí a je to takový to, co toho puberťáka 

fascinuje víc. Hmm. Teďka když jsem dospělej, tak jako mě spíš třeba fascinujou takový 

ty spíš literární postavy, který jsou hodně hloubavý, hodně jako dokážou být rozhodný, 

jako když mají jako třeba pochybnosti, tak jako se to snažej jako nedat najevo, protože 

mají zodpovědnost vůči lidem a ty lidi musejí vidět jako toho jako chladnýho rozvážnýho 

člověka, čili řekněme takový spíše takový vůdcovský figury mě hodně fascinujou, 

samozřejmě jsem fanoušek knižní série  Honor Harringtonová, takže  Honor 

Harringtonová je jedna z takovejch postav, která mě hodně fascinuje, podobně jako 

v stejné sérii třeba White, admirál White Haven. Z filmů a seriálů mám určitě rád z 

Battlestar Galacticy amirála Adama, v seriálech jako Babylon 5 mám rád kapitána 

Sheridena ze Star Trek Deep space 9 Se mi vždycky líbil kapitán Siskovich. Nevím, jestli 

je to nějaká úchylka, hlavně ty vůdcovský figury prostě nebo ty velitelé, protože jako 

obecně ten velitel je hrozně zajímavá postava, protože nejen že je to někdo, kdo jako. On 

to není někdo, kdo nemá, nesmí mít pochybnosti nebo nesmí být nerozhodný, on je to 

někdo, kdo to nesmí dát najevo, což je něco, co mě asi fascinuje i na osobní úrovni, no. 

Hlavně i možná i tím, že osud v různejch situacích mě jako hodil do situace, kdy já musel 

něčemu velit a já musím něco koordinovat, i když jsem se na to vůbec necítil, ale nějak 

jsem musel. 
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VW: Jaký média používáš v souvislosti s fantastikou? 

DELTA: Asi veškerá možná, co existují. Takže, jestli myslíš jako v jakým, jaká média 

používám na v konzumaci fantastiky, tak jako rozhodně koukám, čtu knihy, koukám na 

filmy, hraju počítačový hry. Jsem nevyhraněn, jdu většinou primárně po příběhu a ten 

příběh se mi buď líbí, nebo nelíbí. A je z mýho pohledu jako jedno jestli je ten příběh 

vyprávěnej přes film nebo skrz knihu nebo skrz počítačovou hru. Každej ten jakoby 

formát nebo to médium má něco, co mu umožňuje udělat něco, co jiný žánr nebo formát 

neumožňuje. Takže jako takhle to zhruba funguje u mě. Nemám vyhraněnou, médium. 

 

VW: Jak často se věnuješ žánru fantastika, co se týče konzumace mediálních obsahů? 

DELTA: Tak vždycky většinou když mám volný čas a tím, že se pak rozmysli, zda to 

tam pak chceš uvést, ale tím, že fantastiku i píšu a je to jeden z mých zdrojů příjmů, tak 

to můžeme i označit, že se tomu věnuji i ve své de facto pracovní době a zároveň od, ještě 

jsem nezačal, od příštího pátku učím na vysoké škole předmět, který se jmenuje sci-fi a 

fantasy literatura, takže jako literatura jako zdroj příjmů bude v tomto duchu, jo. Takže 

jako řekl bych, že se ji věnuji většinu času, paradoxně to co si teďka čtu v MHD, zrovna 

fantastika není náhodou. 

VW: A věnuješ se i souvisejícím aktivitám. Aktivitám, co souvisejí s mediálními obsahy 

žánru fantastika? 

DELTA: Co to znamená? 

 

VW: Třeba Cosplay nebo workshopy, vyrábění, vyrábění teda tematických předmětů 

k prodeji. 

DELTA: Hmmm. Jo. 

 

 

 

VW: Nebo třeba divadlo? 

DELTA: Jo. Výborný. Výborná otázka. Dobře, cosplay mám jako jediný, tím že máme 

ten fanclub těch fanoušků Davida Webera a Honor Harringtnové, tak z toho mám 

uniformu. Z toho vesmírného lidstva, které je v té sérii, takže nemám jí momentálně u 

sebe a ani ji nemám na tomhle tom conu. Takže to je jakoby kostým, jestli je to cosplay, 

to přijde na to, jak to zrovna definujeme, protože já si nehraju na žádnou konkrétní 

postavu z té knihy, já jsem prostě já, který je jakože admirál, něco jo. Takže jako nejsem, 

není to jako, nevím, jestli se to může označit jako cosplay nebo jako kostýmové chození 

po conu. Samozřejmě, když  má ceremonii nebo tak, tak se snažím chovat jako ty 

důstojníci daných hodností a tak. Tak to je jako ke kostýmům nebo jako nebráním se tomu 

nikdy do budoucnosti jako třeba mít další kostým a jí třeba dělat cosplay nebo tak. Jenom 

jsem to zatím moc neřešil. Ale jako vlastně jo, cosplay tím pádem dělám, abychom to 

měli zjednodušit. Druhá věc, co jsme to, co jsi to, jo workshopy. Spíš ano, na tom, že já 

třeba většinou mám na conu workshop tvůrčího psaní nebo něco takovýho, čili spíš se 

zaměřuji na to, že nějaký ten workshop vedu a snažím s to pro ty lidi dělat nějaký 

zábavný. To jsou workshopy a potom několikrát jsem na conech dělali divadlo a 

nepochybně někdy budeme dělat zase. Dělali jsme jako minimálně šestkrát divadlo na 
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STARconu a aspoň jednou, ne-li víckrát jsem se účastnil na Festivalu fantazie. Někdy 

jako ten hostující, kdy jsem tam měl štěk, ale často, minimálně sedmkrát, jsem se na tom 

částečně podílel jako tvůrce. Že jsem jako pomáhal psát scénář, ne jako, že bych ho napsal 

celý, ale byl jsem jedním z lidí, kdo psali scénář a vymýšleli to. Takže tohle jsou asi ty tři 

hlavní věci.  

VW: Jaké předměty si v souvislosti s žánrem fantastika pořizuješ? 

DELTA: No, asi, rozhodně si nepořizuju, teda ne že bych něco takovýho občas neměl, 

spíš něco jako tu ozdobu nebo lapače prachu jako mám nějaké ty figurky nebo takový ty 

věci a mám nějaký to lego, jo a ale jako není to asi ten hlavní záběr. Pořizuji si samozřejmě 

knížky a takový věci. A samozřejmě si člověk koupí nějaký ten merchandising, ale jestli 

bych měl nějaký vyhraněnej, to ne. Říkám si, třeba radši nějakej ten praktickej, jako třeba 

když už mám merchandising tak třeba jako plácnu kalendář nebo něco takovýho. Jo, ne, 

že bych neměl ty lapače prachu, mám je jako, ale nesnažím se být jako sběratel nebo něco 

takovýho. 

VW: Sleduješ nějaký specializovaný weby, které se týkají žánru fantastika? 

DELTA: Sledoval jsem, hlavně jako že jo, když jsem byl hodně Star Wars fanoušek tak 

CSWU, Czech Star Wars Universe. Nějaké další, vydával jsem na Jedilandu kdysi dávno, 

takže na Jedilandu jsem si četl i jiné povídky, potom teďka v tý současný době spíš ne, 

protože jako víc fungujeme skrz ta sociální média, skrz facebook, takže když se jako o 

něčem dozvím, tak se to spíše dozvím skrz facebook, pak čekám kolikrát na tu stránku, 

tam si něco přečtu, třeba na co dostal, jsem dostal odkaz a pak se vrátím, ale že bych 

sledoval aktivně přímo tu stránku, to nesleduje. Jakože spíše se tam člověk dostane přes 

odkaz. Že jo, říká se, že asi 90% veškerého našeho času na facebooku je na hlavním listě, 

kde na stránce scrollujeme dolů a koukáme, co se děje. Takže spíše tak nějak tak to se 

tam člověk dostane. 

 

 

VW: Do jakého fandomu se řadíš? 

DELTA: Asi jsem jeden z těch, kterým se říká multifandom, protože mám víc zájmů a 

nejsem nějak vyhraněný,  ale začínal jsem jako fanoušek Star Wars - Hvězdných válek, 

pak jsem byl jeden ze zakladatelů českého fandomu Honor Harringtnové, což je vlastně 

teďka můj primární fandom, Honor Harringtnová. Jinak jako mám rád Star Trek, Stargate, 

Battlestar Galacticu, jako já mám rád spoustu věcí, takže jako znám ty lidi, co tam jsou a 

nakonec už ten con je pro mě o těch lidech. Tak jako jezdím už čtrnáct let. 

 

VW: Co ti příslušnost k tomu fandomu dává? 

DELTA: Asi to, co jakejkoli jinej fandom nebo komunita, prostě tu nějakou komunitu, 

networking, prostě člověk zná nějaký lidi, který jsou pohromadě, který jsou fajn, a i když 

jako ta fandomová komunita je velká, zrovna v tom našem klubu je momentálně téměř 

stovka lidí, tak prostě to jsou ty lidi, co člověk zná, co je kolem nich a se potkávaj. A 

nemusí ti být ani fandom, ono i to se začíná stírat, protože to je vždycky na těhlech conech 

je úspěšná jako linie programová, fantasie a historie, víc jako těch přednášek je z tý 

historie, kde jako si ty lidi prostě dělaj přednášky o čemkoli od historie do 19. století, 

protože spíš na přednáškách z moderny a to je vlastně, chodí tam ty stejný lidi, co chodí 
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někam jinam, prostě člověka někdy něco to zaujme a tady zase je linie Asiacon, protože 

se mluví o staré Číně, o slavných čínských císařovnách a nebo prostě něco takovýho. 

Takový to co je fantastika a to co není fantastika se pak v tomhletom jako stírá, ale u těch 

fandomů bych řekl, prostě je to tak komunita. 

 

VW: A nese to sebou nějaké nepříjemnosti, být součástí této komunity jako celkový 

komunity? 

DELTA: Nepříjemnosti vyloženě asi ne, protože pořád to všichni děláme dobrovolně. 

Samozřejmě, v jakékoli skupině,  kde je tři a více lidí, a více lidí se sejdou a mají 

protichůdné názory a protichůdná ega a dochází jako ke střetům, třeba jsou lidi, co se fakt 

nesnášej, jako ne že by se, to se samozřejmě stalo i mě, něco takovýho. Člověk se nebude 

tvářit, že je nějaký jako andělskej, když není, a pak zároveň když má člověk jako nějakou 

pozici někoho, kdo to nechce řešit, tak se pak ocitne jakoby mezi dvěma mlýnskými 

kameny, nebo se od něj buď čeká, že to nějak vyřeší nebo se čeká, že zaujme nějakou 

stanovu, ale to je takový jako nepříjemný, prostě v každý skupině to není nějak unikátní 

pro fantastiku, že jo. No. 

VW: Scházíš s členy toho českýho fandomu i mimo cony? 

DELTA: Rozhodně s tou naší skupinou fanoušků Harringtnový se scházíme na různých 

akcích ať už je to třeba hraní deskovek, u doma u jednoho z nás, jenže to ne se všemi, že 

jo, ale pak tam jsou takové dílčí akce, třeba pak hromadně se slaví každý klubový 

narozeniny, každý květen nebo se chodí do zoo, kde se adoptovalo jedno zvíře, kočku 

rybářskou a podobné věci. Pořádají se třeba jako lasergame, airsoft, paintball, byli jsme 

na kurzech sebeobrany nebo aj i když člověk chodí třeba na jako na akce jiných jakoby 

fanklubů a fandomů prostě jsou různé tematické akce, třeba jako Geekárně, což je cafebar 

zaměřený na tuhle komunitu v Praze. Nebo prostě člověk pozván, že startrekový fanklub 

má 20. výročí, nebo kolikáté to bylo teďka v prosinci, takže tam jako taky jde a jsou to 

všechno známý, který se nějakým způsobem vždycky překrývaj ty komunity, takže je to 

taková ta jedna, jedna veliká komunita se spoustou různých odnoží. 

 

VW: Jak vnímají tvojí příslušnost tomu českýmu fandomu, k tomu fanouškovství, ty lidi, 

kteří nepatří do této komunity? 

DELTA: Takový vývoj, samozřejmě když člověk jako vyrůstá, tak je to složitý, někdy 

že by se tomu rodina jako stavěla špatně, to jako říct nemůžu, rodině to bylo v zásadě 

jedno, byli v takovým v tom stylu jakože nebere drogy že jo a což je asi běžný. Ale občas 

jim je to jako divný, já se, jako těm, ti co to vědí, protože já se tím netajím, takže když se 

mě někdo cizí na to zeptá třeba v práci nebo když třeba na to přijde řeč, tak já nemám 

problém říct, že jsem byl jako na conu, že jo, to je taková akce. A jo, vnímaj to jako, že 

je to divná zábava, ale zase je to zábava, proč ne. A tak no. Samozřejmě zase tím, že třeba 

i teď učím, tak se stavím do takové pozice, že si říkám, jako no mám mít nějaké fotky, 

které můžou objevit moji studenti a co se může stát nejhoršího a tak. Ale jako, že by to 

se vnímalo nějako plošně negativně, to ne a vlastně všichni moji, většina mojich kolegů 

nebo lidi, se kterýma spolupracuji v reálném životě, o tomhle ví a nemají s tím moc 

problém. 
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VW: Teď se přesuneme k druhý části a to jsou ty cony. 

DELTA: Já se na to napiju. 

 

VW: Určitě. První otázka je, jakých conů ses zúčastnil? Dokážeš vodhadnout prostě 

počet? Tedy kolik conů jsi absolvoval. 

DELTA: Bývaly doby, kdy jsem si přesně pamatoval na kolika conech jsem v životě byl. 

Ty už minuly. Řekl bych, že. Dobře, na cony jezdím od podzimu 2002, ale byl to jedinej 

na podzim, tak ten jako zahrnem. Pak řekněme, že od roku 2003 jsem byl v průměru na 

tři až čtyři nebo i někdy pěti conech do roka, takže řekněme na čtyři. Od roku 2003 to je 

dvanáct celých let krát čtyři, to je 48. Tak řekněme, že jsem za život byl na nějakých 

padesáti, šedesáti conech. 

 

VW: A byl jsi i na nějakém v zahraničí? 

DELTA: Ano, byl jsem. Tak začněme od těch zahraničních. Tak zahraniční, byl jsem na 

IstroCONu v Bratislavě a byl jsem letos pozvaný na Slavcon  do Bratislavy, což je takové 

zahraničí - nezahraničí. Potom jsem byl na třech conech v tom zahraničí- zahraničí, kde 

jsem byl v roce 2011 na Easterconu v Birminghamu v Anglii, což je takový větší, spíš 

literárně zaměřený con, ale nejenom. My tam právě byli s naší výpravou z klubu za jako 

spisovatelem Davidem Weberem, který tam byl jako host. Potom jsem byl v roce 2013 

na HonorConu, což je právě opět con pro převážně tyhle fanoušky. Ten byl v Jižní 

Karolíně v Americe. A v roce 2015, loni v květnu, jsem byl na Mounty Conu 2015 

v Minneapolis v Minnesotě. Což byl opět con primárně pro fanoušky Honor Harringtnové 

a tohohle sci-fi, military sci-fi a tak. Všechno to byly takové ty menší cony, takže takový 

ty… Nebyl jsem na žádné americkém conu, kde by to bylo jako o tom, kde stojí člověk 

osm hodin ve frontě, aby dostal podpis Williama Shatnera nebo něco takového. Byly to 

spíše takové cony, které měly v řádu stovek těch návštěvníků. Vždycky v zahraničí teda. 

 

VW: Dokážeš srovnat český a zahraniční cony? Co mají stejný, co se odlišuje? 

DELTA: Ja říkám, nebyl jsem na žádných těch, typických zahraničních, které jsou 

založeny na tom, že je tam nějaký host a na něj se stojí fronta a pak máme cony jako je 

Dracon, kterej, nebo Dragon Con, vlastně se to jmenuje, v Atlantě, kterej vlastně, kde je 

70 tisíc návštěvníků. Na niřčem takovém jsem nebyl. Ale řekněme, že rozsahem ty cony 

byly v zahraničí zhruba stejné. Ty rozdíly tam v tom jsou, hmm. Jednak v tom, je třeba 

celkem unikátní pro Českou republiku, nebo možná země bývalého sovětského bloku, ale 

dobře, pro Českou republiku, že, tady ty cony jsou často ve škole, to se jako v zahraničí 

moc nenosí. Všechny ty cony, které jsem byl se odehrávaly ve čtyřhvězdičkovém hotelu 

nebo v lepším, jako většinou to byl Hilton nebo Hayes, nebo nějaký takový velký řetězec. 

Protože ty mají jako na to spoustu jako, jednak mají na místě rovnou vhodný ubytování, 

jednak tam mají spoustu kongresových místností, takže pro con je to jakoby ideální, 

samozřejmě člověk v Čechách by se samozřejmě většinou nedoplatil. A to je jede 

z důvodů, potom druhý rozdíl, který vidím, je, že v Čechách je to hodně založeno na těch 

přednáškách, což znamená, že nějaký člověk si přihlásí nějakou přednášku a nemusí to 

být ani žádná jako extrémně známá osobnost. Jako dá si tam nějakou flashku, má 

powerpointovou prezentaci nebo třeba jenom vypráví a tím jako ty lidi na tu hodinu 
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zabaví. Ne, že by takové přednášky nebyly v zahraničí, taky, ale spíš je tam ta forma těch 

panelů, že je máme jako. Máme tam třeba pět lidí, kteří stojí u stolku a povídají na nějaké 

téma. A takže je to vlastně něco mezi přednáškou a besedou a prostě ty lidi jako mluví, 

odpovídají na dotazy diváků a samo je to jako od toho, že ty diváci tam jsou na to jako 

poslouchat těch pět lidí, co jsou v tý oblasti nějak zběhlý v tom, co ty lidi zajímá a oni o 

tom mluví. To je další takový rozdíl. Takže bych jako řekl, že je to na českých conech, 

v zahraničí, kde jsem byl, je to trošku výjimka. Tam jsem vlastně přednášek na všech taky 

ale, ale je tam více odděleno na těch zahraničních ten přednášející versus ten návštěvník 

nebo aspoň na těch větších. Ale jsou i takové ty menší, které prostě může se tam jako 

nějaký cizí člověk někoho kontaktovat a nahlásit si přednášku. Na Comic-Conu v San 

Diegu by to asi nešlo. 

VW: Jaké programy a přednášky navštěvuješ na českých conech? 

DELTA: Kromě těch mých? Jsem docela nevyhraněný jako. Musí to být nějaký téma, 

které mě zajímá, ale jako asi když se nad tím teď zamyslím, není to moc, není to žádný 

konkrétní téma většinou. Buď je to přednášející, kterého znám a nějak mě zajímá, jak on 

mluví, to říká. Nebo je to téma, které mě zaujme, a můžu být na přednášce o tom, jaké 

jsou kostýmy v nových Hvězdných válkách, můžu jít na přednášku vo, kterou měl někdo 

na Festivalu fantazie o tom, jak fungují elektrárny. Jako jak fungují současné moderní 

elektrárny, jak funguje rozvod proudu a tak, což je naprosto neconové a naprosto nesci-fi 

téma. Na druhou stranu je to něco, co třeba člověk, který nepracuje v energetickém 

průmyslu, vůbec nezná a neví, jak to funguje. A jaký je rozdíl mezi různými zdroji energie 

a takhle. Takže je to třeba taky zajímavé. Ale jako podle něčeho konkrétního si 

nevybírám, musí mě to prostě nějak zaujmout, že bych jako chodil jenom na Star Trek 

přednášky a ne na Star Wars přednášky, to ne. 

VW: Které cony, které si navštívil v rámci České republiky, se ti líbily a proč a které 

naopak ne a proč? 

DELTA: No jako mám takovou stálici, řekněme stálou trojici nebo čtveřici, už asi jezdím 

na mnohem víc conů během roku, no dobře. Ale dobře, řeknu to spíše takhle. Pravidelně 

jezdím od roku 2003 na Festival fantazie do Chotěboře, který se měnil neustále. Že jo, 

byl to výrazně menší noc, když jsem tam začínal jezdit, než jak je teď. Je to takové 

všechno více organizované, víc a můžeme říct i více byrokratické, protože tam ty 

přihlášky o ubytování se řeší více jako striktně než třeba na menším, téměř rodinném conu 

plus, že je to samozřejmě dražší, na druhou stranu je to takový unikátní zážitek, protože 

je to ten con, který má devět dnů a když tam člověk jede na celou dobu, tak vlastně je 

mimo realitu na devět dnů a pokud se nemusí během týdnu z nějakého důvodu vrátit na 

chvíli. Ale takže to je asi con, který je řekl bych, hmm, jak to říct. Nemusí být nutně jako 

objektivně nejlepší, ale je to prostě con, který je takový ten hlavní, hlavní událost roku 

pro spoustu těch fanoušků a pro mě je to určitě ta největší věc, kam člověk jako jede, 

kterou plánuje nejdýl dopředu, na kterou se třeba i nejvíc těší, protože se tam odehraje 

nejvíc věcí. Zároveň i pak pro úroveň, co se týče hostů nebo tak, tak tím, že je to con, 

který má nejvíce účastníků, je nejdražší, tak zároveň si může dovolit ty nejzajímavější 

hosty třeba a něco takového. Takže určitě Festival fantazie je určitě i nejzásadnější pro 

mě. Mám rád i ty ostatní cony z FF série, třeba ten Pragacon nebo Festival fantazie 

Speciál, který býval Fancity, pak se vrátil do Chotěboře, kde jsem byl teď po dvou, po 
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dlouhé době teda zas poprvé zase a ten se mi líbí. Je to takový zase malý con, kde je pár 

lidí, ale zase s těma několika málo lidma si člověk lípo pobaví. Je to takové nenáročné. 

Potom mám rád STARcon, který je vždycky v Praze na přelomu března a dubna. A to už 

je zase takový menší con organizovaný ve škole, takový jako téměř rodinný, rodinně 

organizovaný a ten mám, ten jsem měl spojený s tím, že mnoho let jsme vždycky na Star 

conu jsme udělali divadlo, takže to bylo takové hektické a člověk si toho conu moc neužil, 

což už naštěstí uplynulo, ale člověk prostě to tam má rád. Například ten náš klub, tam se 

sejde z něj nejvíc členů, protože některý nemají na drahý cony typu jako Festival fantazie, 

takže se tam sejde nejvíc lidí a z té naší komunity a je tam nejvíc nával. No a poslední, 

na který pravidelně jezdím je KoprCon, což je primárně Star Wars con, vlastě hlavní 

český Star Wars con, který je každý listopad v Kopřivnici a je to takový unikátní zážitek, 

protože už jen tím, že to organizují lidi, který jsou jako opravdu fanoušci, ale zase ne moc 

těch šíleně velkých organizací. A mají trošku specifický způsob humoru, takže celej 

způsob jak funguje ten con a i jak třeba funguje ten galavečer je takovej jako humor a typ 

zábavy, který se jako nezažije, tím, že tam jako je, je con na který se jezdí a nejezdí někam 

jinam, i když se táhnou přes celou republiku do Kopřivnice, tak jako je to docela takový 

unikátní zážitek a člověk tam pozná kamarády, který tam za rok nepotká nikde. No a co 

se týče conu, který a který by se mi nejmíň líbil. Nevím, většinou jsou to ty, na kterých 

jsem jednou. A obecně jako třeba jsem nemusel, když jsem tam byl párkrát pozván, abych 

přednášel, nemusel jsem moc, myslím, že to byl Advik, který je někdy v létě. Naposled 

když jsem tam byl, tak byl na Chodově v Praze a přišlo tam spousta lidí z úplné jiné 

oblasti jako, se kterými se nemám moc, co říct. Takový ty jako hodně třináctileté slečny 

v anime kostýmech, co jako prostě žijou těma seriálama a často si idealizují Japonsko, 

když vůbec ho neznají jinak, než přes to Anime. A takže to byl Advik. A ten jsem jako 

moc nemusel, navíc tam byl hrozný nával a těch lidí tam bylo poměrně víc než by 

dodržovaly požární předpisy. A pak samozřejmě můj první noc v roce 2002, to byl 

Pentacon, což byl jako divný con, kde bylo jako pár lidí a bylo to ve škole s rozmlácenýma 

oknama a tenhle con byl je jednou a nikdy se už neopakoval. Ty organizátoři už nikdy 

v životě nic nedělali, takže to není úplně typ conu, který bych mohl nějak plošně odsoudit, 

protože to byl takový jeden omyl několika lidí. Jo, za který se o ni pak třináct let 

omlouvají. Takže tak. Problém, jednou jsem byl třeba na TolkienConu a to byl krásný 

rodinný con, ale není to noc moc pro mě. Nejsou tam věci, které mě zajímají, takže jsem 

tam byl jednou, spíše potkat nějaké své kamarády a pak jsem tam zase nebyl, ale že by 

řekl, že je neoblíbený con nebo který bych nesnášel, to nemám. Když mě nějaký con moc 

nezaujme, tak na něj znova nejezdím, ale není to proto, že by byly nějak objektivně 

špatný. Což jsem asi odpověděl na mnohem víc, než ses ptala. 

 

VW: No super, tím líp. Co by si na těch conech vylepšil? 

DELTA: Těch českých nebo zahraničních? 

 

VW: Na těch českých. 

DELTA: No, to je složitá otázka. Jednoduchá odpověď, by byla nevím, ale takovou 

odpověď si nezasloužíš. Tak co bych na nich vylepšil? Tak ono je to o tom, že všechny 

cony se nějak vyvíjeli, protože a spousta lidí má vždy předpoklad představit si, co by 
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všechno vylepšili, takže se, takže se jako něco udělá a na nějaký ročník těch conu lidé 

píšou, co by se příště mělo vylepšit a spousta těch věcí se vylepší. Protože jako 

organizátoři chtějí, aby sem jezdilo více fanoušků a aby byli spokojení. Takže tak, oni ty 

cony český jsou hrozně jako široká věc jako je jich spousta různýho typu, takže těžko říct, 

co bych na nich vylepšil. Pokud řekněme třeba, tyhle FF cony, těžko říct, ono problém 

tam jako a to je i tím vývojem i tý společnosti, že by se možná časem mohl vylepšit ten 

přístup těch fanoušků. Protože já jako můžu mít dílčí jako stížnosti na něco, ale jako není 

relevantní říct jako že, aby bylo více toustů na baru, nebo aby byly druhý okno otevřený 

a nebyla taková fronta. To jsou jako maličkosti, který se třeba vyřešej samy od příštího 

roku. Vím, že jako zrovna v Český republice mezi fanoušky je docela, teda byl problém, 

před asi sedmi lety to bylo nejkritičtější, teď si na to ty fani docela zvykaj, že con už není 

taková ta poloilegální věc, něco jako byly ty první cony v 80. letech. A nejsou to takový 

ty malý rodinný akce, co byly v roce, 90. letech začátkem prvního desetiletí. A prostě je 

to, už je to větší věci a ty věci jsou komerční a je jedno, jestli to je dobře nebo špatně. Ale 

když někdo něco dělá a dělá to dlouho a dělá to dobře a bude za to chtít peníze. A když 

ty lidi za to ty peníze nechtějí dát, tak jako je nikdo nenutí sem chodit. A což jako v tom 

přepočtu ten con není nějak drahej, to jde třeba i se člověkem, co nemá příjem a má jenom 

kapesný, tak jde na to jen párkrát do roka, že jo. Ale lidi mají tak nějak pořád, pro mě je 

to taková ta typická česká věc, že ty věci by měly být okamžitě dostupný a jen pro ně a 

zadarmo. A to je taková věc, kde by se asi měla vyvinout ta společnost. Jo, já vím, že 

třeba spousta lidí třeba nemuselo dlouho, a spousta lidí s tím mají problém do teď, 

hlavního organizátora Vaška Pravdu, který, protože on třeba se tím začal živit, že jo. 

Odešel z práce a dělá jenom cony a podobné akce, jako pro dětské tábory a tak na plný 

úvazek. A nedělá nic jiného. A oni mají dojem, že všechny ty peníze, co oni dají na ten 

con, tak jako jdou do té jeho kapsy. A proč by neměly. On jako jednak ten con má 

statisícové náklady, takže většina toho jde na zaplacení těch nákladů a pokud těch pár 

lidí, co to dělá na plný úvazek z toho má peníze, to je dobře. To znamená, že ty cony 

fungují. A to mi, to mě trošku mrzí na těch conech a to by se asi časem mělo zlepšit, 

protože lidi mají tenhle přístup, řekl bych asi českej, jako proč to není zadarmo.  

 

VW: Můžeš popsat, jak jsou cony v České republice organizovaný jako z toho 

organizačního hlediska? 

DELTA:  Já jsem jako prakticky nikdy žádnej con jako čiště neorganizoval a tam se to 

hrozně liší, jestli děláme malý rodinný con ve škole jako je třeba STARcon, který je pokud 

vím, a nejsem si stoprocentně jistý, pokud vím, tak je ta na dohodě těch lidí, konkrétních 

s tou školou a nemají ani právnickou osobu ani nic takového. Jo, což je jako celkem 

jednoduchá věc, protože lidi tam jako si přijdou, dohodnou se s tou školou, vyklidějí třídy, 

daj jako lavice ke zdi a podobné věci, udělají si tam místo, kde jako bude bar, navozí 

zásoby, které nakoupili v Makru nebo v čemkoli jiném. Buď jako mají s někým 

dohodnutej to, že se tam bude prodávat jídlo nebo to mají ošetřeno nějak jinak. To nevím, 

jak fungujou ty právní aspekty. A no a prostě jako spustěj před pár měsíců před conem 

internetové stránky conu, tam kde může probíhat organizace, lidi se hlásí nebo se můžou 

přihlásit na místě, na těch menších conech je často tělocvična, kde lidi bydlí. Menší cony 

maj často jenom možnost té tělocvičny nebo ty menší v Praze – ty menší jako KoprCon 
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Kopřivnice, tak nabízí i nějaké jako hotely poblíž, kde mají s těmi lidmi dohodu, protože 

kolik hostů a jak často má jako nějaký hotel v malém městě, že jo. A takže tak, 

samozřejmě con této velikosti, tohohle typu, tam už se mluví o velkých sponzorech a o 

profesionálnější organizaci, o placených brigádnících, o grantech.  A jako to je něco, do 

čeho nevidím. Takže jako do toho nemůžu takhle jako a je to jako vlastně, je to trošku to 

samé jako vyhipovanější, ale tím, že tam v tom lítaj takové výrazně větší peníze, tak se 

tam těší i ty věci jako je právě ti sponzoři. Proto to musí být na dveřích různé značky těch 

firem, co tu vystavují své produkty a tak. A podobné věci. 

 

VW: Komunikuješ s účastníky conu i mimo ty cony? 

DELTA: Myslíš třeba i jako mimo můj fanclub? Ano, jo. Spousta lidí se tu se mnou dá 

do řeči, pak si mě přidají na facebooku nebo naopak a prostě. Člověk to tak nějak 

nerozlišuje, potká někoho, s kým se baví, tak se s ním jako sejde nebo kontaktuje i jinde 

a neřekl bych, že je to něco unikátní pro jako třeba cony. Že je to něco jako člověk může 

jet třeba já nevím na hudební festival, tam někoho potká, dá se s ním do řeči, vymění si 

kontakty a baví se i mimo jako ten hudební festival, potom. To bych řekl, že tohle není 

nic, kde by se cony nějak výrazně lišily. 

 

 

VW: Kdybys měl popsat con někomu, kdo je mimo tu komunitu fanoušku. Jak bys to 

udělal? 

DELTA: Řekněme, že con je takový malý. Jako řekněme, že con je podle velikosti, 

řekněme, že je to takový festival nebo prostě setkání fanoušků konkrétních jako řekněme 

buď kulturních žánrů nebo prostě fanoušků popkultury nebo prostě fanoušků, můžeme 

definovat jakkoli. Con je, con je setkání fanoušků určitých žánrů, kde si vyměňují nápady, 

chodí na přednášky týkající se oblasti jejich zájmu a setkávají se s lidmi, které třeba nikde 

jinde nemůžou potkat s přáteli a takhle. Tak bych asi jako popsal con. Samozřejmě 

unikátní trošku je pak, unikátní je pak třeba, věci jako cosplay. Což jako lidi neznalé toho 

se, jako je to často zarazí, ale když to s ohledem, je to o tom, že člověk má něco rád nějaký 

žánr nebo filmovou postavu a převlíkne se jako ta postava a můžeme, můžeme si jako 

říct, že je to něco, můžeme to přirovnat k něčemu jako je maškarní, kde se lidi jenom víc 

bavějí nebo to můžeme říct, že se to vlastně neliší od toho, když jako fanoušci fotbalu 

jdou na zápas jako v dresech svých oblíbených hráčů. 

 

VW: A jak bys popsal návštěvníka conu? Pro někoho, kdo stojí mimo tu komunitu. 

DELTA: Já nevím, jestli je něco jako jeden typ, jeden typický návštěvník conu, jo. Je to 

komunita, která možná má nějaké, působí nějak jako pro toho cizince, když to ty lidi 

navzájem mezi sebou jsou každý úplně jiný. Dobře, kdybych to měl zjednodušit, řekl 

bych, že je to člověk, který nějakým způsobem prostě má zájmy, které nejsou úplně, 

řekněme mainstreamové, kde je prostě jako, které nejsou jako typické pro běžného 

člověka jeho věku. A prostě když máte netypické zájmy, tak jako jdete do místa, kde se 

můžete setkat s lidmi, co mají podobné zájmy, jako máte vy. Takže takovejdle fanoušek 

je prostě někdo, kdo má tenhle typ atypických zájmů a chce se jako setkávat s lidmi, který 

mají stejný zájem. Kdybychom měli nějak generalizovat, což nerad dělám, ale můžeme 



36 

 

říct, že je to často člověk, který třeba byl a opět jsou desítky a stovky a tisíce výjimek, 

může to být člověk, který je nějak, jako nikdy nezapadal do žádného kolektivu. Byl to 

takoven ten spíš tišší typ, takovej  ten jako, ty často zamlklý lidé. Často se říká, že když 

je člověk na svém prvním conu, tak jako se s nikým nebaví, sedne si v klidu do kouta, 

tam si poslechne přednášky, je vyděšenej, vyjukanej, pak přijde domů a řekne, „to bylo 

naprosto super, příště musím zase.“ Takže tak.  

 

VW: A jak ty osobně vnímáš ostatní účastníky conu? 

DELTA: Asi zhruba stejně, jako jsem to popsal v té předchozí otázce. Takže by se to tak 

moc nelišilo. Můžu říct, že často to jsou lidi třeba, no prostě lidi, co mají jako, co jsou 

jako takový zamlklejší, spíš jako introverti, ale ne, že jo vždycky. A samozřejmě, když se 

sejde skupina introvertů, tak mezi nimi si, tak jako v té skupině těch introvertů, jsou 

extroverti a introverti mezi nimi, samozřejmě. Plus samozřejmě jsou to často lidi, kteří 

jsou vzdělaní, jako ono to je právě, to je pro toho cizince těžko představitelné, ale jako že 

většina lidí, co jdou na con jako převlečení za poníky nebo za Dartha Vadera, za velitele 

lodi Enterprise, tak to jsou lidi, kteří jsou ne všichni, ale často jsou to minimálně 

středoškoláci, mnohem častěji pak jdou rovnou na vysokou školu, anebo to jsou prostě 

lidi s vysokoškolskými tituly. Podle toho, kolik jim je, že jo, ale velmi často to jsou lidi 

minimálně středoškolsky a mnohem častěji vysokoškolsky vzdělaní. 

VW: Vyhledáváš informace o navštívených conech nebo o těch, co plánuješ navštívit v 

médiích? 

DELTA: V médiích ne. Jako tím, že vlastně jezdím na tak nějak na čtyři, pět conů, které 

znám dobře, tak vlastně spíš mě zajímá, jestli se něco nezměnilo, jdu přímo na stránku 

conu, ale média v tomhle prakticky vůbec nesleduju. Spíš, když se dozvím, jakože třeba 

na Prima Cool byla reportáž, já nevím, z Festivalu fantazie, tak jako si řeknu jé, to je 

zajímavý, to by mě zajímalo například, tak podívám, ale to spíš jako, že jdu na tu primu 

cool přes ten Festival fantazie, ne naopak. 

ECHO 

 

VW: Jaké subžánry fantastiky tě zajímají? A pod fantastiku řadím úplně všechno, sci-fi, 

steampunk. Úplně všechno, co s tím ňák jako souvisí. 

ECHO: Podžánry.. No, líbí se mi historická fikce, že jo Assassin's Creed. Mám rád 

takový to klasický fantasy, nevim, jestli to má nějaký svoje označení, takový high fantasy, 

nebo něco takovýho. Mám rád i klasický scífko, no. Jako ty odbočky, steampunk třeba 

mě nějak jako neoslovuje. Jakože, ne že bych jako ho vyloženě neměl rád, třeba jako 

nemám rád anime, protože mě to tak nějak jako trošku zkazila ta komunita, protože 

animáci jsou takový, nevim, přijdou mi takový divný. 

  

VW: A co se ti na těch subžánrech líbí? 

ECHO: Konkrétně? 

  

VW: Hmh 

ECHO: Hmm.. postapo, ano postapo a hraju juggery a tak. A teďka budem točit na tom, 

na Metroplexu se chystáme a tak. Sice na to jestě nemáme vůbec kostýmy teda ale.. 
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VW: Máš nějakou postavu, se kterou se nejvíce ztotožňuješ? 

ECHO: No, určitě Ezio Auditore da Firenze z Assassin's Creed, mám na to kostým, do 

kterého jsme narvali už přes 40 tisíc, kterej je prakticky dokonalej a mě se líbí prostě, jak 

je ta postava napsaná, jak prostě, jak přemejšlí, co dělá. A to je prostě moje oblíbená 

postava. 

  

VW: Jak přemejšlí? 

ECHO: Jak přemejšlí.. No má svůj kodex, kodex cti, kterej prostě dodržuje a kterej se 

nemusí nutně ztotožňovat s takovym tím zažitým lidským, a má charizma. Má charizma 

určitě. A prostě myslí na to, že uděláme něco trošku špatnýho, co bude jako ve výsledku 

prostě mít jako vyšší dobrej dopad. To se mi tak nějak jako líbí.. 

  

VW: Jak často konzumuješ obsahy z žánru fantastika? Počítá se zase do toho všechno, 

co tě napadne, takže počítačový hry, filmy, seriály, knihy, komiksy. Úplně všechno. 

ECHO: No jako já poslední dobou jako hodně ty věci spíš produkuju, než konzumuju, 

takže dalo by se říct jako, když zahrnem i todlencto, tak na denní bázi no. 

  

VW: Dokážeš odhadnout čas? Třeba kolik hodin denně se tomu věnuješ? 

ECHO: Těžko říct, jakože já prakticky jako celej den, ale s různejma jako přerušeníma 

no. Protože my děléme ještě s Verčou, děláme seriál o cosplayi a s Comics Pointem. No 

vlastně s Evkou žejo a s Shial tak děláme pořad Comics Holky. Teďka ještě budem dělat 

pro Crew protože jim se líbí, jak to děláme, takže prostě já víceméně buď spím, anebo 

stříhám no, nebo točím, takže jako.. a nebo hraju Assassin’s Creed no, nebo prostě.. 

  

VW: Jak vypadá teda ta produkce? Jak často se třeba scházíte, jak komunikujete, jak je 

to organizovaný? 

ECHO: Jo, a ještě by sem do toho zahrnul ještě ten, tu kostýmovou organizaci, protože 

tam víceméně jsme jako oficiální cosplayová skupina a spolupracujeme s těma, i s 

vydavatelama, takže.. S těmahle konkrétně je ta komunikace po Facebooku, teďka byla 

spousta akcí. Byl, že jo PragoFFest, předtím For Games a pak byla ještě nějaká, nějaká 

Ubisoftí párty. Tak tam prostě se vždycky nějak zkomunikujeme po Facebooku, 

dostanem za to většinou nějaký.. Buď nám nabízeli prachy, nebo jsme řikali, že chcem 

jako prostě profit, protože stejně, že jo my sme si je kupovali, některý hlavně jsou jako 

neprodejný a tak podobně, takže můžeš dělat machry, že něco máme a ostaní nemaj,  že 

jo, takže jako za to dostáváme krámy. A, no, co ještě ses ptala? Jak často komunikujem, 

jak se scházime? 

 

VW: Hmh 

ECHO: No, s comics holkama se scházíme minimálně jednou za dva tejdny, kdy 

natočíme další díl a vždycky ob dva tejdny to snažíme vydávat. A koho tam máme dál 

ještě? No, to je asi všechno když tak o tom přemejšlim. Jo, samozřejmě ještě teďka 

točíme, máme, máme skupinu, takovou tvůrčí. Říkáme si Purple Stonehenge a točili jsme 

teď právě teďka pro, pro Ubisoft jak jsme točili Assassinský video. Tak s těma jsme byli 
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teďka jako víceméně nepřetržitě dva tejd.. dva měsíce jako v kontaktu denně, protože to 

bylo hodně velký video, měli jsme půjčený kostýmy z Barandova a tak podobně, takže s 

těma sme se.. Ale to většinou bejvá jako nárazový, že prostě dva tejdny.. dva měsíce 

dělám s těmadle, pak dva měsíce dělám, já nevim, zas s někým jiným, teďka začíná zase 

šermířská sezóna, tak zas budem jezdit každej skoro, skoro každej víkend tak jezdíme na 

bitvy s regimentem, dělám třicetiletou válku reenactment. Takže tak no. 

  

VW: Dokážeš odhadnout, kolik třeba do toho investuješ? Ty jsi zmínil, že do toho 

kostýmu jsi dal 40 tisíc. Pořizuješ si třeba i nějaké akční figurky nebo něco z týdle sekce? 

ECHO: Akční figurky ne, protože já mám rád, když jsou ty věci, jsou, když ty věci jsou 

nějak praktický no. Třeba tady to ukážu jako na konkrétních věcech jako samozřejmě 

když pominu ty hidden blady a tyhlenty věci, tak se mi strašně líběj tyhle dvě věci. Takže 

tohle jsou cibule, jsou prostě obrandovaný, ale jsou to normálně prostě funkční hodinky. 

A tuhle věc mám od holek, a je to powerbanka. Vypadá to cool a prostě to k něčemu je, 

ty figurky mi přijdou jako lapače prachu no, takže ty nesbírám. No a výhoda toho je, že 

tím, že prostě jsme jako součástí oficiálního zastoupení, tak za to nedám za to ani korunu, 

protože to všechno dostanu. A jinak jako do toho kostýmu sem tam něco ještě jako dám, 

ale už jsou to jako minoritní částky oproti tomu, co prostě jsme do toho rvali předchozí 

tři roky no. Ten kostým vznikal postupně tři roky, kdy se prostě sem tam koupila nějaká 

část. A teďka už mi tam chybej fakt jenom prkotiny, který už víceméně musím vyrobit, 

protože ty už se moc koupit nedaj no. 

  

VW: Sleduješ v týdle souvislosti nějaký specializovaný weby? O vyrábění třeba částí těch 

kostýmů nebo tak? 

ECHO: Něco koukám na YouTube, hodně se znám s klukama, co jsou, co dělají Rebel 

Legion. Tak s Karlem Škropem konkrétně, tak s tím vymešlíme jak vyrobit skrytou čepel. 

Protože ty propy co jsou oficiální tak nic nevydržej nebo jsou hnusný nebo obojí. A jinak 

moc né no.. Verča má ten svůj cosplayovej seriál, tak ten pomáhám vytvářet a spíš 

víceméně jako mezi kamarádama. 

  

VW: Nazval by jsi sám sebe fanem? 

ECHO: Asi jo. Určitě. 

  

VW: Jaký místo mají v tvém životě obsahy žánru fantastika? Co to pro tebe znamená? 

ECHO: Koníček je to prostě. Jako není to nic, že bych se do toho nějak prostě promítal 

nebo cokoliv. Je to prostě můj zájem a tak no. 

  

VW: A co ti příslušnost k fanouškovský komunitě dává? 

ECHO: No, jednak to, že se potkávam s lidma, který maj stejnej zájem jako já, s kterejma 

si máme co říct, zároveň možnost seberealizace, protože spravuju několik komunitních 

webů, jako hodně velkejch komunitních webů. Takže prostě.. jsem trochu exhibicionista 

v tomdlectom, takže jsem, jako vidím, že mi tam skáčou ty lajky a píšou mi tam ty lidi a 

to se mi jako líbí no, takže.. 
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VW: Můžeš se víc rozpovídat o těch webech komunitních? Jak tam třeba probíhá 

komunikace, sou nějaký třeba speciální termíny, který používají jenom fanové? 

ECHO: Asi ne, jako spravuju, z těch jako co stojí za řeč, tak spravuju tu naši cosplayovou 

stránku. Tak tam prostě víceméně akorát komentujou, jestli se jim ten kostým líbí, nelíbí, 

a prípadně jako kde se dají sehnat tyhle věci, kde se dají sehnat támhlety látky, kde se dá 

prostě já nevim.. prostě jako se ptaj, jak se věci vyráběj. Pak spravuju Assassin’s Creed 

CZ/SK - největší komunitní web na Assasins Creed u nás. Tam víceméně poslední dobu 

se nás teda furt ptaj, kdy bude čeština, protože my děláme fanouškovskej překlad na 

češtinu, tak furt se ptaj, jako kdy to bude a jestli s tím nehcem pomoct a podobně. Občas 

nám posílají obrázky jako svejch kostýmů nebo svejch nějakejch artworků, a posílají nám 

odkazy na věci, co je zaujaly, píšou si s náma prostě, když hodíme nějaký status o něčem, 

tak se tam s náma pod tim hádaj a tak. Takže víceméně probíhaj.. nebo takhle, já jsem 

prostě Facebookovej, já nějak jako neholduju ostatním různejm sociálním věcem. Takže 

nemám, nemám Twitter, nemám prostě Instagram. Jediný co používám, přes co 

kumunikuju tak je Facebook a YouTube, kde máme ten.. no a pak jestě máme svůj 

YouTubovej kanál a ten je teda relativně malej no, máme tam nějakejch 700 odběratelů 

na Facebooku a nějakejch ty jo kolik, asi 2,5 tisíce na YouTubu, takže ale jako semtam 

se prostě někdo ozve. Pod Comics Holkama, tak tam nám píše plus mínus, já nevim, 

kolem deseti lidí, a pokaždý jinejch teda zatim. Na facebooku tam na ně nadávaj na 

nějakejch těch komiksovejch skupinách, to řikala Evka, že prostě jako takový to, že by 

měli jít jako, takový to furt jako, že tam sou chlapi samý, že jo, takže prostě ženský tomu 

nerozuměj a radši by měli jít ke sporáku, a co nám kecáte do komiksů a podobně, takže 

to.. Ale to je jenom tim asi, že je to uzavřená skupina a lidi si tam připadaj, jako že jsou 

důležitý, jinak jsou na nás docela hodný no. A samozřejmě když jsme vydali Raise Up, 

tak to bylo.. protože se to dávalo se na x herních serverů a na BonusWebu to bylo a tak 

podobně. A to byla čistá a naprosto neředěná nenávist. Nevim proč, ale Češi jsou v tomhle 

fakt hrozný, když člověk jako něco vydá a oni vědí, že to není profesionální, tak to prostě 

zdrbou uplně strašlivě. 

  

VW: Zažil jsi ještě nějaký další situace, kde byla takhle otevřenej nesouhlas s něcím nebo 

nějaká rivalita? 

ECHO: Asi moc ne. Jako vím, že v tý cosplay, cosplay scéně, tak právě proto nemám rád 

anime, protože ty animáci prostě jako ty jsou schopný bejt na sebe vždycky tak hnusný, 

že prostě jsem přestal jako sledovat veškerý komunitní věci v tomhlenctom a přestal jsem 

koukat.. Jak se jmenovala ta skupina na facebooku? “Přiznání cosplayerů a otaku” A tam 

už jako regulérně kamarádka, která je novinářka a dělá v Blesku, tak řikala, že už 

přemejšlela jako jak položit nějakou prostě žalobu na kyberšikanu, protože to, co se tam 

jako odehrávalo, bylo jako už poměrne dost jako za hranicí no. Takže, proto je nemám 

rád, proto je nesleduju, protože mi přijdou, že ty děcka jsou prostě na sebe fakt hnusný 

no. Takže jako podle mě by bejt neměli no.. 

  

VW: Je ještě něco, co třeba nepříjemnýho, co souvisí s příslušností k fanouškovský 

komunitě? Jestli jsou nějaký nevýhody toho být součástí tý fanouškovský komunity? 

ECHO: Ne, nejsou. 
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VW: Jak vnímají třeba tvoji rodiče a přátele, který jsou mimo fanouškovskou komunito 

to, že třeba děláš kostými a tak? 

ECHO: No, ono jde o to, že já už se od 15ti zabejvám historickým šermem a k šermu 

jsem se dostal tak, že jsem přejal rodový meč od svého otce, takže víceméně jsou zvyklí 

na ty divný lidi v kostýmech, protože mě do toho tahali sami, takže.. Jako víceméně to 

berou tak, jako že je to můj koníček a spíš mě v tom jako podporujou, než že by.. 

  

VW: Zůčastnili se taky někdy třeba conu? 

ECHO: Na conu nebyli, ale víceméně buď s náma někde v něčem vystupovali nebo se 

podíleli na nějakym vystoupení. Třeba, naše svatba byla jedno velký vystoupení, protože 

jsme tam byli všichni v kostýmech. Takže, jó no, jakože víceméně jsou v tom, jsou v tom 

jako s náma no. 

  

VW: K jakému fandomu nebo fandomům se řadíš? 

ECHO: No tak k Assassin’s Creedu určitě, ten reenactment do toho taky vlastně patří, 

protože Replicon že jo, kterej se odehrává taky na Modrý škole, tak je con, kterej je o 

historii. Coniáš je taky takovej líznutej, když dělá knihovna, tak ten je taky takovej. On 

je pokaždý jako tématicky jinej, ale je podobnej no. Takže ten Assasin's Creed hodně a 

reenactment no, ten se k tomu dá taky částečně zařadit, nebo historickej šerm prostě. 

  

VW: Byl jsi i v jinejch fandomech? 

ECHO: Ono jak se vezme no. Jako já mám ještě rád Star Wars a víceméně jako s Rebel 

Legion už jsem točil jsem pár reportáží s nima a tak podobně, takže se s nima znám, ale 

nevím, jako nevím kde je hranice, kdy už jako můžu říct, že jsem ve fandomu nebo nejsem 

jo. Prostě mám rád spoustu věcí, ale nevím, jestli bych se jako chtěl nějak jako nebo, 

nikdy jsem nepřemejšlel o tom, že bych se zaškrtnul k tomu abych řekl jako "Jsem fan 

tohodlenctoho", prostě jako vim o tom spoustu věcí, zajímá mě to, mám to rád, ale nevím 

jestli bych se jako zařadil do nějakýho fandomu přímo. 

 

VW: A v rámci toho Assassin’s Creed - scházíte se nějak třeba já nevim, mimo cony jako 

osobně? Pořádáte nějaký akce společně třeba? 

ECHO: Snažíme se, ale zatím to vždycky vyšlo tak, že to bylo vždycky v rámci nějaký 

akce, ať už propagační nebo prostě.. Nejsou to jenom cony, ale jsou to většinou 

propagační akce nějakejch těch, nějaký tý firmy nebo toho vydavatele, a na nich to.. 

Problém je, že my jsme rozstrkaný. Nebo na tom natáčení no, jsme se taky sešli skoro 

všichni. Akorát je problém, že jsme rozstrkaný, protože já nevim jeden je z Brna, druhej 

z Německa a třetí je někde ze severních Čech a tak podobně, takže jako sejít se je docela 

problém, bez nějakýho konkrétního důvodu. I když teďka se, že, jsou u nás dva lidi, který 

jsou.. on je z Německa, ona je z Brna tak šli na Deadpoola spolu šli do Prahy, protože to 

měli na půl cesty, tak pak s náma šli na pivo jo, ale.. 

  

VW: Dobře. Když se přesunem k tý druhý části, to jsou cony, jo? Většinou se ptám, jestli 

dokážou odhadnout kolik conů už absolvovali, takže? 
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ECHO: No jako na conech, od začátku do konce jsme byli na třech. Byli jsme dvakrát na 

Pragofestu, jednou na Natsuconu, ale vystupovali jsme, vystupovali jsme třeba na tom 

Repliconu. Tam prostě kamarádka tam měla přednášku o regimentu zemský hotovosti ze 

třicetiletý války, tak jsme tam byli asi, já nevim, půl dne. Jsme tam prostě byli součástí 

programu, jezdívali jsme na Festival Fantazie. Tam jsme mívali šermířský vystoupení a 

fire show, ale to jsme to vždycky vypadalo tak, že prostě jsme tam přijeli, odvystupovali 

a zas sme odjeli, no takže.. Fakt jako velký cony byly takhle tyhlety tři no. 

  

VW: Plánuješ se na nějaký vydat? 

ECHO: Určitě, chystáme se, já bych hrozně chtěl na FFko, protože jsme měli už v rámci 

Pragocosplaye jsme měli vystoupení. Protože já jsem řikal, jakože soutěžit v cosplayi, že 

mi přijde jako, že prostě nechci, že je můj cosplay nejlepší a nějakej blbec mi do toho 

nebude kecat, že jo v porotě, ale hrozně rád vystupuju a chybí mi to, že naše šermířská 

skupina už nefunguje tolik, a takže bych chtěl dělat v rámci cosplaye nějaký jakoby 

scénický vystoupení. Protože máme tam spoustu šermířů v naší skupině a máme tam 

spoustu exhibicionistů, takže jsem řikal jakože tohlecto.. Akorát musim vymyslet, jak to 

udělat s tréningama, protože to bude potřeba nacvičit. Takže na.. chystáme se a chtěli 

bychom být součástí programu zas nějak no. 

  

VW: Co se ti na nich líbilo? Na těch conech. 

ECHO: No bufet tam byl dobrej teďka na Pragáči. Jako tam sme strávili nejvíc času jo, 

my sme byli asi na dvou přednáškách nebo na třech a pak sme tam seděli s těma lidma a 

vykecávali se, takže.. Občas se podivim, že zaplatíme vstupný, že sme na to mohli jít do 

hospody kamkoliv jinam. Né, tak jako, tam jde hlavně o tu interakci no. Protože se tam 

sjedou spousta lidí na jedno místo, který prostě občas člověk potká někde mimo con, ale 

jako fakt málokdy a tady jsou všichni na jednom místě, všichni v kostýmech a prostě 

všichni jsou na jednom místě no, to je na tom asi to nejlepší. A ty přednášky, je těžký 

jako najít nějakou, aby za něco stála no, protože jsou tam asi tři nebo čtyři lidi na kterejch 

sem zatim byl, který měli fakt jako dobrou přednášku a pak je tam spousta lidí, který 

prostě si člověk poslechne deset minut a pak radši jde pryč, protože.. v tom lepším 

případě, v tom horším případě to jsou to kamarádky a musíš tam vydržet až do konce, 

protože by bylo trapný odejít. 

  

VW: Co se ti na nich naopak nelíbilo?  

ECHO: Uhm.. 

 

VW: Ne na těch kamarádkách, na těch conech?  

ECHO: Nelíbilo.. no.. 

 

VW: Nebo co by si zlepšil? Třeba čeho sis všiml, že bys řekl "Tohle by se dalo udělat 

líp"? 

ECHO: Já jsem docela spokojenej jo, já jsem jako, říkám, byl zatím na třech a ty tři jako 

obecně byly hodnocený, jako že byly dobrý. Jediný, co si řikám, že jakože jako šílej, je, 

že zakazujou nosit zbraně jako ke kostýmům, což jako sebrat prostě rytířovi meč je prostě 



42 

 

blbost, že jo, kord když to jako kolikrát ani.. je to prostě, já nevim, buď je to dekorák 

nebo.. že prostě zakazujou úplně všechno, že mi přijde jakože.. Naštěstí se zatím nestalo, 

na žádnym conu, na kterym jsem byl jo, ale já nevim, kde to bylo hergot.. to bylo na.. v 

KC zahradě to bylo.. 

 

VW: Akicon. 

ECHO: Na Akiconu. Prostě zakázali zbraně, tak si řikám "Co?".. To je prostě úplně jako 

divný, no. Tak doufám, že se to nebude šířit no, protože to by bylo fakt jako ujetý. 

  

VW: Když bys měl někomu popsat, jak vypadá typický con. Někomu, kdo je uplně mimo 

tu komunitu. Co bys mu řekl? 

ECHO: No, že je to setkání fandomů a.. fandomů nebo lidí, co mají rádi prostě 

popkulturu. A že tam jsou přednášky, že tam je doprovodnej program, no.. Že tam hrajou 

různý hry, potažmo komorní larpy. Pak bych vysvětloval půl hodiny co je to larp. A to je 

se asi všechno, no. 

  

VW: Napadají tě ještě nějaký rysy, který jsou typický pro cony? 

ECHO: No za mě to jsou cosplayeři určitě, protože.. Já ani nevím teda upřímně, jak to 

bylo v minulosti, jestli těch cosplayerů bylo tolik nebo nebylo. Ale my jsme to začali 

vnímat až teďka no.. no protože sme začali jezdit nějak víc po conech no. Ale ten cosplay 

no, to je jako důležitý pro mě, protože jsem cosplayer.. 

  

VW: A jak bys popsal typického účastníka conu? Zase mimo.. kdybys měl popsat 

někomu mimo komunitu. 

ECHO: Je to člověk, kterej má prostě nějakej zájem, nějakej koníček, kterej prostě.. o 

kterej se aktivně zajímá, kterej aktivně rozvíjí a no, tak no. 

 

VW: Jak ty sám vnímáš účastníky conu? Co tě třeba napadá, když se jako procházíš po 

tom conu, vidíš ty lidi, tak co tě jako napadá, jak ty je vnímáš? 

ECHO: No je zajímavý, že jsou ty lidi jsou prostě takový, já nevim, jak bych to řekl.. 

divný nebo prostě.. Ale tak jako správně jo, že prostě to nejsou takový ty lidi, který jenom 

konzumujou něco, ale který prostě něco i sami vytvářej a který prostě nejsou takovej ten 

šedivej průměr a většinou se s nima dá dát do řeči a prostě maj si co říct. Když to srovnám 

prostě s normálním, běžnym prostě člověkem, kterej nic takovýho nemá, tak musim říct, 

že jsou takový ochuzený ty lidi, že prostě.. Choděj tak možná o víkendu jako do hospody 

nebo nějakýho klubu, ale to je asi tak jako jediný co jako zvládaj. Kdežto tyhlencty lidi 

jsou prostě takový aktivnější a prostě mají zajímavější život obecně. 

  

VW: Scházíš se třeba s někým z conu mimo ten con? 

ECHO: Jo, jako jo no, mám tam prostě kamarády, který prostě.. jó no. 

  

VW: Dokážeš odhadnout třeba jak často nebo jak vypadají ty tvoje setkání? 

ECHO: Hele moc né no. Jako já buď s někým něco vymejšlim, něco tvoříme. A no, jako 

většinou je to v rámci něčeho jako většího no. Sem tam prostě, když se někdo tady jako 
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prožene Prahou, že někam jede, a že prostě má čas, tak se sejdem, že prostě někam zajdem 

nebo tak, ale většinou jako je to při tom, že něco u toho vzniká no. 

  

VW: Sleduješ třeba informace v médiích o těch conech? 

ECHO: Sleduju a snažím se, protože dělám v iDnesu, tak se to snažím jako tlačit trochu 

víc do médií, ale je to težký, protože ty lidi tomu občas jako nerozuměj a snažej se a občas 

tomu nerozuměj a nechtěj tomu rozumnět a jsou schopný psát hrozný kokotiny. Ale jako 

sleduju a snažím prostě jako i sám prostě to tam nějak jako tlačit no. 

  

VW: Tím jsme vyčerpali otázky. Napadlo tě cestou něco, co bys chtěl ještě dodat k 

jakýmukoliv tématu co jsme probírali? 

ECHO: Asi ne. 

 

 

 

 

 

 

FOXTROT 

 

VW: Jaké žánry fantastiky tě zajímají? 

FOXTROT: No, já popravdě asi nejradši z celé fantastiky mám horor a hnedka v závěsu 

sci-fi. Fantasy mě nikdy tolik neoslovila. Ne že by mě vyloženě nebavila, ono se to velice 

často dost kříží třeba Lovecraft je tak na pomezí ale nejraději mám horror a sci-fi. To jsou 

z té fantastiky asi moje dva nejbližší žánry. 

 

VW: A proč? 

FOXTROT: Hm… to je dobrá otázka. Tak horror je takovej spíš estetickej žánr, jakože 

působí na člověka emočně a asi jsem rád, když mě něco děsí a hraje si to s mýma 

emocema tady tímhle způsobem. A co se týče sci-fi tak tam je to zase a ono to je částečně 

i u toho horroru přece jenom ta fantazie tam funguje jasně uznávám ve fantasy se taky 

používá fantazie ale je to z nějakého důvodu jiné vyprávění, který mi úplně nesedí, jako 

třeba v tom sci-fi nebo v tom horroru prostě v tom sci-fi člověk se ocitne buď v 

budoucnosti, na jiných planetách ale fakticky reálných je to v nějakých určitých reáliích 

ta fantazie je taková nevím jak to mám říct, možná na mě až moc taková pohádková ale 

zase si dokážu představit že by mě nějaká fantazy bavila jenom v rámci té odpovědi prostě 

fantazy jako je až někde vzadu za tím horrorem a za tím scifi no.  

 

VW: S jakou postavou se v rámci tohoto žánru nejvíc identifikuješ a proč? 

FOXTROT: Pchá..… tak to je hodně dobrá otázka. Je tím, je tím myšleno nutně jakoby 

knižní nebo celkově prostě jakákoliv 

 

VW: celkově...  

FOXTROT: Jakýkoli horor?  
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VW: může to být film, může to bejt počítačová hra, cokoliv... 

FOXTROT: to je dobrá otázka. No tak já bych měl jakožto prezident fanclubu a 

WHOCONu řícit, že to bude doktor z Doktora Who to by asi všichni tak ňák jako 

očekávali a ono to možná je fakticky i pravda že takhle postava mě asi nejvíc oslovila 

právě proto jak je komplexní a zároveň tajemná a zároveň neuchopitelná a přitom 

pochopitelná je to strašně složitý to popsat takže asi to bude doktor právě ze seriálu doktor 

who. 

 

VW: Jaká média používáš v souvislosti s konzumací žánru fantastika? 

FOXTROT: Hmm.. tak pokud budeme brát za média v úvozovkách i knížky, tak jsou to 

určitě knížky. Pokud bereš vyloženě média ve smyslu audiovizuálního nějakýho 

představení, když to řeknu. Tak ...hm...to bude asi kino a potom ...na počítači prostě v 

rámci nějakého jako souboru at už je to prostě na dvd nebo na blueray nebo něco 

takovýho. 

 

VW: Jak často se tomuto žánru respektive, tý konzumaci věnuješ, jak často se k tomu 

dostaneš a kolik tomu věnuješ času? 

FOXTROT: Tak ono je to samozřejmě různý. Ale kdybych to měl nějak zprůměrovat, 

protože jsou jsou týdny kdy je toho prostě víc, pak jsou týdny kdy není nic a kdybych to 

měl nějak zprůměrovat, tak to prostě bude pár hodin týdně určitě, já nevím kolik to může 

bejt ...teďka je to trošku slabší v tom, že na to nemám čas, že sice se pohybuju v rámci 

toho fandomu, ale trošku mi to ubírá čas na to sledování tady těch věcí, ale stejně to může 

být 3-5 hodin týdně průměrně to snad být může. 

 

VW: Jaké věci nebo služby si pořizuješ s konzumací tohoto žánru? 

FOXTROT: Pff… to jsou otázky…. Tak to je taky otázka co je myšleno pod tou službou, 

jestli je tím myšleny něco jako jsou všerůzný takový ty internetvoý knihovny jako je nebo 

streamový jako je prostě netflix nebo jako je u nás yovo a nebo na hudbu a tak googleplay 

spotifajf nebo je tím myšleno něco jinýho? 

 

VW: Uplně všechno co tě napadne co by se dalo považovat za předmět nebo službu co 

se týče fantastiky, všechno co tě napadne, jestli si třeba kupuješ nějaký akční figurky nebo 

předplatný časopisu, cokoliv. 

FOXTROT: No tak teďka aktuálně zrovna teda ne, ale mýval jsem předplatný časopisu, 

ale teďka když nad tím tak jako přemýšlím já se právě teďka zrovna v té fázy jak se 

připravujeme na ten další con, tak já se právě ocitám v takovým mezisvětě, že toho 

fantastiky mám najednu stranu kolem sebe jako hodně ale spíš v té teoretické části, že se 

pořád pohybuji v tom že připravuju ty přednášky a tadytyhle ty věci takže moje jediná 

konzumace je prostě že si někde seženu bud ten seriál nebo si vezmu tu knížku z knihovny 

nebo něco moje takovýho, nemám vyloženě nějakej at už jako předplacenej nějakou 

službu kde bych to mohl prostě nějak jako stramovat ať už je to ten netflix nebo něco 
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takovýho, nemám žádnou prostě speciální službu, kterou bych si teďkon uvědomal a 

bohužel ani to přeplatný žádnýho časopisu tedka zrovna teda co si uvědomuju, nemám. 

 

VW: A kupuješ nějaký související předměty, jako trička nebo nějaké ty akční figurky? 

FOXTROT: No popravdě ani moc ne, jako občas si koupím nějakej časopis jako že 

narazově ať už je to související třeba právě s tím doktorem nebo celkově s horrorem nebo 

tak nebo třeba ho dostanu, takhle...tak to jo. Ale že bych si vyloženě kupoval figurky nebo 

trička nebo nějaký takovýhle merche , občas se to stane, ale není to nic co bych dělal nák 

jako pravidelně, že bych si... jo Vlastně teď si kupuju ten novej český komiks , to je 

vlastně pravda, ten si kupuju každej měsíc, ten zázrak…Dech beroucí zázrak, takže 

zázrak, to jsem si tědka uvědomil, že to je vlastně uplně, že to je vlastně uplne nová věc, 

že mám teprve dvě čísla, tak mi to ještě. tak to si třeba kupuju pravidelně. To je pravda. 

A ještě ten českej komiks první superhrdinskej či co. 

 

 

 

 

VW: Jaké místo ve tvém životě mají tyhle obsahy? 

FOXTROT: No je to dost, dost důležitý, právě v rámci toho, že ať už ten eshop je na 

tom postavenej, ted to nemyslím jen z hlediska těch pěnez, ale že se tomu musím věnovat. 

A taky z hlediska toho, že velkou část mýho života právě zaabírá ten doktorův fanclub a 

s tím spojenej bud samostantný whocon , kterej pořádáme a nebo třeba na trpaslík conu 

máme doktorovu linii, takže to jsou další věci, kterýma já se musím obklopovat. 

Takže po téhle stránce mi to určitě zabírá jako velkou a důležitou část mýhoživota. A 

samozřejmě tadytyhlety útěky do té fantazie když si pustím ten seriál nebo když si čtu tu 

knižku nebo ten komiks tak samozřejmě toho je dost, nebo když si pustím rozhlasovou 

hru horrorovou nebo scifi. Tak samozřejmě to zase patří k té chvíli, kdy člověk potřebuje 

relaxovat a to mi třeba pomáhá, takže určitě to nějakou zásadnější roli v mém životě má. 

 

 

VW: Nazval by ses fanouškem fantastiky? 

FOXTROT. Já si myslím, že jo. Určitě bych se Nazval fanouškem fantastiky. 

 

VW: Co ti příslušnost ke komunitě fanů dává? 

FOXTROT: Tak pro mě je vůbec nejlepší a vůbec co si myslím, že nejenom pro mě ale 

pro spoustu lidí si myslím, že to že se člověk může stát součástí nějaké komunity ať už 

Fandomů jako s velkým F, prostě jako by, že jsou na nějakých conech, kde je prostě víc 

těch fandomů, nebo v rámci toho svého fandomu, že se vlastně můžou setkat s lidma, 

kteří jim rozumí. Protože velice často se stává, že ty lidi jsou třeba ve třídě nebo tak a tam 

třeba ten jejich seriál nebo to co oni mají rádi ty knížky, moc lidí nerozumí a tedka 

najednou se dostanou do světa, kde je spousta lidí se kterýma se o tom můžou bavit, takže 

tohleto znamená pro mě a myslím si, že tohle znamená i pro spoustu dalších lidí a to je 

podle mě síla nejenom teda fandomu ono je to síla fakticky jakýhokoliv spolku nebo 
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takhle, ale tohle je asi ta odpověď, že člověk se může tak hezky socializovat a i když třeba 

normálně na to tak úplně nemá aby se setkával s novými lidmi, hledal si nový přátele, tak 

vlastně tohle je pro něho taková zjednodušená cesta a i pro mě to svým způsobem byla, 

bylo to o mnoho jednoduší že jo přijít do party lidí, kteří mají úplně nebo podobný názory 

a záliby jako já. 

 

VW: Nese to s sebou nějaké obtíže? 

FOXTROT: No nese to obtíže, když ty lidi nemají podobný názory jako já. Tak se člověk 

občas jako pohádá. Jako samozřejmě, já teda naštěstí doufám tady tendle problém 

nemám, ale můžou být lidi, kteří, teda doufám, že ho nemám, ale mohou být lidi, který to 

absolutnš odřízne od reality, jo. Což do svý míry samozřejmě nemusí být problém. Každej 

člověk má právo, na to si občas zafantazírovat, a utýct z toho reálného života, pokud 

prostě má pocit, že je unavenej nebo psychicky nějak vyčerpanej po čemkoliv, třeba po 

zkouškovým, ale, nebo při zkouškovým. ale jako tohle si myslím, že může být teoreticky 

jako nebezpečí, ale zase i nemyslím, že je to tak velký nebezpečí, že by to postihovalo 

většinu těhletěch lidí. Myslím si, že většina těch lidí to dokáže absolitně odlišit v běžným 

provozu ulice je člověk nerozezná od lidí jinýho ražení, takže tak.  

 

VW: Máš nějakou zkušenost s člověkem, který to přestal odlišovat? Nebo víš o někom, 

kdo by už nedokázal vnímat to, kde je realita a to, kde je fantazie?  

FOXTROT: No naštěstí si myslím, že nikoho takovýho vyloženě neznám, ale je pravda, 

že třeba spousta lidí, ať už to vím jakoby od svých přátel tak ne že by třeba vyloženě 

přestali vnímat, kde končí realita a začíná fantazie, ale berou tu fantazii jako až moc 

vážně, jakože až moc moc vážně. Že jsou schopní se kvůli nějakému problému třeba 

vyloženě porvat a takhle. Tak to vim třeba, přeněseně, že se to pár lidem jako stalo, že 

jsou ty lidi jakoby fanatičtí v tom, ale že bych vyloženě věděl o někom,kdo by to až takhle 

jako ztratil, že by najednou utekl do toho světa fantazie a nechtěl se vrátit, to naštěstí teda 

ne. 

 

VW: Zmínil si fandom Doctora Who, řadíš se i k nějakému jinému? 

FOXTROT: To je taky dobrá otázka. No hm. Takhle k Whovianům, to znamená k 

fandomu doktora se řadím určitě, pak mám spoustu seriálů, který mám prostě rád, ale 

nejsem si úplně jistej, jestli bych se považoval, za součást fandomu v tom stylu,  že bych 

o sobě třeba řekl, že jsem  trekkie nebo že jsem otaku, nebo něco takovýho, jo. To asi, to 

asi určitě ne jako, mám spoustu seriálů rád hodně a určitě si myslim, že..svýho času jsem 

byp třeba součást té LOST komunity, nevím jestli se oni nějak nazývali, to už si vlstně 

nepamatuju nebo my jak jsme se nějak nazývali, ale to tak nějak jakože vymizelo ta 

komunita už nějak moc neexistuje, takže, takže je to spíš tak, je spousta seriálů a filmů a 

knížek, u kterých bych si se spoustou lidí dokázal jako povykládat, ale asi jako součást 

komunity a fandomu se cítím i díky tomu, jak moc jsem do toho zainteresovanej právě u 

toho doktora asi.   

 

VW: Hmm. Komunikujete nějak se členy tohohle fandomu i mimo cony? Scházíš se s 

nima třeba? 
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FOXTROT: My děláme, pořádáme různý srazy, bohužel většinou v Brně, protože není 

moc pro nás úplně jako možný, spousta z nás studuje, anebo jsou vázaní na práci, třeba 

jezdit po celé republice. Jeden čas jsme se o to snažili aspoň nějak na dálku, ale v Brně 

se s nima scházíme minimálně dvakrát ročně, kdy jdou určitý výročí a vždycky v létě 

pořádáme v Brně pikniky a to jsou vždycky tak jako v Brně v parku jednom v Lužánkách 

si sedneme na trávu na deky a tam si třeba jako vykládáme, sice tam někdy přijde deset 

lidí někdy dvacet, někdy třicet. Ale takle to jakoby pořádáme. Jenom říkám, že my osobně 

to děáme v tom Brně a právě z tady tohodle důvodu. Ale vím, že existujou po celý 

republice. Vím, že v Praze se pořádají vlastní, v Plzni se pořádaly, jestli se ještě pořádají, 

to nevim. Hradec Králové, Pardubice taky a určitě i někde jinde se pořádají. Ale my 

osobně teda vlastně fakticky jenom v tom Brně, no  

 

VW. Hm. Teďka se přesuneme k té druhé části a jsou samotný cony. Tak dokžeš 

odhadnout, kolika conů si se zúčastnil? 

FOXTROT: Hhh, celkově?  

 

 

 

VW: Hhhm 

FOXTROT: Já jsem si to dokonce i psal jeden čas, protože vono bylo docela paradoxní, 

že když jsem před těma teďka už skoro třema rokama, no vlastně už to budou, před třema 

rokama, když jsem začal přemýšlet nad tím, že bych dal dohromady ten WHOCON, tak 

já jsem do tý doby na žádným conu nebyl, takže bylo docela pikantní, že já jsem jako 

chtěl vést con a  přitom jsem žádný neviděl, ale pak jsem se teda do toho nějak ponořil a 

asi bych to dal dohromady. Ten rok to byl, když budu počítat i WHOCON, Tak to byl 

jeden, dva, tři pak si myslím, že tam byl čtyři, pět, šest, sedm osm. No úplně to neřeknu, 

ale bylo jih někde mezi deseti, dvaceti. Kolem patnácti bych řekl, že možná i k té dvacítce. 

Tak nějak. 

 

VW: Zúčastnil ses i nějakýho v zahraničí?  

FOXTROT: Ano. 

 

VW: Jak.. 

FOXTROT: Zúčast.. 

 

VW: Povídej 

FOXTROT: No já jsem chtěl říct, že jsem se zúčastnil právě asi měsíc před 

WHOCONem jsme se zúčastnili v Newcastlu, tam mají každoroční takovovej Doctor 

Who con Dimensions a tam jsem se zúčastnil právě k padesátému výročí, i  kdy my jsme 

dělali WHOCON k padesátému výročí seriálu, tak ta jsme byli. A pak jsem byl ještě další 

rok to znamená, loni jsem byl, vlastně teďka už předloni, no jak už je ten 2016 člověku 

to nedochází a vlastně předloni jsem byl ještě ve Slaugh, což je takové městečko kousek 

od Londýna, kde on pořádají tak Doctor Who cony. Tam jsem byl, pokud se nepletu 

dvakrát.  
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VW:Mhm. Éem, dokáže srovnat, jak vypadaj cony v Český republice a v zahraničí?  V 

čem se lišej, v čem jsou stejný?  

FOXTROT: Tak já můžu srovnat ty, co jsem viděl, protože vim, že jsem se bavil s 

někým, kdo právě jezdí na ty zahraniční cony a ten mi tvrdil, jsou i jiný. Ale třeba můj 

první pohled byl, že ty cony, na kterých jsem byl já, tak byly postavený na těch hostech. 

Že celej vlastně con byl o tom, že člověk přišel do hotelu, což je další věc, že tam fakt 

jako všechny ty cony většinou se odehrávají, nebo co jsem byl já, se odehrávaly v 

hotelech, kdyžto u nás je zvykem, že se odehrávají většinou v těch školách a v takovýchle 

prostorech. A pak jak vlastně říkám to bylo postavený na těch hostech. To znamená, že 

tam byly autogramiády, fotilo se s nima. Byly prostě dlouhý řady, což Briti mají rádi. A 

pak tam byly panely s těma hercema, že třeba vlastně polovinu dne, nebo skoro celej den 

se tam střídali na pódiu. Co hodina nějaká dvojce, někdo prostě z těch herců. A to bylo 

vlastně všechno, žádný fanouškovský přednášky, žádný workshopy si neuvědomuju, 

žádný, no hry soutěže, sem tam nějaká, cosplay soutěž, mini cosplay soutěž, nějakej kvíz, 

ale jo že to bylo víc jako takový prostě na ty hosty. Kdežto u nás, zatím co jsme byl na 

conech, tak to bylo vždycky právě postavený na těch fanoušcích, jo že to byl vždycky, že 

tamto byl vlastně con pořadatelů pro fanoušky, a u nás mi přijde, že to je víc jako fanoušci 

pro fanoušky. Sami pro sebe, že ti fanoušci si dělají sami přednášky, i když ssamozřejmě 

spousta těch přednášejících už je v uvozovkách profesionál. Profesionálové, protože už 

přednáší několik let, takže i spousta lidí, když jde na nějaký con, tak už nechodí kolikrát 

na konkrétní přednášku, ale třeba na konkrétní lidi, protože ví, že tenhle člověk prostě má 

jakoukoli přednášku třeba zajímavě pojmutou. Ale pořád jsou to fanoušci pro fanoušky, 

jo. Kdežto, ale bylo mi řečeno, že prej na některých conech v zahraničí to prý taky funguje 

podobně. Že byli cony ve škole, taky jakoby prostě ty, že jsou tam přednášky a tak, ale 

stejně si myslím, že to je jiný. Protože když jsme měli toho zahraničního hosta teďka 

poprvé, tak i ten říkal, že je to prostě jiný, než je jakoby zvyklej. Takže myslim si, že to 

je moje pozorování a ten základní rozdíl, že, a tím to nechci vůbec shazovat ty britský 

cony, jenom ten můj osobní pocit je, že my to děláme jako fanoušci pro fanoušky, oni to 

dělají pořadatelé prostě pro ty fanoušky, no. Což není hodnocení jako tohle je špatně, 

tohle je dobře, to je jenom jinej způsob toho, jak to dělat. 

 

VW: Jaký programy, přdnášky navštěvuješ v rámci českých conů?  

FOXTROT: To je docela vtipný, no. Protože já tak jako přemýšlím, jestli jsem někdy na 

nějaký přednášce na nějakým conu byl. Protože, když jsem byl na Trpasliconu, tak jsem 

většinou hlídal naše linie. A protože jsem tam byl jako hlavní organizátor, a když už jsem 

si odběhl, tak to bylo buď na dabéry, které tam in každý rok mají ě nebo možná nějaká ta 

cosplay soutěž, a když si jako tak přemýšlím, tak většinou na  těch akcí, co jsem byl, jsem 

spíš mluvil s těma lidma, že buď ty přednášky byly přeplněný, že jsem tam ani nedostal 

a nebo pro mě třeba nebyly úplně zajímavý. Protože já jsem byl třeba na několika i anime 

conech a já se nepovažuju za otaku, sám jsem viděla snad jenom jedno anime, ale šel jsem 

tam kvůli těm lidem. Takže musím teda uznat, že já jsem asi zrovna ten člověk, kterej na 

ty cony chodí vlastně kvůli těm lidem, spíš než kvůli těm přdnáškám.  
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VW: Co by si na těch conech v Český republice vylepšil? A který se ti líbily a proč? A 

který ne a proč?  

FOXTROT: To bych rovnou mohl začít, jak vylepšit ten vlasní con, aby to neznělo tak 

pokrytecky, jako že ten můj je dokonalej, protože není. Co bych vylepšil? Fuuu. Já ale 

tohle je docela těžký, protože, jak je to dělaný fanouškama pro fanoušky, a tím je myšleno 

i ti organizátoři, Narozdíl od té Anglie, kdy já si myslím, že oni na tom povětšinou 

vydělávají, což zase neříkám, že je špatně, tak u nás si myslím, že většina těch 

organizátorů jakoby nic nemá. Takže vono je dost blbý jako říkat tohle je špatně, tohle, 

támhleto bych změnil. nebo tak. Ale, když se nad tím tak jako zamyslím, fuu co bych 

změnil? To je dost těžký. No byl jsme na pár conech, na kterých bych třeba změnil to, že 

nemuselo by přespávat v té škole tolik lidí, aby spali i na chodbách, takže když člověk šel 

z té třídy na toaletu, tak šel asi přes patnách lidí a furt přemejšlel, jestli na někoho 

nešlápne. Tak systém toho přespávání je občas takovej jako všelijakej. ale co se týče 

vyloženě nějakýho toho, jak to vedou. Já nevím, to je těžky, každej con je osobitej a 

funguje trošičku jinak. A já si třeba pamatuju, že jsme byli minulej rok na STARconu a 

že jsme si z toho třeba spoustu věcí naopak odnesli, jak bysme třeba vylepšili ten náš con. 

Jo, že jako jo vždycky se najdou věci, který třeba mně se nelíběj nebo tak, ale zatím 

přemýšlím jako. Takhle největší problém všech conů je vždycky hygiena a tadyto 

přespávání. To znamená, aby se lidi měli kde vysprchovat, aby ty sprchy nějak vypadaly 

a pak prostě toalety, aby to někdo hlídal. Je pravda, že na spoustě conech. se prostě stává, 

že, a to já právě od tý doby jsem na to strašně háklivej, a říkám ať to u nás kontroluje, že 

není nic horšího, když člověk jde večer na toaletu a není tam prostě toaletní papír. A to je 

podle mě prostě chyba. A když je ve škole jako několik set lidí, tak je velká 

pravděpodobnost, že se asi jako něco doslova podělá. Takže je to taková hloupost, ale já 

si myslím, že na tu programovou stránku si člověk mos stěžovat nemůže. protože ta je 

nějak dělaná. Odráží to, kteří lidi jsou ochotní jako přednášet a asi to i odráží to, na který 

lidi lidi choděj, ale když vemu tu provozní tak prostě takovýhle maličkosti, jo. Že fakt 

kontrolovat, jestli je tam prostě mýdlo, jestli je tam toaletní papír. A já nevím no, spousta 

takovejch věcí.  

 

VW: Super, jak vnímáš ostatní účastníky conů? Ty osobně a komunikuješ s nima i mimo 

con?  

FOXTROT Účastníky conu 

 

VW:Mhm, prostě lidi, co se tam vyskytujou. Jak ty je sám vnímáš?  

FOXTROT: Jako peněženky, ne kecám. Tak samozřejmě, to je dycky to, že oni jsou pro 

mě v rámci toho conu jsou pro mě jako ohromný nabití energií, protože vždycky před tím 

conem já a na začátku toho conu, tak já vim, pokud mluvíme teda o tom conu, co dělám 

já. Pokud mluvíme o těch návštěvnících na jiných conech, tak je to jiná věc.  

 

VW:  Tak začni tím, tím conem, co děláte vy a pak… 

FOXTROT: Jo, tak to je prostě věc, která mě fakt nabíjí, protože většinou na konci 

příprav na con a na začátku toho conu já jsem většinou fakt rozhodnutej, že další ročník 

prostě dělat nebudu. Protože jsem z toho totálě mrtvej a teďka, když člověk vidí, jak ty 
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lidi choděj, maj ty cosplaye a jsou prostě happy. A jsou happy z toho, že to je a ptají s, 

jestli to zase bude, a člověk vidí ty plný sály na ty přednášky, jak to lidi prostě nakonec 

baví. Tak to člověka nabije strašnou energií a zadostiučiněním a člověk si říká. Hej jako 

sice sem nevynalezl lék na rakovinu, ale aspoň jsem tady těm lidem prostě dal  dva tři 

dny prostě nějaký jako zábavy, že byli prostě aspon nějak jako šťastný, když to přeženu. 

Což asi taky není úplně k zahození. Takže takhle na to jako koukám. A samozřejmě s 

některejma se vídám, protože jsou třeba i moji přátelé. S některýma se vídám  na těch 

srazech, jak se vídám. No a s některýma tak nějak sporadicky třeba, když je potkám, tak 

když mě poznají, no to se zase tak moc nestává.  

 

VW: Jak by si popsal  

FOXTROT: Já 

 

VW: No, povidej 

FOXTROT: Já jsem chtěl dodat 

 

VW: No to u těch dalších conů 

FOXTROT: No právě, já jsem takovej poctivej, jsem chtěl povídat tu druhou část. No to 

je taky dobrá otázka. Vlastně nechápu, proč jsem to nenechal úplně utíct, protože nevím, 

co teď odpovídat. Ne, odpovím samozřejmě. Jsou tam dvě varianty, když je con 

přeplněnej. Tak si říkám, pane bože proč jej jich tolik. Ale, ale zase je to super v tom, 

když jsou ty lidi v pohodě  a tak. Je dobrý, už se mi, takhle, už se mi hodněkrát prostě 

stalo, že jsem na conu, kde mě to vůbec nenapadlo, navázal prostě úplně nový přátelství, 

který třeba vydrželi až do teď.  

 

VW: Hm 

FOXTROT: Takže pokud se bavíme lidech jako jednotlivcích, tak to vidím takhle, jo, že 

prostš jsou lidi, se kterýma tam prostě navážu nějakej kontakt, a ono to přetrvá. A pokud 

se bavíme o lidech jako o takové té mase, co se jakoby hýbe celým tím areálem, tak občas 

se přes ně člověk nemůže dostat někam třeba. Ale, ale touž je samozřejmě jako jiná věc, 

no. Ale jak říkám, to říkám jak spíš z legrace. Spíš, je to vůbec zajímavý vidět lidi kteří 

mají podobnej pohled na svět a zároveň jsou vlastně trošku jiní. Anebo naopak jsem byl 

na těch anime conech, jak říkám sám sebe nepovažuju za otaku, jenom prostě znám 

některý ty lidi. Tak tam to zas pro mě byl takovej zajímavej pohled úplně do mě, pro mě 

naprosto neznamýho jako světa. A vlastně příjemnej. Protože jsem si říkal, jo dyť oni jsou 

vlastně celkem, celkem v pohodě. Všichni takový pozitivní, oni to možná hráli, já nevím. 

No vypadali pozitivně.  

 

VW: Kdyby si měl popsat někomu mimo tu komunitu fanoušků, co je to con a co je pro 

něj typický, jak bys to udělal? Co bys řekl?  

FOXTROT: Tak řekl bych, že je to setkání prostě fanoušků určitýho fenoménu, nebo 

prostě setkání lidí, které spojuje nějaká záliba, protože on to teoretický nemusí být seriál, 

že jo, to může být cokoli. A ti se prostě sejdou na jednom místě a tak tak nějak interagují. 

Ono záleží, jestli se ten noc pojme jakoby vážně tak, že tam budou přednášky a hry, nebo 
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jestli se fakt jenom jakože sejdou a budou si tak jak v kolečku povídat, nevím. Teoreticky 

tohle může být noc, proč ne? Ale asi takhle no. Že je to prostě setkání lidí, který spojuje 

určitá záliba, a na kterým si můžou vyměnit svůj názoz, popovídat si a třeba se dozvědět 

něco novýho.  

 

VW: A co je pro con typické? Nějaké charakterictiké znaky.  

FOXTROT Co je typické pro con. No co je typické pro český con, je asi to, že jsou 

organizátoři většinou na nervy. Ale kdybych si to měl vzít jako vnějším způsobem, tak 

fůů. Co je typické pro noc. Já si myslím, že… vono jako hodně záleží, protože jsou fakt 

jako cony, který jsou, jak se tak říká jako chlastací cony. Jako je to tak. Nevím, jak jinak 

to nazvat, pící cony, to zní tak jako to… že to jsou fakt jako cony, kde se na ty přednášky 

tak zas moc nechodí, a spíš se čeká na ten večer, až se tak ne nutně opijou, ale prostě 

budou spolu pít, a takže je to fakt o tom setkávání, tak to je třeba charakterictický tady 

pro tenhle typ conu, že tam se přijedou lidi bavit. Ne nutně opíjet, ale bavit tímhle tím 

způsobem. A pak jsou druhý cony, kde se jako tyk jdou bavit, ale je to víc postavený 

právě na tom, že tady choděj na ty přednášky, bavěj s lidma a tak. A jako bylo by 

jednoduchý říct, že typickým pro cony je to, že tam jsou lidi, který spojuje nějaký názor 

a chodí na přednášky, ale to by bylo až  moc zjednodušující.  

 

 

 

VW: Dokážeš jmenovat cony z obou těch kategorií, co jsi zmínil, z chlastacího i 

přednáškovýho conu?  

FOXTROT Dokázal. A vždáném případě to nemyslím jako dehonestujícím  způsobem, 

jo. To prostě jen tak je. Je takovej ten chlastací con, si myslím, že je třeba, no abych 

nechodil daleko. Tak myslím si, že třeba brněnskej Fénix anebo Conec. A FFko. Kolega 

mi tady napovídá FFko. A třeba zrovna ten přednáškovej, já si myslím, že Animefest je 

takovej hodně přednáškovej. Takže ten Animefest a ten WHOCON se snažím držet spíš 

tady tím způsobem. A i ten Trpaslicon je tady na tom postavenej. Trpaslicon taky. Takže  

ten Trpaslicon je v té kategorii přednáškových conů, abych teda si nepřihříval polívčičku.  

 

VW: Dokáže popsat typickýcho conaře? Pro někoho, kdo zase není součástí tý komunity. 

Kdyby si měl jako popsat člověka, který se objevuje na coneh, nějaykýho typickýho 

zástupce  

FOXTROT: Typickej conař. Tak to bude asi člověk, kterej bude v nějakým cosplayi. 

Protože to je asi hodně typický, a bude hodně v takovým přísným role-playi. Jakože se 

bude snažit, jak to mám říct, hrát tu postavu, jakože hodně. Neříkám, že je to větěšina 

těch lidí, ale stejně si myslím, že je to typický, že se ten člověk  prostě toho člověka, kterej 

tam chodí. Ale je pravda, že většina těch lidí tam v těch kostýmech jenom pobíhá no. Že 

ten role-play tak trošku ignorujou. Ale, když mi prostě někdo řekne typickej conař, tak 

mě napadne buď tohle, nebu samozřejmě někdo, kdo chodí na ty chlastací cony, no. 

Takovej s trošku rozdrbanejma vlasama a tak. Čímž neříkám, že tam chodí jen takovýhle 

lidi, ale s kravatou na hlavě, no. Ale neříkám, že jsou jen takovýhle lidi, ale že tohle jsou 

takový dva extrémy. Že buď člověk tam jde prostě pít, jo a neříkám nutně opít, pít a bavit 
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se a říkám to a nemyslím to fakt  jako urážku. Jenom to prostě tak konstatuju a pak druhej 

ten směr je právě člověk, kterej má ten, ten kostým, hraje ten role-play a ví úplně všechno 

o té postavě. A hlavně, to spousty lidí dělá, spoustu věcí, skoro všechno o toom seriálu. 

To je právě třeba i takovej trošku zkreslenej pocit spousty lidí, pamatuju si, že spousta 

lidí píše třeba mail, jestli jako na WHOCON můžou jít bez cosplaye. Že maj tu obavu, že 

to je zakázaný, že je tam nějakej dresscode a že když tam půjdou bez cosplaye, že je ty 

lidi roztrhaj. Anebo se lidi naopak bojej toho, že když řeknou nějakou věc trošku špatně, 

tak je lidi zabijou, že prostě to ne. Samozřejmě jsou lidi, kteří by začli arogantně něco 

říkat, ale to si myslím, že je menšina, že většina lidi by je třeba opravila, ale většina lidi 

je milá. Takže zase otázka, co se tím myslí, protože pro spoustu lidi, kteří se v tom 

nevyznají, tak ten typickej conačprávě může být takovej ten v tom cosplayi, v tom role-

playi, ale kterej absolutně chce, aby se dodržovaly stritně všechny věci, jinak prostě bičuje 

lidi kolem.  

 

VW: Zmínil jsi cosplay, je ještě nějaká aktivita, který se ty sám věnuješ? Která souvisí 

s tím fanouškovstvím, s conama, jak je třeba fan fiction, nebo divadlo nebp cokoli 

dalšího… 

FOXTROT: No, já jsem se dřív věnoval divadlu, ale teď už ne. Teď aktivně za prvý 

překládám titulky, a jakože amatérsky nemáme za to žádný peníze, prostě takovým tím 

typickým způsobem pro obnovený série Doctora Whoc, ty klasický série a díky tomu, 

díky té práci fanklubu, a tak se nám podařilo navázat spolupráci s nakladavatelství Jota a 

následně s nakladatelstvím, teďka, abych to nepopletl. Argo to myslím bylo, Který 

vlastně vydávaly knížky v češtině Doctora Who a já ještě s kolegou jsme dělali těm 

knížkám korekce překladu, co se týče těch technikálií, technoblábolů, jak se říká. Takže 

tomu se třeba věmuju.  Jak už jsem v tomhle možná, jak řeším spoustu věcía a nemám 

čas moc.          

 

VW: Jak tvoji příslušnost k fandomu a komunitě vnímají tví přátelé a rodina?  

FOXTROT: No většina mých přátel jsou součástí té komunity, a ti co nejsou součástí té 

komunity, tak to buď tolerují, že nemají důvod říkat mi, že jsem hlupák nebo tak, protože 

každej má nějakej koníček, takže jsou v tomhle tolerantní. A některý to přimělo k tomu, 

aby se na tenseriál začali dívat. A někteří prostě říkají okey, možná se na to někdy 

podívám.  
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GOLF 

 

VW: Jaké subžánry fantastiky tě zajímají a pod to spadá úplně všechno fantasy, scifi, 

superhero. 

GOLF: Klasické fantasy, v podstate také to štýl Pán Prsteňov, že proste ide sa niekam 

zničiť zlo, potom komiksy super hrdinské. No a z fantasy je to space opera, to sú Star 

Trek, lodičky, Stargate dlhodobé sci-fi, takové to týmovka. 

  

VW: Co se ti na tom žánru líbí? 

GOLF: Vlastne u fantasy je tam proste vždycky niekto malý, kto vlastne musí bojovať. 

Potom sa zistí, že je vyvolený a musí bojovať s tým zlom, takže vlastne aj malý hobbit 

môže poraziť veľkého pána. U super hrdinov sú prosto super hrdinovia, tam je to taká, já 

neviem vždycky super hrdinov prirovnávam ku gréckym bájam, že sú to prosto príbehy 

zo života, len dosadené vlastne do kape alebo tak že zase ten boj s tým zlom ale hlavne 

super hrdinovia nie sú to o tých ich schopnostiach ale je to vždycky o tom ako ich ten 

nepriateľ dokáže dostať na úplné dno a oni sa dokážu zodvihnúť a stále bojovať. No a u 

tej, u toho sci-fi tam, neviem také tie príbehy z toho vesmíru, objavovanie nových planét 

a nových technológiách a väčšina týchto space oper je o tom, že v budúcnosti sa budú 

mať všetci dobre alebo že nebude už sa riešiť rasizmus a podobné, podobné veci. 

  

VW: Máš nějakou konkrétní postavu, se kterou se nejvíc ztotožňuješ? 

GOLF: Ja som zistila medzi tým, že za každým je to iná postava, že v každom mám v 

nejakom životnom období je to nejaká postava s ktorou sa stotožňujem, že keď som bola 

teenagerka to bola Ciri zo Zaklínača, pretože som jej rozumela vtedy ako, ako si hovorila, 

že je škaredá,  ako ta Ciri si hovorila, že si nepripadá pekná, atraktívna a vôbec hľadala 

svoje miesto na zemi a alebo aj ten Harry Potter, že bol takým vyvrheľom, že hľadal svoje 

miesto na zemi. V neskorších časoch  to boli potom ženské hrdinky samozrejme, ktoré 

bojovali proti systému ako takému, takže v každej životnej fáze mám nejakú inú postavu, 

s ktorou sa viem stotožniť. 

  

VW: A jaká média používáš v souvislosti s konzumací žánru fantastika? 

GOLF: Väčšinou sú to filmy, seriály. no a komiksy. A preferujem už tie e-knihy, a 

vlastne  čtečky aj na komiksy je to ako by fajn, pretože to nezaberá toľko miesta a  keď 

zistím, že nejaká kniha alebo komiks sa mi tak veľmi páči, že ju chcem mať, až potom si 

ju kúpim v papierovej forme. 
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VW: Jak často se věnuješ konzumaci tohoto žánru? 

GOLF: Ja skoro až denne by som povedala. 

  

VW: Dokážes odhadnout čas, kolik hodin týdně třeba? 

GOLF: Tým, že to je čiastočne aj moja práca, tak sa tomu venujem skoro celý deň. Pokiaľ 

by som mimo práce to mala zariadiť, tak je to zase tak aj tri,štyri hodiny, pretože zase tam 

mám veci, ktorým sa venujem, ktoré zase súvisia s fantasy, sci-fi a komiksami. Takže v 

podstate ja mám aj prácu aj koníčky, ktorým sa venujem skoro stále. 

  

VW: A ty tři, čtyři hodiny myslíš denně nebo týdně? 

GOLF: Denne. 

  

VW: Dobře. Věnuješ se nějakým souvisejícím aktivitám, jako je třeba cosplay, fan 

fiction? 

GOLF: Cosplay. No a fan fiction je, určite cosplay a potom vlastne písanie recenzií na 

rôzne komiksy a tvorenie YouTube kanálu, ktoré sa venujú recenzii komiksov. 

  

VW: Jak často se těm aktivitám věnuješ, kolik tomu věnuješ času? 

GOLF: Ten zvyšný čas mimo práce v podstate. 

  

VW: Máš s tím nějaké související výdaje, třeba do kostýmů, dokážeš vodhadnout třeba 

kolik tě stojí jeden kostým? 

GOLF: No je to medzi tých 5 000 až 10 000, teraz plánujem kostým, ktorý ma vyjde 

skoro na 20 000, to je vlastne práca na rok. 

  

VW: Jak dlouho Ti zabere výroba jednoho kostýmu? 

GOLF:  Záleží ktorý, ale, ale vždycky jako je to niekoľko mesiacov. 

  

VW: Sleduješ nějaké specializované weby, třeba návody? 

GOLF: Špecializované ne, skôr ako keď danú vec neviem vytvoriť, tak si to zadám do 

Googlu, to, čo mi to vyhodí, podľa toho sa riadim. 

  

VW: Jaké místo v tvém životě má žánr fantastika? Co to pro tebe znamená? 

GOLF: No pre mňa to znamená veľa, v podstate je to môj život ako hovorím, je to moja 

práca, je to moje hobby a vďaka vlastne fantastike som si našla kamarátov, s ktorými si 

žijem vlastne doteraz  tým, že som ako bola vždycky  taký ten typický nerd, ktorý akože 

na strednej si nemal s kým rozprávať, pretože  tam ako ľudí ako zaujímal hokej. A ja o 

hokeji neviem nič, samozrejme som bola šikanovaná a podobne, a tak som utekala k tým 

knihám a seriálom no. A ak som o tom chcela zistiť viac, tak som zabehla na internet a 

zistila som, že je množstvo  fór a stránok, ktoré sa tomu venujú, tak som sa tam priradila, 

postupne som sa, dlho mi to trvalo, som sa tam rozkecala no a potom tam občas padlo, že  

zoznámime sa osobne a zistila som to, že sú to ľudia nielen  o tom, že budem sa hádať,  

kto vystrelil prvý, či Han Solo alebo ten druhý, ale že sú aj to ľudia, s ktorými môžem 
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prebrať problémy v osobnom živote, problémy v rodine,  já neviem v škole, práci, že sme 

sa v podstate s množstvom z nich stali kamaráti na život  a na smrť. Pravidelne sa aj 

stretávame aj tých čo som vlastne nechala na Slovensku, pravidelne si s nimi píšem, čo 

je nového, preberáme všetko, nie len knihy a filmy takže nebyť fantastiky tak neviem kde 

som dnes. 

  

 

VW: Nazvala by se sama sebe fanem, fanouškem? 

GOLF: Áno. 

  

VW: Co ti přináší příslušnost k fanouškovské komunitě? 

GOLF: No ako som povedala, tých priateľov, ľudí, s ktorými si mám čo povedať, mám 

sa o čom rozprávať, a hlavne aj na tých conoch je dobré stačí mať, že niekto má, já neviem 

tričko, s Firefly a hneď poviem „jé, ty si fanúšik Firefly, hej, a ja tiež“ a už sa dá človek 

do reči, že je to aj taká rychlá socializácia vďaka tomu na týchto rôzných akciách. 

  

VW: Nese sebou nějaké nepříjemnosti? 

GOLF:  Už ani nie, možno na tej strednej, samozrejme, ale teraz nie. 

 

VW: Jaká  tvoje fanouškovství vnímají rodiče a  přátelé? 

GOLF: Takže priateľov mám z fandomu, tak tam úplne neberiem, mám aj mimo fandom, 

ale  vďaka tomu, že je to populárne, tak už dneska vlastne sú tieto veci populárne, tak ako 

začínajú hovoriť „cool ty máš ten kostým“, to je super a rodičia sa s tým tak nejak zmierili, 

vedia, že mi to neubližuje, že ja neubližujem nikomu, tak akože mám nejaké záujmy a 

dosahujem vďaka tomu nejaké úspechy v práci a mimo prácu, takže nie sú nijak proti. 

 

 

 

VW: Ke kterému fandomu se řadíš? 

GOLF: To je zase taká zložitá otázka, ja som začínala u tolkienistov, výslovne u 

tolkienistov no a teraz som vlastne veľký komiksový fanúšik, takže ako tam doteraz 

pôsobím. 

 

VW: Co způsobilo přechod mezi fandomy? 

GOLF: Za prvé to, že už pri tom Tolkienovi nebolo, čo ďalej riešiť samozrejme, s tými 

kamarátmi v podstate stále som hej, to zase ne, že by som opustila ten fandom úplne, ale 

presto nejak som objavila komiksy a zistila som, že majú stále každý deň, čo ponúknuť, 

že sú strašne zaujímavé a tak som prišla k nim. 

 

VW: Komunikuješ s dalšími členy fandomu na nějaké pravidelné bázi? 

GOLF: No určite. Ako čo myslíš tým presne pravidelne? 

 

VW: Cokoliv, jestli třeba pořádáte setkávání  nějaké tématizované? 
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GOLF: Ako občas, ja hovorím už sme tam kamaráti, takže niekto vymyslí nejakú 

deskovku, tak sa nejaké tematické hranie nejaké deskovky, tak sa pár z nás stretne a 

vždycky to z rôznych fandomov. Já si dnes nemyslím, že je to vyslovene tak, že pokiaľ 

má človek rád Star Trek, že si nemôže ísť pozrieť Star Wars a podobne. Že dnes je to už 

tak všetko prepojené, že sa dá s každým o niečom rozprávať, že každý to pozerá. Takže 

ak je človek fanúšikom, a je toho Pána Prsteňov, tak má rád napríklad aj nejaké to sci-fi, 

napríklad Stargate a ono sa to postupne prelína, sú len ľudia, ktorí sa danej látke venujú 

viacej a niektorej menej, ale stále je tam nejaké to prepojenie tých fandomov.   

 

VW: Teď se přesuneme do druhé části to jsou cony, primárně mě v práci zajímají české 

cony, takže všechny otázky, kde nezmíním zahraničí, tak se týkají českých conů. To 

zahraniční bude potom jedna jako srovnání. Jakých conů jsi se účastnila v rámci ČR? 

Kolik jich tak navštívíš do roka? 

GOLF:V rámci ČR to je PragoFFest, Festival fantazie, STARcon, KoprCon, päť, šesť, 

podľa toho, ako mám čas. 

 

VW: Pět, šest do roka? 

GOLF: (hmm) 

 

VW: A kdy si začala jezdit na cony? 

GOLF: Ty, to už bude pomaly desať rokov. No vlastne desať rokov to bude. 

VW: Co bylo tím primárním motivem pro to, se zúčastnit conu? 

GOLF: Zavolali mi vlastne tí známi z internetu, že poď je to super akcia spoznáš nových 

ľudí, tak som nemala čo robiť, povedala som OK išla som. 

 

VW: A navštívila si i nějaké cony v zahraniční? 

GOLF: áno, pokiaľ teda nepočítam slovenské, ktoré sú dosť podobné tým českým až na 

jeden con, tak ešte potom vo Viedni Comic Con viedensky. 

 

VW: Dokážeš srovnat české cony s těmi ze zahraničí? Můžeš tam klidně dát i to 

Slovensko. 

GOLF: No ako hovorím tie slovenské sú také dosť podobné tým českým a sú postavené 

väčšinou na tom práve stretnutí kamarátov, nejaké tie prednášky ako zaujímavé ako 

rozširovanie svetov tak ja neviem o elfštine sú tam prednášky, dosť naučné, a potom sú v 

kostýmoch. Zatiaľ tie zahraničné a vlastne slovenský IstroCON, sú skôr také veľtrhy, že 

sú tam stánky, vlastne predajcovia, ľudia tam vlastne chodia v tých kostýmoch alebo tak 

a sú tam nie sú tam prednáškové sály, málokedy málokde tie prednášky sú väčšinou skôr 

také tvorivé, alebo také,  že ako to funguje v tej danej firme, alebo ako prebieha natáčanie 

Game of Thrones a podobne. A ty prednášky už nerobia fanúšikovia zo zábavy, u nás to 

robia fanúšikovia tým, že majú nejaké poznatky a chcú ich predať ďalej, zatiaľ čo tam to 

robia vyslovene, ako by v rámci propagácie daného seriálu, daného filmu no a potom sú 

tam vlastne panely s hercami, s tvorcami kde vlastne rozprávajú zaujímavé príbehy z 

natáčania alebo tak podobne. 
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VW: Které cony se ti líbily a proč? 

GOLF: Z českých je to ten Festival fantazie, čo také zaujímavé, že tam vlastne človek 

celý týždeň s kamarátmi a s množstvom kamarátov a nových spoznávali, je to v podstate 

také malé scifi-mestečko. To je hodne zaujímavé, a potom z tých zahraničných mi príde 

zaujímavá tá obrovská masa ľudí, že je to, že tam fakt príde dvadsať až stotisíc ľudí a s 

rovnakým zámerom a tam sú práve, u nás sú tie cony hlavne stávané na tom, že tam 

človek stretne kamarátov, starých zatiaľ čo v zahraničí tam môže človek stretnúť nejakú 

celebritu, nejakého herca a tak. 

 

VW: Co by si v českých conech vylepšila? 

GOLF: Občas tu organizáciu a nejakú pripravenosť, mám pocit, že hlavne ako séria 

Festival fantazie sa zasekla niekde pred desiatimi rokmi a nejak to robí akoby, nerozvíja, 

a to že tam niekto pridá nejaké počítačové hry, alebo ja neviem bolo pri youtuberoch, tak 

nie je nejaké vylepšenie, tam treba trošku zmeniť celú organizáciu a vlastne prístup toho 

organizátora akoby k propagácii, ktorá sa v podstate nezmenila za tých desať rokov, čo 

ten con existuje. 

 

VW: A máš nějakej protipól tohodle, dokážeš říct, kterej con se třeba hodne jakoby 

vylepšil tím časem? 

GOLF: No, myslím že, je to Animefest v Brne, ktorý sa usporiadava. Ten ako sa snaží 

práve ísť tou západnou cestou, snaží sa pozývať tých zahraničných tvorcov, v cosplay 

súťaži práve ako snaží naozaj používať nestranné metódy hodnotenia takže asi ten 

Animefest mi príde taký, ktorý spravil nejaký ten pokrok. 

 

VW: Zmínila jsi cosplay soutěže, účastníš se jich? 

GOLF: Účastnila som sa jednej ale veľmi má práve to súťaženie na tom cosplayi neláka. 

 

VW: Můžeš popsat, jak probíhá cosplay soutěž? 

GOLF: Zrovna tá, ktorej som sa vlastne zúčastnila, bola, prebiehala tak, že bolo treba ísť 

pred porotcou, ktorí kládli rôzne otázky ako „človek, prečo si vybral tu postavu“, „čo vieš 

o tej postave povedať“ „ako si danú vec vytvorila“ no a potom predvedenie na pódiu, 

nejaký roleplay. Ale mňa na tom cosplayi to súťaženie nebaví. Mňa baví ta práca na tom, 

to že ľudia spoznajú ten kostým, či ktorý mám nejaká tá samotná radosť, mám ten kostým, 

po ktorom som vždy túžila než to súťaženie. 

 

VW: A jak se stavíš k tomu hraní charakteru, k té části “playing”? 

GOLF: Myslím, že je veľmi dôležitá k tomu, k tej, vlastne k tomu cosplayi je to hranie 

dôležité. Nemyslím si, že človek, ja neviem, keď bude hrať keď bude cosplayovať 

nejakého Tony Starka, ktorý je, ktorý má obrovské ego a keď príde do miestnosti, tak 

akoby spraví gesto, pri ktorom ako všimnite si ma, prišiel som, tak že ho bude hrať niekto, 

kto po celý čas je zohnutý, pozerá do zeme a nevie prehovoriť slovo, ale zase zároveň to 

je v cosplayi dobré, že ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie, tým, že musia to zahrať, tak 

to sebavedomie získavajú. Už som práve videla práve takto ktorý cosplayil Tonyho Starka 

a vlastne bol to človek, ktorý mal práve to nízke sebavedomie a tým, že sa ho snažil hrať 
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dobre a mať ten roleplay Tonyho Starka s tým obrovským egom, tak vďaka tomu získal 

sebavedomie aj vlastne v normálnom živote. 

 

VW: Kromě cosplaye, věnuješ se v rámci těch conů třeba přednáškám. Nebo které 

programy tak všeobecně navštěvuješ? 

GOLF: no ja práve som sa stala vedúcou komiksové línie, takže mám na starosti takže 

pravidelne sa zúčastňujem hlavne svojích prednášok, to je dôležite nezabudnúť prísť na 

svoju prednášku no vlastne tým, že mám na starosti tú líniu akoby dávam pozor, aby tam 

ten prednášajúci prišiel, zistím, či prednáša dobre, hovorí k tej téme, o kterej má hovoriť 

a pod. A snažím sa vlastne zatiaľ, ako hovorím, tých komiksových prednášok tam akoby 

hovoriť, ja sa venujem čo sú moje prednášky, tak sa venujem historií tých komiksov či 

už komiksoveho vydavateľstva DC alebo potom tých postav Batmana a Supermana takže 

ako skôr približujem tým ľuďom, ktorí o tých postavách veľa nevedia, aký vývoj mala tá 

postava za posledných 80 rokov. 

 

VW: Jak vnímáš ostatní účastníky conu, Ty osobně? 

GOLF: rôzne, buď sú to už ľudia, ktorí sú ako ja, že vlastne s fantastikou vyrastali a s 

fandomem. Ďalej sú to ľudia, ktorí sú zvedavý, lebo je to teraz populárne a potom sú tam 

ľudia, ktorých tam práve niekto priviedol, že to má rád a nemajú vyslovene a cítia sa 

nesvoji v tom prostredí, že to na nich občas vidno, takže mám takto tieto tri typy ľudí, že 

tam bývajú vätšinou.  

 

VW: Kdybys měla mimo komunitu fanoušků popsat con, a to co je pro něj typické. Jak 

bys to udělala? 

GOLF: Ja sa snažím napríklad aj pri cosplayi a nebo tak hovoriť že je to proste, že je to 

niečo ako stretnutie futbalových fanúšikov, alebo tak, že ako priblížiť, to čo najbližšie 

tým ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, že je to proste stretnutie fanúšikov, že je to podobné 

tomu fotbalu až na to, že fotbal trvá síce len dve hodiny a con trvá dva dni, ale si je tam 

medzi svojimi, medzi kamarátmi, medzi ľuďmi, ktorí tomu  rozumejú čo on a takže to je 

to isté futbal, že tam človek príde a vie, čo ho tam  čaká, že tam bude čakať fanúšikov 

futbalu, takže asi tak nejako by som to prirovnala. 

 

VW: Dokážeš popsat nějaké charakteristiké rysy českých conů? 

GOLF: Väčšinu som vlastne spomenula, že to české cony sú väčšinou založené na tom 

kamarátstve, na to zoznamovanie sa s novými ľuďmi a.. no takže tak nejako. 

 

VW: jak by jsi popsala typického conaře? Právě někomu mimo fanouškovskou 

komunitu?  

GOLF: No to by bolo asi zložitejšie. Asi zase cez futbal, s tým, že sa nemlátia. Práve 

taký ten typický futbalový fanúšik, ja neviem tej Sparty, ktorý má všetky tie šály a trička 

a dresy, tak to isté je fanúšik vlastne sci-fi, že tiež má vlastne všade Star Wars, má ja 

neviem oblečenie, trička, a župany a pod. Takže tam rozdiel, ja napríklad nevidím rozdiel 

medzi fanúšikom futbalu a sci-fi, až na to, že sci-fi je menej populárne než futbal. 
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VW: Mají conaři nějakou specifickou mluvu? Třeba nějaký výrazy, který se používají 

jenom v rámci tý komunity? 

GOLF: Majú. Majú skôr, to sú také tie popkulturne hlášky, teraz rozmýšľam a nič ma 

nenapadá, teraz je napríklad strašne populárne „Traitor“, zrádca. Takže keď ti niekto 

napíše, nemôžem prísť, ja neviem na pivo, tak mu na to niekto odpovie “Traitor”, pretože 

nemôže prísť a podobne. Takže skôr ako tie hlášky k tomu, ktoré sa hodia k tej danej 

situácii, alebo sú práve populárne. Keď sa napríklad niekto baví o tom bavíme že pozor 

na spoilery v danom filme, alebo seriály, tak niekto hneď na to povie, že a čo by som ti 

tak mohol povedať, že Luke, teda že Darth Vader je Lukov otec, taký ten najväčší spoiler 

zo všetkých spoilerov, áno taký ten popis takže skoro len takto. Ale áno, majú takú tú reč 

vlastne. 

 

VW: Vyhledáváš informace o navštívených conech v médiích? 

GOLF: Nie aktívne. Ako keď už to niekto pošle, dá na facebook, alebo tak si na to 

kliknem a prečítam, ale že by som nejako hľadala Festival fantazie na iDNESu alebo tak, 

tak to nie. 
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HOTEL 

 

 

VW: Který subžánry fantastiky tě zajímají, a jako fantastiku myslím všechno, co se toho 

týká, takže scifi, fantasy, cyberpunk. Cokoli, co tě napadne... 

HOTEL: Vyrostla jsem na scifi, konkrétně na původních sériích Star Treku. Ale víc mě 

zajímá fantasy. 

 

VW: Co konkrétně se ti na těch, na tom žánru líbí? 

HOTEL: To, že můžu utéct úplně někam jinam. 

 

VW: Který média používáš v souvislosti s tímhle žánrem – filmy, knihy? 

HOTEL: Hodně spíš knížky, filmy jenom, když jsou v televizi. 

 

VW: Máš nějakou postavu, s kterou se nejvíc ztotožňuješ? 

HOTEL: Obecně čaroděj nebo obecně čaroděj nebo mág. 

 

Na přání respondenta není úsek zveřejněn  

 

VW:  Dobře. Jak často čteš knížky nebo koukáš na filmy, třeba kolikrát týdně? 

HOTEL: Já ti něco předvedu (ukazuje knížku). Jak často? Kdykoliv, když jedu tramvají, 

autobusem. 

 

VW: Kolik hodin denně třeba s tím trávíš? 

HOTEL: To se nedá říct takhle, někdy míň, někdy víc, jak je čas. Většinou čas není. 

 

VW: Věnuješ se nějakým souvisejícím aktivitám, třeba jako je cosplay, přednášení? 

HOTEL: Většinou na těch, na conech něco dělám, hraju, dělám spíš RPG, jestli víš co, 

to znamená. 

 

VW: Když tak se prosím rozpovídej.  

HOTEL: Cože? 

 

VW: Jestli by ses o tom mohla rozpovídat? 

HOTEL: No, to je, tak RPG znáš? Dračí doupě.. a tohle je něco podobnýho a já tam 

dělám toho, kdo to vlastně vymyslí celý, moderuje, v podstatě tvoří ten děj. 

 

VW: Scházíš se s těma lidma, se kterýma to děláte i mimo Cony? 

HOTEL: Jo 
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VW: Jak často?  

HOTEL: Oficielně jednou týdně, ale většinou se sejdeme víckrát. 

 

VW: Jak to probíhá to setkání? 

HOTEL: Sedíme někde v čajovničce, u někoho doma, hrajeme, máme k tomu něco 

dobrýho. 

 

VW: Kolik se vás tak tam sejde? 

HOTEL: Teďko nás hraje osm? Asi jo, plus minus. 

 

VW: Sleduješ nějaký specializovaný weby, co se týká žánru fantastika nebo tý aktivity? 

HOTEL: Specializovaných webů je spoustu, ale že bych něco přímo sledovala, to se říct 

nedá, prostě občas na něco zajdu, občas ne, jak je nálada, na co chodím pravidelně, je 

takovej řekněme herní web, jmenuje se to Andor.cz tam chodíme hrát, když se nemůžeme 

sejít a tam jsme se poznali. 

 

VW: Aha. Super. Máte nějakou speciální třeba mluvu?  

HOTEL: Ne 

 

VW: Jakože speciální termíny nepoužíváte? 

HOTEL: Ne ne ne 

 

VW: Jakou roli hraje v tvém životě žánr fantastika? 

HOTEL: Roli koníčku, zábavy, není to žádná jako věc, co by mě zaměstnávala plně. 

 

VW: Nazvala by se sama sebe fanem? 

HOTEL: Ano. 

 

VW: A jak tuhle příslušnost k fanovské komunitě vnímá třeba tvoje rodina? 

HOTEL: Jim je to jedno. Voni do toho nejsou blázni, já tvrdím, že do toho taky nejsem 

blázen. 

 

VW: Máš třeba přátele mimo komunitu fanoušků.? 

HOTEL: Spoustu. 

 

VW: A jak ty to vnímají? 

HOTEL: No, některý to přijímají, některý ne. 

 

VW: Zažila jsi třeba nějaký jako konkrétní situace, který bys mohla popsat, kdy to třeba 

jako... 

HOTEL: Nikdy to nebylo nijak vyhrocený. Více méně většinou, když se o tom bavím s 

někým, tak někdo jinej třeba poznamená, „a jéje zase ty, zase ty dračí doupata“ a takový 

věci a jinak nic jako, co by bylo vyhrocený. 
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VW: Jaký výhody to přináší bejt součást fanouškovský komunity, pro tebe osobně? 

HOTEL: Pro mě osobně? Poznám soustu zajímavých lidí, dostanu se na zajímavý místa. 

 

VW: A nese to sebou nějaké obtíže? 

HOTEL: Obtíže, občas trochu jako tak finančně, je to náročnější. Některý ty cony jsou 

trošku drahý a když není zrovna drahý con, tak je drahý na něm být. 

VW: Eště se zeptám - jsi součástí nějakého konkrétního fandomu? 

HOTEL: Teď ne. 

 

VW: Teď ne. A byla jsi předtím? 

HOTEL: Hm 

 

VW: A kterýho to bylo? 

HOTEL: To bylo ještě za dob, kdy jsem byla trekkista, jsem byla součástí a nejen 

součástí, ale asi tři roky i jako jsem vedla CZ Kontinuum.  

 

VW: Proč už nejsi součástí? 

HOTEL: Přestalo mě to bavit. Předala jsem vedení a přestalo mě to bavit. 

 

VW: A nějaký další fandom jsi měla, nebo plánuješ? 

HOTEL: Pak jsem určitou dobu, asi dva roky vedla šumperskej, s těma jsme se 

nepohodli, tam to vyloženě skřípá. A skřípá to tam do dneška mezi Prahou a tadyctim, že 

se neshodnou. 

 

VW: A to se týká toho Star Treku pořád? 

HOTEL: Jo. 

 

VW: Dobře. 

HOTEL: A zkoušeli jsme založit od fan klub a to se nepodařilo. Protože fanklubu 

Sapkowskiho v Český republice je pět a voni šestej, prostě nepřipustěj, příliš velký elitáři 

na to, aby připustili, že by tam mohlo být něco šestýho, co by fungovalo bez nich. 

 

VW: Aha. Takže, jak funguje přesně ta organizace těch klubů nebo fandomů, když mají 

takovouhle moc prostě zabránit vzniku nějakého dalšího? 

HOTEL: Já jsem nikdy nepronikla do toho, jak voni fungujou, já si myslím, že to ani 

nevědí  voni, takže (smích). 

 

VW: A jak se jakoby stalo, že prostě nevzniknul potom ten klub? 

HOTEL: No prostě rozhodli jsme se, že ho založíme, chtěli jsme ho založit na jednom 

conu, načež prostě když na to přišlo, ta doba, tak se mi na mejlu ozvalo tisíc a jeden 

člověk s tím, že prostě a todle ne a todle ne a todle ne a todle je špatně a takle to nemá 

bejt. Tak jsem šla a všechno jsem to vopravila všechno jsem to předělala a poslala jsem 

to tomu, komu jsem myslela, že je nejkompetentnější z těhle těch lidí, co mě...načež mi 

přišlo a to nejde, to eště pořád není to vono, co my bysme připustili. 
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VW: V jakým smyslu, jako v nějaký organizační struktuře, v nějakejch pravidlech, 

nebo...? 

HOTEL: Prostě chtěli, abychom byli pod nima a to je co my jsme nechtěli,  

 

VW: Takže nějakou autonomii... 

HOTEL: No. My jsme byli dohodnutý i se Sapkowskim, že nám to přijede oficielně 

zařídit, otevřít ten klub. Nakonec jsem volala Sapkowskimu, hele nejezdi, nejezdi. Já se 

s ním znám osobně. 

 

VW: Jste neuvažovali, že byste ho třeba teďka založili, změnila se nějak situace? 

HOTEL: Chceme to zkusit, ale takovej spíš jako ne vyhraněně, ale  obecně klub pro 

různý, fanoušky co by chtěli prostě, jako bych to řekla, spíš na hraní. Vlastně na ty 

erpégéčka samozřejmě. 

 

VW: Nějakej RPG klub. Funguje něco takovýho v Český republice? 

HOTEL: Funguje vyloženě klub jako v Praze, kde se dá sednout, prostě si hrajete tam, 

ale jenom jeden a hráčů RPGéček je v Praze strašně moc, takže tam bývá věčně plno. 

 

VW: To je ta hlavní motivace pro to založení? 

HOTEL: Taky částečně, částečně to, že nám to prostředí tak úplně nevyhovuje, protože 

to má určitý pravidla, který musí se tam třeba používat kostky, musí se tam zapisovat, jak 

hrajeme a to mně nevyhovuje, já si prostě místo krabice bych přišla, sedla si tam, hrála 

tam s kamarádama, povídali jsme si u toho, blbli jsme, dali jsme si třeba něco. 

 

VW: A jak tedy  ta u vás hra vypadá? Nepoužíváte ty kostky a? 

HOTEL: No nepoužíváme  kostky. Jo používáme je, vobčas, jednou za hodně dlouho, 

když je prostě něco já nevím, ňákej hodně těžkej boj, nebo něco, kde se musí rozhodovat 

víc lidí tak se hodí, nebo něco, co je i po tom rozhodnutí těch lidí nejednoznačný, tak se 

to řeší kostkou a to je většinou jeden hod jednou kostkou, kterej se nikdy nikam 

nezapisoval, nic. 

 

VW: Dobře, a když se teďka  přesuneme k těm conům a budou mně zajímat normálně 

cony v Český republice, protože na to je ta práce zaměřená.  Tak jakých conů si se 

zúčastnila v rámci Český republiky? Dokážeš spočítat....? 

HOTEL: Počítá se i Brno? 

 

VW: Určitě, počítá se celá Česká republika. 

HOTEL: Dobře. Takže já už jezdím vskutku dlouho, pětadvacet, bylo to od 

devadesátýhopátýho, za tu dobu jsem se zúčastnila lecčeho, ještě  když byl Eurocon, tak 

byl v Ústí nad Labem, jsem jezdila, jezdila jsem v zimě do Brna na Fénixcon jezdila jsem 

na KoprCon už taky nejezdím, moc daleko do Kopřivnice. 

 

VW: Dokážeš vodhadnout kolik conů jsi  navštívila, tak celkově? 
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HOTEL: Jéžíš, to nedokážu. 

 

VW: No teda kolikrát za rok se tam vydáš? 

HOTEL: Ted už jenom dvakrát, ale dřív jsem jezdila třikrát, čtyřikrát. 

 

VW: Byla jsi v nějakým na nějakým v zahraničí? 

HOTEL: počítá se Slovensko? 

VW: Určitě. 

HOTEL: Tak jo, tak na IstroCON jedině 

 

VW: Který cony se ti líbily a proč? 

HOTEL: Mně se liběj skoro všechny cony, protože já si tam vždycky něco najdu, a když 

si tam nic nenajdu, tak se tam přátelím. 

 

VW: A ňáký, který se ti nelíbily, který by potřebovaly ňaký zlepšení třeba? 

HOTEL: Když řeknu pravdacony, tak budeš vědět co to je? 

 

VW: Co by si na nich zlepšila? 

HOTEL: Co bych na nich zlepšila – Václava Pravdu (smích), lépe řečeno, zrušila bych 

Václava Pravdu. 

 

VW: Co ti nevyhovuje, organizace nebo? 

HOTEL: Já nevím, tam mně to jenom připadá, že tam nefunguje nic, přihlašování-chaos, 

ubytování-chaos, stravování-chaos, přednášky-chaos. 

 

VW: Takže když se podíváš na ostatní cony, tak něco by si tam jako rámcově zlepšila 

něco, co český cony pálí, na co by se měly zaměřit? 

HOTEL:  Na co by se měly zaměřit? Víc na fanoušky, míň na finance. 

 

VW: Můžeš to trošičku rozvést? 

HOTEL: No hodně lidí, co organizujou velký cony, takový ty úplně veliký, dělaj to, že 

na tom chtějí něco vydělat, jo to je v pořádku a když je primární to, že na tom chtěj něco 

trhnout, to není dobře. 

 

VW: Co by podle tebe mělo být primární motivací pro organizaci conů? 

HOTEL: Co? 

 

VW: Hmm. 

HOTEL: To setkávání těch přátel. 

 

VW: Setkáváš se s lidmi z conu i mimo cony? 

HOTEL: Ano. 

 

VW: Dokážeš vodhadnout třeba, jak často, při jakých příležitostech? 
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HOTEL: To je různý, někdy se vidíme dvakrát do roka, někdy se vidíme třeba každej 

tejden, my jsme z hodně částí republiky. 

 

VW: Prolínají se nějak ti přátelé z conů s těma z toho RPGéčka ? 

HOTEL: Hm.  

 

 

VW: Dobře. 

HOTEL: Všech těch osum nebo sedum. 

 

VW: Jak by si popsala pro někoho, kdo stojí mimo cony, mimo jakýkoliv fandom, mimo 

komunitu fanoušků, jak by si jemu popsala, co je conu, co je podle tebe typický pro con? 

HOTEL: Co je typický pro con? To setkání těch přátel, ta atmosféra, prostě tam na conu 

neexistuje, že byste si nepomohli a je pravidlem co je na conu, co se na conu řekne, to 

tam zůstane.  

 

VW: Existují ještě nějaký pravidla, jak se chovat třeba na conu, takový třeba nepsaný 

pravidla co je takovej, hm.........? 

HOTEL: Jo takový, většinou bejvá nepít, teda nepít, nepít tak, aby to vadilo, nepít a když 

pít, tak rozumně a nechovat se nemravně, to znamená nejen na veřejnosti se ...neto... a  já 

o tomhle neumím moc mluvit. 

 

VW: V pohodě. 

HOTEL: Když jsou tam děti, tak aby to ty děti nerušilo, pravidlem bejvá nevodit zvířata, 

ale jsou i výjimky, kdy se zvířata můžou tahat, tam se taky tahají třeba například ten můj 

v létě co je Conec v Brně.  

 

VW: A jak bys ty jako popsala typickýho účastníka conu, vlastně někoho, kdo prostě 

nezná ty souvislosti, co je podle tebe jako typický pro conaře? 

HOTEL: Já nevím, pro mě to jsou, jsou to vobyčejný lidi, úplně normální. 

 

VW: Takže podle tebe se běžný conař od běžnýho člověka neliší? 

HOTEL: No, když jede na con, tak se pozná. 

 

VW: A jak se pozná? 

HOTEL: Většinou je to osoba v plášti, dost často s eště nějakou zbraní nebo s holí nebo 

s pitím a s báglem na zádech nebo s kufrem za sebou. 

 

VW: Vyhledáváš nějaký informace o těch conech, co jsi navštívila třeba v médiích? 

HOTEL: Ne. 

 

VW: A proč, dokážeš mi říct? 

HOTEL: Mě to moc nezajímá, mě ten mediální ohlas moc neto.. 
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VW: Dobře, jaký programy a přednášky navštěvuješ v rámci conu? 

HOTEL: Tak hodně přednášky fanklubu, obecně fantazii a Františku Vrbenskou a 

většinou přátele z tý sedmičky a co mě zajímá, co si tam zrovna najdu, co mě zaujme. 

 

 

VW: Tak jo já myslím, že z těch otázek je to všechno 
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INDIA 

Respondentka vyjádřila přání upravit stylistiku textu, čemuž jsem z etických 

důvodů vyhověla. Zkontrolovala jsem, zdali nedošlo ke změně vyznění. Vše bylo 

v pořádku.  

 

VW: Jaké subžánry fantastiky tě zajímají a jako subžánry fantastiky myslím úplně 

všechno, co tě napadne, co se s tím spojuje, takže fantasy, sci-fi, horor, steampunk a 

všechny tyhlety nuance. 

INDIA: Tak mě zajímá, tak mě baví fantasy asi nejvíc. A sci-fi taky. A co ještě. Seriály, 

no spíš sci-fi seriály, když už. A třeba... 

 

VW: No... 

INDIA: A třeba... 

 

VW: No povídej. 

INDIA: A třeba nějaký jako, třeba s tím souvisí cosplay, že jo. Takže, kostýmy mě baví 

dělat. A, no, jestli jde o to, co člověk dělá nebo o to, co člověk čte a kouká na to? 

 

VW: Zatím o tom, co čteš a na co koukáš. K těm aktivitám se dostaneme. 

INDIA: Dobře, dobře. Tak hlavně čtu fantasy a klasickou sci-fi. Asi tak. 

 

VW: A co se ti na těch žánrech líbí, čím tě oslovují, proč právě tyhle? 

INDIA: No fantasy, protože to bývá nějaká alternativní historie. Já mám ráda historii, 

mám ráda prostě minulost, středověk, dějiny a tak. A většinou má to takovou atmosféru, 

která se mi líbí. Třeba ty divoký přírody, nejsou tam moderní vymoženosti, je to prostě 

takový romantický, to mám ráda na fantasy. A i když je to drsnější fantasy, tak se mi to 

líbí, i když to není úplně romantický. No a sci-fi. Ke sci-fi mě přivedl táta, který četl rád 

sci-fi, takže hmm, takže tam zase mám ráda na druhou stranu prostě vědu, vesmír a tyhlety 

věci mě zajímají, že je samozřejmě nějaká možnost mezihvězdnýho cestování a tak, to je 

taky krásný. Na druhou stranu, takže já mám ráda oba tyhlety póly. Jsou často lidi, kteří 

čtou buď jenom tohle, nebo tamto a navzájem se nemají rádi a já mám ráda oboje, teda. 

 

VW: Jaký média v souvislosti s konzumací těchto žánrů používáš? Ty jsi zmínila, že čteš. 

Používáš i nějaké další média, jako je třeba televize nebo počítačové hry? 

INDIA: Hmm. No čtu a koukám, koukám na seriály a filmy většinou v televizi nebo na 

DVD, že jo, třeba. Počítačový hry nehraju, no, nic jinýho asi. Komiksy taky třeba čtu, ale 

ne jako superhrdiny, ale jako komiksový zpracování něčeho, co znám, třeba. 

 

VW: A kolik hodin týdně, nebo pokud nevíš, kolik hodin, tak jak často za týden čteš, 

nebo se díváš na věci ze žánru fantastika. 

INDIA: Hehe, no málo. Tak čtyři hodiny týdně se k tomu dostanu. Asi tak. 
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VW: Dobře. Jaký, hm, už jsme u toho, jakým souvisejícím aktivitám právě se žánrem 

fantastika a vůbec cony se věnuješ? 

INDIA: No, tak teda. Šiju si kostýmy a ráda bych si i vyráběla k tomu něco, třeba, co k 

tomu patří, nějaký to vyrábění doplňků. A co ještě dělám? No, podle toho už budu poznat. 

Skládám písničky, který prostě jsou na téma sci-fisti, cony, život na conech a tak. To s 

tím určitě souvisí. 

 

VW: Vzpomeneš si, jak ses k těmto aktivitám dostala? Jak to vlastně začalo? 

INDIA: Jaj. No. Kostýmy jsem si dělala už, když jsem ještě nevěděla, že to dělaj i ostatní 

lidi. Prostě odmalička. Odmalička mě fascinovalo, když jsem viděla nějaký kostým, nebo 

někde nějaký šaty v nějaký pohádce, tak jsem to chtěla mít taky a chtěla jsem bejt jako ta 

postava, takže vyloženě cosplay úplně od mala. Takže vždy jsem si řekla, a tak si udělám 

tohle, a teď jsem snažila to nějak zflikovat z těch věcí, co byly doma, a podobně. A pak 

jsem se dostala na cony a viděla jsem, že to lidi umějí dělat a dělají to i ostatní lidi, tak 

jsem si řekla, že to budu dělat pořádnějš, takže se snažím to pořád vylepšovat a vylepšovat 

ty věci, co si dělám. Ale nědělám to jako nějak moc. Jako jsou lidi, kteří si těch kostýmů 

dělají strašně moc, to já zas ne. Často si vyberu nějakej, který mám vysněnej, že bych ho 

hrozně chtěla a pak na něm dělám třeba fakt dlouho. Takže asi tak. Ale to vzniklo fakt 

samo, to jsem nikde neokoukala, to jsem prostě dělala odjakživa. 

 

VW: Jakej čas zabere výroba toho jednoho kostýmu? 

INDIA: Jéj. No. Moc, moc. To se hrozně blbě počítá. Teda, kdyby se do toho počítal i 

nákup těch látek, shánění, tak i když to přemýšlení nad tím zabere třeba pár měsíců a pak 

to člověk stejně za měsíc musí celý stihnout před conem, že jo. To je klasika. Všichni to 

doděláváme na poslední chvíli. Ale tak měsíc, dva, třeba, to bude tak, po večerech. 

 

VW: Když vezmeš všechny tyhlety aktivity, jak často se jim věnuješ v týdnu? 

INDIA: I s těma aktivitama, jo? No. V týdnu. To je jak kdy, totiž. Třeba jeden týden se 

tomu věnuji každý druhý večer, takže třeba 8 hodin, ale nějaký týdny se k tomu třeba 

nedostanu. To je takový nepravidelný. 

VW: Dobře. Předtím jsi ještě zmínila, že jsi jako chtěla být nějaká postava. Máš nějakou 

oblíbenou postavu z fantasy nebo sci-fi? Nějakou, se kterou se nejvíce ztotožňuješ? 

INDIA: Jako nejoblíbenější, jo? 

 

 

 

VW: No, se kterou se nejvíce ztotožňuješ. 

INDIA: Ježiši. Se kterou se nejvíce ztotožňuji, no, ale to je strašně těžký. To je strašně 

těžký. Mám hodně ráda Karu Thrace „Starbuck“ z Battlestar Galactiky. Tu mám hodně 

ráda. A jeden čas jsem se s ní ztotožňovala, kvůli svým životním prožitkům, nějakejm. 

Koho mám ještě ráda. Pak mám ráda Sansu Stark ze Hry o trůny a z toho celýho toho, ze 

série. Koho mám ještě moc, moc ráda. Tyjo, já určitě někoho zapomenu a pak si na něj 

vzpomenu, až skončíme, že jo. To je jasný. 
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VW: To nevadí, když třeba vzpomeneš v průběhu, tak to ještě můžeš klidně dohazovat. 

Z tý Battlestar Galactiky, když ses ztotožnila s tím příběhem. Byly to, řekla bys, spíše 

negativní nebo pozitivní zkušenosti? 

INDIA: No určitě pozitivní, protože oni všechno vydržej, prostě. Oni, ačkoli je potkaly 

hrozný věci, tak oni se vždycky sebrali a šli dál. Mě to dost nabíjelo, ten seriál. I když je 

teda depresivní, vždycky, vždycky se to nějak, vždycky to nějak dopadlo dobře, teda 

nakonec. 

 

VW: U toho cosplaye a i u těch dalších aktivit, kolik tak do toho investuješ v průměru, 

třeba za nějaký časový úsek, dejme tomu za rok? 

INDIA: Tak za rok, za rok tak ten jeden kostým, no, pár tisíc. Pět. S látkou a těma všema 

věcma kolem bych tak počítala, pět. Já se to snažím moc jako nepřepalovat, ty peníze. 

Protože mi to přijde blbý, jako přece jenom je to jen hra, není to k ničemu úplně dobrý, 

tak se to snažím nepřehánět. No, ale kolem těch pěti tisíc do toho asi vrazím, no. Hlavně 

ty látky jsou strašně drahý. 

 

VW: Sleduješ nějaký specializovaný weby? A jak, co se týče těch mediálních obsahů, tak 

třeba toho cosplaye? 

INDIA: To ne, to nesleduju, nesleduju. Když potřebuji nějaký návod, tak si třeba najdu 

návod na youtube, ale že bych vyloženě chodila na nějaký konference nebo tak, tak to ne. 

To nesleduji. 

 

VW: Zeptám se tě, kdybys měla popsat, jaké místo mají v tvém životě obsahy žánrů 

fantastika, co mi řekneš? 

INDIA: Žiju tím, absolutně tím žiju. Prostě já furt myslím na nějaký svoje oblíbený... 

Ježiš Frodo. No jasně. Absolutně miluji Froda. Vůbec celý Pán Prstenů, to je moje. No. 

Prostě já většinou nezvládám myslet moc na realitu a každou chvíli si promítám něco 

jako, jak to bylo tenkrát v tý knížce, co se stalo, furt myslím na nějaký díly seriálu, kterej 

jsem měla ráda. Absolutně tím žiju. Vždycky, jo, takový ty teorie, víš jako, zrovna v tý, 

v tom Song of Ice and Fire. Tam je toho strašně moc, o čem se dá přemýšlet, protože to 

je hrozně složitý. Takže si vždycky říkám, jestli nějaká ta postava to neměla udělat jinak 

a v podstatě mě to více zajímá než ta realita. To se přiznám, že jo. 

 

VW: Probíráš třeba některý ty myšlenky, co se týče knížek a seriálů, s ostatními? 

INDIA: No, tak teď na to mám jenom manžela, takže jo, občas mu to říkám. Občas, když 

se třeba sejdeme u jídla jako před chvilkou, tak probíráme různý věci a někdy mu, někdy 

jako mu říkám i ty tyhlecty věci, že jsem třeba našla nějakou fan fiction nebo nějaký 

krásný obrázek, ilustraci nebo tak. To jo. S ním to probírám, sem tam i s kamarádkama z 

Čech, ale to jenom v emailu, anebo nepravidelně, protože se nevidíme. Ale ráda se o tom 

bavím. 

 

VW: Ráda se o tom bavíš, super. Jako vůbec čtení a sledování fantastiky a věnování se 

cosplayi vnímají lidé z tvého okolí, kteří nejsou součástí fandomu? 
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INDIA: No, tak jako. Buď říkaj, no, tomu já vůbec nerozumím. Hodně často jsem se 

setkala s reakcí „tomu já vůbec nerozumím, já nevím, co na tom lidi vidí,“ jakože ty lidi 

nechápou vůbec, proč někdo čte fantasy nebo proč někdo čte sci-fi, když to není realita. 

Tak s tím se setkávám hodně často, že to nechápou, že to neodsuzujou, ale „já ten žánr 

nechápu.“ A setkala jsem se s pár lidma, který jsou jako takový otevřený a těm to přišlo 

zajímavý a říkaj, jé, třeba když viděj nějaký fotky, kde mám nějaký kostým, že jo, třeba 

na facebooku. A říkají, to je hrozně zajímavý a co jsi dělala a to je jakoby umění, že jo, 

že něco vytváříš znova, co jsi viděla, a třeba jim to přijde zajímavý. Že taky třeba říkaj, 

třeba Star Wars, to je taková blbost pro děcka, ale ty kostýmy, co děláš, to je hrozně 

zajímavý. Takže nikdo, jako veřejně mě neodsuzuje, protože to jsou lidi už starší, ale jako 

určitě, určitě některý lidi na mě koukaj skrz prsty, že jsem divná, ale to mně v mým věku 

je jedno. Takže tak, ale většinou nejčastěji se setkávám s tím, že nechápou ten žánr. 

 

VW: Co ti fandom nebo příslušnost k fandomu dává? 

INDIA: Kamarády. Kamarády a možnost bavit se o tom. Strašně důležitý. Našla jsem si 

nejlepší přátele fakt až jenom přes tohleto. Přes tenhleten zájem. 

 

VW: A nese to sebou nějaké obtíže? Nebo nějaké nepříjemnosti? 

INDIA: Jako bejt ve fandomu? 

 

VW: Hmm. 

INDIA: Ty jo, žádná mě nenapadá. Jakože to, že člověk má tu komunitu, že prostě když 

jezdím na ty cony, tak vím, jaký tam potkám lidi. To mi přijde jako, že to žádný negativa 

nemá. Jako bejt označovaná jako scifistka samozřejmě s sebou nese takový ty lidi, co 

koukaj jako „Coo?“ Ale jako vyloženě bejt ve fandomu, to mi přijde, že má jenom samý 

pozitiva. 

 

VW: A k jakému fandomu se řadíš? 

INDIA: Dneska už k žádnýmu, jak se říká, multifandom. Ale já jsem, no tak asi nejvíc 

jsem fanoušek, fanynka Tolkiena, ale dostala jsem se na cony přes Star Wars a pak jsem 

se seznámila se všema možnejma dalšíma lidma. Protože já už tam jezdím takovou dobu, 

že jsem asi tak ve všech. Baví mě toho strašně moc. Ale nejvíc, nejvíc Tolkien, Star Wars, 

Star Trek, Battlestar Galactika a pak Zeměplocha, ale ty Hry o trůny, ale to jsem začala 

číst nedávno, tak to ještě nevím, jestli úplně mám právo. Nejdřív jsem viděla seriál a až 

pak jsem to začala číst. Takže ještě nejsem takový ultra fanoušek. 

 

VW: Scházíš se se členy fandomu mimo cony? 

INDIA: Mm. Bohužel ne. Bohužel ne. Protože je nevidím. Ale občas, občas je tady jeden 

scifista taky tak ho občas pozveme, aby si s náma zahrál nějakou deskovku. To je asi tak 

všechno. Ráda bych se s nimi scházela, ale nemám jak. 

 

VW: A přes, třeba přes skype komunikuješ s někým z fandomu? 

INDIA: No, jako s kamarádama z fandomu si občas napíšeme, ale tam je problém, že ty 

lidi mají jinak rozvrh denní než já. Oni jako třeba teď jdou z práce. Takže já chodím spát 
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moc brzo. Ale jo, občas jo. Píšeme si emaily, třeba s těma jako echt kamarádama, který 

mám z fandomu. 

 

VW: Teďka se přesuneme k části o conech samotných. Takže jakých conů si se zúčastnila 

a kdy? 

INDIA: Jako všechny, jo? 

 

VW: Dokážeš aspoň odhadnout, kolik jich bylo? 

INDIA: Ježiš marja, no tak jako jezdím 15 let a prvních 10 let jsem určitě jezdila tak na 

čtyři až pět ročně. 

 

VW: Navštívila jsi i nějaký v zahraničí? 

INDIA: Ano. Ano. Navštívila. 

VW: A jaké a kdy? 

INDIA: Byla jsem na Comic-Con: San Diego před šesti lety. 

 

VW: Dokážeš porovnat české a zahraniční cony, co se liší a co je stejné? 

INDIA: Zahraniční cony jsou absolutně o kupování merchandaisingu. Tam toho je, tam 

prostě většina conů jsou prodejní stánky, je tam strašně moc lidí, není to vůbec tak osobní 

a je to tam prostě o tom, je to o tom koupit si ten zážitek, koupit si ty věci a koupit si 

pohled na svýho zamilovanýho herce a koupit si za 20 dolarů od něj podpis na fotku. A 

je to konzumace, čistá. Jako začínaly ty cony, taky začínaly jako ty naše, že to bylo míň 

lidí, že se třeba sešli a povídali si, co mají rádi, ale dneska už to nejde, protože to je strašná 

masovka, takže oni to dělají takhle, no. Mně se tam teda úplně nelíbilo, bylo to strašně 

přecpaný a já jsem zvyklá z českých conů, že ty lidi znám a že tam jde opravdu o tu 

komunitu. A ne o to, o ty produkty. Prostě v Čechách je to víc jako parta lidí, která dělá 

a má ráda stejný věci a sešla se hlavně primárně ta parta lidí a ne jako chodit, jak říká 

slavný pan organizátor Festivalu fantazie, prostě čeští fanoušci nejsou vychovaný na to 

kupovat si pohled herce a „učej“ se to teprve teďka. Český cony jsou mnohem osobnější. 

 

 

VW: Říkala jsi, že jezdíš patnáct let na cony, dokážeš popsat vývoj těch conů? Co třeba 

bylo před těmi patnácti lety jinýho, než je teďka? 

INDIA: No, určitě se tolik nedbalo na autorské zákony. Promítalo se načerno, 

samozřejmě na projektoru a taky se nedbalo tolik na hygienu. Jakože jste se zeptali, 

můžeme mít ve škole kuchyňku a oni jim řekli, jasně, ale teďka prostě třeba takovej Vašek 

na Festivalu fantazie musí mít to, musí mít ty lidi, co dělají v kuchyni, ty průkazy a kdo 

ví co, bezinfekčnost a tak. Takže bylo to mnohem míň oficiální a ne úplně legální a hlavně 

dělaly se menší a míň profesionálně, že třeba se to nějak flikovalo různě. 

 

VW: Dokážeš... 

INDIA: A... 

 

VW: No povídej... 
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INDIA: No přemýšlím, přemýšlím, jak se to lišilo. Jezdilo míň lidí. A většinou byly, 

hlavně byly ty cony, že jo, že jenom, určité, jenom určité téma. Že to nebylo jako linie, 

jako je to dneska, ale že jo, ale bylo to Star Wars con a hotovo prostě, Star Trek con čistej 

a teďka se to jako mixuje, takže tak. 

VW: Když se tě zeptám, které cony se ti líbily a proč a které ne a proč, dokázala bys to 

říct? 

INDIA: No. Který se mi líbily. Líbily se mi Taurcony v Brandejse nad Labem a teda 

doufám, že to bylo v Brandejse, a ty byly hezký, protože byly, nebylo to roztahaný, bylo 

to v jedný budově a byla to fantasy. Takže fantasy a historie a to se mi líbilo tematicky. 

A byla to fajn parta lidí. A pak mám ráda Festivaly fantazie, protože jsou velký a dlouhý 

a já jsem ráda dlouho s těma kamarádama, takže, prostě Festival fantazie, to je fakt 

dovolená. A co se mi ještě líbilo za cony. Líbil se mi Bohemiacon v Ústí nad Labem v 

roce 1997. To byl můj první con a strašně se mi to líbilo. A protože to bylo takový, ten 

pocit procitnutí a že fakt existujou lidi, který tohleto zajímá a dokážou se někde sejít a 

bavit se o tom. To bylo krásný. No a co se mi nelíbilo za cony, mně se jako vesměs skoro 

všechny líbily. Nelíbily se mi většinou cony, který nevyšly jako organizací, že to na tom 

bylo poznat. Že prostě tady nebylo jídlo, tady nebylo pořádný spaní, třeba. Jako ono je to 

tak, že jaký si con uděláš, takový ho máš a jakože nelíbí se třeba člověku con, kde 

kamarády nepotká, nebo nepřijdou nebo prostě pak večer zjistíš, že tam jsi sám, protože 

všichni Pražáci jeli domů a tak. A musí spát někde pod topením jako já na Pragoconu 

kdysi dávno. Ale většinou, když ta organizace kulhá, tak to jde dost poznat, jo, poslední 

Pragocon, to bylo v nějaký škole, která byla příšerně velká, že jim jako půjčili jen sem 

tam nějakou třídu a chodilo se tam po takových strašně dlouhých chodbách a nešlo nic 

najít. Takže když organizace kulhá, je to poznat a to se mi nelíbí. Ale jinak si dokážu na 

každým conu něco najít, no. 

 

VW: Zmínila jsi svůj první con, jak ses o něm dozvěděla, jak se vlastně stalo, že jsi 

vyrazila na con? 

INDIA: S tatínkem, protože tatínek jezdil na cony. Takže mně řekl, ať jdu taky. Tak jsem 

šla s ním. Ale potom jsem dlouho nebyla, a pak jako první pořádný con byl Raucon v 

Kolíně, to byl Star Warsový, a tam, to jsme prostě s holkama, protože to byla Epizoda I 

v kinech, tak to jsme s kamarádkama na to šly a prostě joo, milujeme Star Wars a je to 

strašně super, a tak se mi to nějak obnovilo a zase táta mi řekl, hele tak tajdlencten mi 

říkal, že v Kolíně něco je, tak tam holky jeďte, a jely jsme tam na jedno odpoledne a vezla 

nás tam máma. Jely jsme tam s mámou autem a ona nás tam hlídala. To bylo fakt vtipný, 

nespaly jsme tam. Takže z rodiny, já to mám prostě z rodiny todle, protože má rodina se 

jako angažuje, tatínek se angažoval ve sci-fi taky. 

 

VW: Jaký programy či přednášky navštěvuješ na conech? 

INDIA: Jaký přednášky a programy? Většinou vědecký. Ráda chodím na vědecký, když 

opravdu nějaký vědci vykládají o tom, co dělají. A pak, pak mám ráda, občas kvízy, ty 

jsou zábavný, pokud to člověk zná, tak je to většinou legrace. Workshopy jsou pěkný a 

chodím na promítání do kina, jestli se to bere jako přednáška. 
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VW: Určitě. Jakýkoliv program, jaký tam je. 

INDIA: Na promítání chodím a chodíme na diskuze s hercema, na ty diskuze s hostama, 

je to dost speciálně na tom Festivalu fantazie, tak prostě mě ty lidi zajímaj, protože mají 

vždycky něco zajímavýho, co říct. Já chodím v podstatě na všechno, když mě to zaujme 

tématem, tak jdu. Ale jako většinou jsou to ty vědecký nebo historický. Ty mě zajímají 

hodně. Nebaví mě takový to, sezónou 1 křížem krážem. Na vtipný přednášky ráda 

chodím, když už to vypadá, že to bude nějaká parodie, tak na to jdu taky. 

VW: Super. Kdybys mohla něco na conech vylepšit, teď myslím v těch českých conech, 

co by to bylo? 

INDIA: Co bych na nich vylepšila. No. No. Asi aby, já osobně bych ten večerní program 

dělala dřív, protože mý kamarádi začínají pařit v půl 12 a to já už odpadávám. Takže jako 

udělala bych prostě večerní program od 7 a potom od 9 bych dala volno. A ne, že máme 

program ve 22:30 a já tam udělám program a jdu spát. To ne. To se mi nelíbí. Předělala 

bych efektnost s tím, že je moc nadupaný, na mě. Je to moc a dávala bych přestávky. A 

ještě... když já teď v poslední době nechodím na jiný cony než na FFkový, takže to úplně 

neporovnám. 

¨ 

VW: Můžeš prosím zopakovat tu poslední větu? Byl tam nějaký šum, takže jsem slyšela, 

že jen jezdíš jenom na..? 

INDIA: Aha, jezdím jen na ty FFkový a ty jsou takový podobný, takže ty neporovnám. 

Ty nový, který nejsou od Vaška, tak ty neznám. Protože se na ně nedostanu. 

 

VW: Jak sama vnímáš účastníky conů? 

INDIA: Zajímavá směska, dřív jsem si myslela, že jsem já ta nejdivnější, a teď začínám 

zjišťovat, že znám mnohem víc divnějších lidí, než jsem já. A občas mám pocit, že ty lidi 

chtějí být divný za každou cenu a že já jim přijdu příliš normální, samozřejmě už jsme v 

tý starší skupině, takže ty nový, mladší děcka, tak ty jako nemusely by tam jezdit jako jen 

chlastat. No někdy ty návštěvníci, mám pocit, že se tam choděj prostě vyřádit a to by 

úplně nemuseli, protože jsou pak s nimi problémy. Jakože dřív jsme byli taková, jasně, 

že když jsem byla ta menší, a pak tam byli ti dinosauři kolem padesáti, tak to bylo tak, že 

jsme na ně obdivně zírali a většinou jsme si tam večer jenom tak povídali. A dneska je to 

takový divočejší. Ale jako já se bavím s každým, jako ještě jsem tam rozhodně nepotkala 

nikoho, kdo by mě tam vyloženě iritoval. Jakože je to fajn, jsou to všechno scifisti. 

 

VW: Kdybys měla někomu mimo fandom popsat, co je con, jak bys udělala, co bys mu 

řekla? 

INDIA: Dělám to velice často. Musím, no. Co je to con, to je takový, je to od slova, 

většinou řeknu je to od slova konference, aby to znělo jako to, no, vznešeně. Je to prostě 

sjezd fanoušků fantastický literatury a dneska už i filmů, seriálů, prostě sjedou se tam lidi, 

kteří mají rádi tu určitou věc. A potom jsou tam o tom přednášky a bavíme se o tom, 

koukáme na projekce, lidi říkají svoje zkušenosti a tak, a vždycky dodávám, je to stejný 

jako třeba sjezd včelařů nebo sjezd sběratelů umění, je to prostě úplně stejný, jen se 

bavíme o něčem jiném. Je to prostě konference, no. Říkám lidem, kteří to neznaj, no. 

Vynechávám ty večery, no, to jim neříkám. 
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VW: A co je podle tebe pro cony typické? 

INDIA: Co je pro cony typické, že si lidi totálně obrátěj denní režim a najednou po 

čtyřech dnech chodí spát v pět a vstávají ve dvě odpoledne. To je absolutně typický. Že 

jako žijou v noci, to je hrozně divný, ale to se stane skoro na každým conu, když trvá 

dostatečně dlouho. 

 

VW: Stejná otázka, ale o conařích. Jak bys popsala člověku mimo fandom osoby, které 

se na conech scházejí? 

INDIA: No, tak. Říkám většinou, to jsou takový ty, co jste na základkách považovali za 

šprty, rádi čtou a jsou to lidi, který zajímá prostě věda, objevy, technický vymoženosti, 

prostě někteří z nich jsou hodně, hodně z nich jsou ajťáci, říkám. Takže asi tak. 

 

VW: Vyhledáváš informace o navštívených conech v médiích? Nebo na nějakých 

specializovaných portálech? 

INDIA: Ani ne, občas, občas zajdu do diskuzáku na Okounu, nebo kde to bylo, jako o 

FFku, nějaký organizační, ale většinou ne, většinou ty recenze a tak, to nečtu. 

 

VW: Dobře. A poslední otázka, považuješ sama sebe za fana? 

INDIA: Určitě. 

 

VW: Kterým aspektem nejvíce? 

INDIA: Kterým aspektem jako jsem nejvíc fan, jo? 

 

VW: Z těch různých vlastností, který buď fan má nebo lidem přijde, že je má, co bys o 

sobě tak jako, co cítíš, že je nejvíc akcentovaný? 

INDIA: Jojojo. U mě, no. No ta fantazie, láska k fantazii. Jakože k tomu, že si někdo 

vymyslí celý jiný svět, takový to bytí mimo realitu a to, že si člověk rád představuje, co 

by, kdyby. Jaký by to bylo, kdyby byl nějaký alternativní svět nebo kdybychom teda 

uměli cestovat do vesmíru a tak. To uvažování mimo rámec  

 

VW: Ještě jedna doplňující otázka. Co je pro tebe největší motivací pro účast na conech? 

INDIA: Největší motivací, určitě vidět ty lidi, vidět ty kamarády a ta nálada. Že to je 

hrozně tolerantní prostředí. A já si tam můžu dělat, co chci. Protože to, a můžu si tam 

říkat, co chci, protože ty lidi pochopí můj humor. Protože ty lidi si nebudou myslet, že 

jsem divná. Prostě je to tam velice tolerantní na conech, to prostředí. 

 

VW: A teď tu toleranci myslíš jenom, co se týče právě žánru fantastika, tý konzumace, a 

nebo všeobecně, co se týče jakéhokoliv aspektu života? 

INDIA: Mně přijde, že všeobecně. Určitě. Prostě tam, ano, samozřejmě, když člověk 

potká nějakýho... Jasně, jsou tam lidi, který jsou fakt vyloženě divný a je třeba těžký s 

nima komunikovat. A jasně, jsou i prostě fanové, který se teda takovýmu člověku vyhnou, 

ale nestane se tam třeba šikana, nebo něco takovýho. To se tam prostě nestane. Přijde mi, 

že tyhle lidi jsou, fanové, že jsou otevřený. I když si vezmeš, kolik lidí tam je jakoby 
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bisexuálních, homosexuálních, transsexuálních a prostě jdou s tím ven a klidně to řeknou 

a vědí, že je přijmou všichni. Jako v tomhlectom je to vidět. 

 

VW: Super. Tím jsme vyčerpali připravené otázky, jenom jestli máš ještě něco, co bys 

chtěla doplnit, co tě napadlo během toho rozhovoru. 

INDIA: Už asi ne, ty jo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIETT 

 

VW: První otázka je jaké subžánry fantastiky tě zajímají, subžánry myslím přímo scifi, 

fantasy, steampunk všechno co ti přijde, že k tomu patří? 

JULIETT: No, scifi určitě, fantasy, ve smyslu high fantasy, takový tý jako klasický 

fantastiky.  Nevím jestli se jako počítá jako subžánr, prostě třeba ňáká forma  her na 

hrdiny ať už počítačovej, nebo stolních prostě larpů a tak dál. 

  

VW: Co se ti na těch žánrech líbí, čím tě oslovují? 

JULIETT: No tak scifi mě vždycky oslovovalo tím, že umožňuje vytvořit jakoby v 

reálným světě nepravděpodobný situace a zkoumat na nich reálný fenomén. Takže 

řekněme třeba ve Star Tracku se zkoumá spousta otázek, který by vlastně při probírání 

prostě, ve filmů nebo seriálu, v knize z reálnýho světa mohly působit divně, nebo až 

zbytečně očividně, ale změna toho kontextu v ňáký imaginární, umožňuje jak se probírat 

různými fenomény a jevy a společenský. To mě jako přišlo hodně zajímavý na tom sci-fi 

především, krom toho asi tam je nejprozaičtější jako láska ke všem možnejm hračičkám 

a udělávkám, a prostě technoblábolům a pozitivní vztah, můj pozitivní vztah ke vědě a 
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taková obliba spekulovat třeba o tom co by kdyby a tak že můj část scífek se drží toho, 

že se snaží odpíchnout od ňákejch reálnejch teorií, hypotéz a vědeckejch základů, takže 

vždycky je hrozně zajímavý uvažovat nad tím, co by, kdyby, jak a tak. A u fantasy asi 

sám ti, sám ti jako, asi nikdy možná nepřemejšlel, možná třeba zpochybnění, že třeba 

Tolkien to jako zpochybňuje jakoby ten původ lidí a kultury a tak dál v tom svým světě, 

a takovýho.. nevím úplně z čeho jako přesně vychází ta zajímavost samotná pro mě ale 

určitě je to takovej jako exotickej pohled možná na ten svět, který zase vytváří jako ten 

novej kontext umožňuje prostě zajímavý situace pro ty postavy, když to vezmu takhle 

jako úplně do detailů a je zajímavý to číst prostě. A jinak asi u toho fantasy platí, že 

dokáže zkoumat různý společenský fenomény právě v tom jako novým kontextu, tam 

třeba, což znova zabrušuje do těch her, tak Bioware vždycky  měl ve svejch hrách 

zkoumat prostě fantasy svět, kterej je sice ten jakoby klasickej středověkej fantasy svět, 

pseudostředověkej, ale při tom se tam  dějou věci, který jsou třeba nemyslitelný v našem 

světě, nebo nejsou nemyslitelný, ale neuvědomujeme si třeba nějaký společenský pnutí a 

tam může být jako zvýraznění může se projevit, tak abychom se na něj mohli podívat 

třeba. 

  

VW: Máš nějakou postavu, se kterou se nejvíce ztotožňuješ? Jaká to je a proč? 

JULIETT: No ta je těžší. Kdybych na to odpovídal třeba před deseti lety, tak bych se 

ztotožňoval s Danielem Jacksonem z Hvězdný brány, ale, ale asi těch postav je asi hodně, 

se kterejma bych se dokázal jako hodně ztotožňovat.. no... 

  

VW: Třeba nějaký společný prvek, který tě na nich oslovuje? 

JULIETT: No, většinou bych řekl, že jsou to postavy, který jsou něco jakoby spíš než 

jako takový ty řekněme herkulovský macho siláci takže jsou spíš jako vyčůraný, 

vychytralý postavy, vyloženě jako zábavný prostě, který ty překážky, který před ně příběh 

staví, překonávají spíš tím, že, tím že, to prostě ňák logicky vyřešej nebo tak, než aby do 

něčeho praštily a rozbily to. I když musím říct, že samozřejmě občasná jako by použití 

hrubý síly samozřejmě je to velmi zábavný, třeba když máme fantazii, ale možná tohle 

to, co ty postavy spojuje. 

 

VW: Na jakých mediích užíváš žánr fantastika. A úplně všechno do toho dej, případně i 

hudba, vlastně seriály, knihy, hry? 

JULIETT: Vlastně určitě to jsou videohry, jsou to knihy, komiksy, filmy, seriály. Ta 

hudba možná ne až zas tak moc, spousta hudebníků má trochu, nebo interpretů, má trochu 

jako přesah do té fantastiky, ale neřekl bych, že  bych poslouchal něco, co se dá vyloženě 

brát jako postavený na tý fantastice. Pokud se tedy piráti považují za fantastiku, tak možná 

trochu. Tam je to takový hodně wibbly wobbly.  

  

VW: Jak často konzumuješ ten žánr? 

JULIETT: Asi denně. 
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VW: Dokážeš odhadnout čas? 

JULIETT: No, čas – tak samozřejmě se člověku stane, že tejden si nic nepřečte, na nic 

se nekoukne. No ale průměrně si myslím, že třeba jako hodinu nebo dvě každej den, když 

to jako zprůměruju, bych tomu asi věnoval. Samozřejmě do toho bych započetl i takový 

ty - jo člověk má volnej víkend a vyšla prostě hra, na kterou se dlouho těšil, tak jako 

vyloženě zabije pátek, sobotu a neděli tim, že u toho sedí nebo tak. A už vůbec nemluvím 

o tom, jako když si stáhne celý seriál a sjede ho prostě pět sezón za sebou. To potom ten 

průměr asi vyhání hodně nahoru. 

  

VW: Věnuješ se nějakým, s tímhle žánrem souvisejícím, nějakým aktivitám, jako je třeba 

cosplay, sbírání předmětů? 

JULIETT: No vlastně, a to se vracím k otázce o tom zaměstnání, vobčas pracuju v 

comicspointu. To je možná aktivita, která se s tímhle žánrem hodně pojí. Že bych byl 

vyloženě jako sběratelem něčeho, to úplně ne. Cosplay? Už tak deset let si vždycky říkám, 

tak tentokrát na příští con si už ten kostým udělám, ale nemám asi  úplně v krvi todle. 

Občas, když jsme třeba natáčeli video s Assassin's Creed a takhle, což je asi odpověď, 

hodně dřív jsem si dělal programy na cony a takhle, a teď už na to není tolik času, přece 

jen, ale řekl bych, že se furt aspoň minimálně něco jako provádím. Pokud se tím myslí 

jako produktivní aktivity, na konci kterejch něco jako vzniká, tak asi v zásadě to je vono. 

  

VW: Co tě třeba vedlo k tomu přednášení na conech? 

JULIETT: Když jsem přijel na con, prvně, a vůbec jsem netušil, že jsou takoví divný lidi 

jako já. A přijel jsem tam a byl jsem z toho vyjevený, že existujou takoví lidi, který by 

se.. Když jsem prvně přijel na Gatecon a tam se celej tejden v kuse vod rána do večera 

přednášeli o Hvězdný bráně, což bylo prostě pro mě jako dream come true uplně jako.. 

Samozřejmě jsem měl obří respekt k těm lidem, to jsem byl ještě dost malej, mladej 

řekněme taková přirozená touha bejt jako oni, vedla k tomu, že jsem postupně začal taky 

připravovat nějaký přednášky a takhle. A potom samozřejmě tam byla celá třeba Firefly, 

tu jsem viděl, takže jsem se okamžitě zamiloval  a v tý době to ještě moc lidí neznalo, tak 

jsme s  kamarádama, co jsme to viděli, tak jsme prostě vyloženě toužili asi šířit povědomí 

třeba o tom seriálu. Takže jsme pořádali dycky rozsáhlý reklamní kampaně no prostě 

přednášky, které se týkaly Firefly, dělali jsme přednášky, dělali jsme vaření třeba z Firefly 

a takovýdle věci. Takže tam byla možná třeba touha zpropagovat ten můj oblíbenej 

fenomén no. 

  

VW: Když se vrátíme k těm aktivitám, který eště teďka provozuješ, dokážeš  odhadnout 

čas, který jim teďka věnuješ? 

JULIETT: No to je zas hodně asi ošemetný, no. Jakoby, řeknu, že pár hodin každej tejden 

to asi bude. Protože třeba, ve chvíli kdy jde o to něco jako natočit takle, tak potom když 

započítáme veškerou jako předprodukci, když se lidi scházej, řešej, nacvičujou, sháněj 

herce, kostýmy, cosplaye prostě a takhle, tak to zabere strašně moc času no. Ale zas na 

druhou stranu spousta toho času je strávená vyloženě nad nějakým trellem nebo nějakým 

facebook chatem prostě jako takovejma organizačníma věcma, který často přecházejí v 

obyčejný klábosení. Takže těžko říct jakoby, jestli se to dá započíst, ale řekl bych, že 
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třeba do pěti hodin tejdně to bude a potom jsou samozřejmě, tejdny, kdy třeba jsem tři 

dni v tom Comicspointu a pokud se i tahleta aktivita počítá, tak to je potom třináct hodin 

každej den, tak to zas potom zvedne ten průměr. 

  

VW: Nazval by ses sám sebe fanouškem? 

JULIETT: Jo asi jo anebo jak říká Vašek Pravda fanem.  

  

VW: Sleduješ nějaké specializované weby, co se týče fanouškovské komunity? 

JULIETT: Jo. 

  

VW: Které? 

JULIETT: Tak všechny  možné.. subreddity asi, řekněme třeba nerdist, spoustu.. s 

nerdistem se samozřejmě pojej ty podcasty, který dělaj.. jaký weby vlastně se 

specializujou čistě na fanouškovství.. 

  

VW: Nebo na ten žánr jako takový? 

JULIETT: Třeba, já jako hrozně rád čtu jako stackexchange, stacky o fantasy a scifi, 

který jsou vyloženě.. to bude jako podivný, protože stackexchange je založený na tom, že 

prostě poskytuje ty exaktní odpovědi na exaktní otázky, prostě fundovaný a v tom jako 

science fiction, fantasy a tak dál, je to takový jako legrační, když se lidi zeptaj jako: je 

možný, že byl prostě ještě já nevím, jinej světelnej meč, kterej mohl prostě Luke někde 

najít a pak tam někdo odpoví na prostě přes tři Ačtyřky prostě rafinovanou, fundovanou 

odpověď o tom, jestli jo nebo ne a tak. Svým způsobem to může znít jako zvláštně, ale to 

mě strašně baví i když to není jako úplně informační web nebo tak, je to jen takový jako 

prokrastinační čtivo. No.. jakoby dřív jsem hodně četl, byly jako různý český weby, který 

se zabývaly fantastikou nebo fantazií, ale asi možná s tím, jak se zlepšila moje angličtina, 

jsem jakoby ty český weby úplně vyignoroval. Takže, řekněme, jakoby z databází sleduju 

napůl z pracovních důvodů, abych věděl, co vychází a takle, možná mě ještě nějaký 

napadnou. 

  

VW: Jak by si popsal místo, který zaujímá žánr fantastika v tvém životě? Co to pro tebe 

znamená? 

JULIETT: No, asi jako dost klíčový no, nebo.. Pokud bych měl vzít jako všechny možný 

zájmy a koníčky a takle tak z těch, který tak ňák někdy jako by to nebylo, že bych se to 

pro nadchnul a potom na to zapomněl po pár letech tak asi bych řek, že tam budou třeba 

tři. A fantastika a spol. a nějakým způsobem zapojení do tý komunity bude asi jeden z 

těch tří. Tak, zhruba.. no, taková nedostačující odpověd.. 

  

VW: Co tě k tomu napadne, tak můžeš kdykoliv dodat. Máš nějaký konkrétní fandom, 

kterýmu se řadíš? 

JULIETT: Dřív jsem se řadil k tomu, k tomu, k tý Stargate, k vrátkařům, ale myslím, 

že trochu efekt třebas jakoby českýho nebo československýho conování je ten, že ty lidi 

tak postupně se z nich stane jako univerzální fanoušek možná no. Řekněme, že nikdy mě 

třeba neoslovil, jsou jakoby spíš věci, který mě nikdy neoslovily, než věci, který bych 
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jako výhradně sledoval. Takže třeba mě neoslovila Anime a Manga, takový jako japonský 

věci, jako že, ne že bych s tím měl třeba problém nebo takhle.. třeba rád si to přečtu, rád 

se na to kouknu, ale není to takový, že by mě to úplně chytlo, měl bych jako potřebu to 

hltat a nebo ňejak víc řešit. Ale jinak řekněme..  vyloženě fandom jsou hráči 

počítačovejch her vůbec fandom? Je to spíše taková divná komunita toxická 

extrémně,  hovořící normálně, ale.. 

  

VW: Proč je toxická? 

JULIETT: Hráči? No, oproti, řekněme tomu klasickýmu fandomu, kterej těch lidí, který 

už dneska  začínají mít ty děti takle prostě toho fandomu prostě, kterej tady vzniknul 

vlastně ještě před revolucí  kdy už pár Praotec Trekkie přepisoval ňáký Startreky, tak ten 

byl vždycky takovej jako hodně jako inkluzivní, řekl bych hodně takovej hipízáckej 

možná svým způsobem, kdežto třeba komunita okolo her je relativně nová a za druhý 

tvoří především řekněme mladší lidi a má takovou jako neblahou vlastnost, že každej se 

musí k něčemu vyjádřit. A já osobně jakoby tvůrcům her todle vůbec nezávidím jo, 

protože když někdo napíše knihu, ňákýmu se to líbit bude, ňákýmu se to líbit nebude, ale 

v zásadě to tak jako, jakoby asi se bude vidět, pokud to bude vodpad, tak si lidi budou 

říkat, to nebylo úplně to vono, ale u těch her je to takový, že občas může ta komunita 

působit vyloženě nevděčně, že se jako snaží strašně hledat  ňáký problémy a každej skoro 

jakejkoliv krok toho vývojáře jim vadí často. Jakoby na jednu stranu to chápu, protože 

ten ty hry jsou jako specifický úplně jako médium a na druhou stranu to třeba těm autorům 

vůbec nezávidím, protože naconec s tou komunitou je občas těžký pracovat, aby člověk 

nezabřednul do takovýho bahýnka trošku viz se jakoby „skandál“, „aféra“, gamergate 

prostě ňákejch výhrůžek, jakoby když se na to člověk.. spousta lidí třeba z jinejch třeba 

okruhů, jako spíš když se zaměřujou na khihy nebo na filmy a takhle, tak prostě koukala 

na gamergate a říkali si, že tam jako o nic nejde, proč ty lidi to hrotěj, proč se to tak jako 

řeší, ale prostě hráči asi tyhlety věci mnohem víc prožívaj a pak si prostě nadávaj někde 

na nějakých fórech strašně a vyhrožujou si, že prostě příjdu k tobě domů a já tě zabiju a 

takhle a takovýmhle způsobem, což je prostě.. možná to je tím, že ta komunita hráčů se 

teprve.. trpí nějakýma porodníma bolestma, řekněme, který prostě už mají ty ostatní třeba 

za sebou, těžko říct, to by asi bylo celý na samostatnou analýzu dlouhosáhlou, komunita 

hráčů je taková, je prostě jako specifická, specifická skupina lidí. 

  

VW: Co ti příslušnost k fanovský komunitě dává? Tobě osobně? 

JULIETT: No spoustu kamarádů, přístup k aktivitám, který mi přijdou jako úchvatný a 

myslím si, že jakoby jsou takový jedinečný pro tu komunitu a možná  takovej trochu 

možná i jakoby v komunitě fandomu spousta věcí projde jako v pohodě i když prostě v 

jinejch komunitách by se na to lidi koukali, jako že to je divný. A ve fandomu v zásadě 

je možný tak nějak jakoby třeba bavit se nebo navrhnout něco, co v zásadě může v 

konečným důsledku bejt zajímavý, ale může to působit třeba nějak divně, nebo je to 

prostě, řekněme, že ten fandom je takový trochu otevřenější prostě, nehodnotí třeba 

myšlenky a nápady úplně před tím než se nějak jakoby projeví, což může samozřejmě 

jakoby vyúsťovat v určitou jakoby divnost, ale  možná, že spousta lidí ve fandomu má 

pocit, že jsou většinovou společností vnímáni jako divní. Teda tím pádem nemají problém 
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přijmout sami věci, který by normálně byly vnímaný jako divný třeba, nebo zvláštní 

minimálně. Samozřejmě, že to potom vede taky k tomu, že prostě součástí fandomu jsou 

nevyhnutelně prostě bronies se svejma prostě vocáskama a kostýmama poníku, což je 

prostě jako v pohodě, protože to vlastně je asi projevem tý otevřenosti. 

  

VW: Nese to s sebou ňáké nepříjemnosti? 

JULIETT: Asi si myslím, že pro každýho je ten fandom něčím trochu jiným, že i když 

je to víceméně hodně jakoby kompaktní skupina řekněme, tak každej člověk má trochu 

jinou představu o tom, co je fandom a může mít tendenci aplikovat to na ostatní. Takovej 

ten přístup jako tenhle člověk ale ten není pravej prostě fan, to není ten prostě pravej nerd 

ten to dělá jenom proto,  prostě je to teďka cool, nebo něco takovýho. Ale nebo asi 

řekněme něco v tomhle smyslu. Ty lidi můžou přeci jenom mít pocit, že určitý jakoby 

okrajový, určitý podskupiny toho fandomu, který jsou na opačným okraji toho 

pomyslnýho celku, než když může bejt  nějakej jednotlivec  můžou v tom jednotlivci 

vyvolávat představu, že nejsou skutečnou součástí toho fandomu, že jsou jenom takovej 

ňákej co se tam jako objevilo, typicky často teďka gumídci, prostě ty děti co strašně fanděj 

všem možnejm českejm youtubrům a jsou to ve směs takové ty miniaturní děti, jejichž 

představou prostě skvěle stárnout je sledovat Minecraft lets playe a takle. Myslím, že pro 

spoustu lidí ve fandomu třeba tohle už působí jako, že to nemá s fandomem nic 

společnýho. I když spousta, a spousta těch dětí taky, nechce mít s fandomem nic 

společnýho. Pak jsou tam lidi, který třeba jakoby se jim ten fandom líbí a byli by rádi 

jeho součástí, ale tak ňák třeba můžou mít dojem, že do něj nemůžou kvůli tomudle, že 

jakoby nejsou ty pořádný prostě fanové. Myslím si, že tohle jsou opravdu extrémní 

případy, kde opravdu se dá pochybovat  o tom, že jsou to stejně naladěný skupiny lidí, že 

to je spíš taková náhlá, náhlý setkání jako Minecrafťáků s těma fanama, viz. když 

prostě  bylo Stmívání prostě to letělo, tak prostě na každým conu, kterej pořádal Vašek 

Pravda, v zásadě byli tam ňáký lidi, který tam jeli kvůli tomu, aby měli prostě přednášku 

o Stmívání a takle. Většina fandomů řekněme to možná necítila tak, jako že  prostě jakoby 

teenage upírský prostě romány jsou zaslouženě jako něco, co by se dalo počítat jako 

fantasy nebo takhle. A samozřejmě, že dneska už je to úplně jedno, protože i ty lidi, co 

kdysi četli Stmívání, tak už ani dneska by si to znovu nepřečetli, že to byla prostě určitá 

ňáká vlna možná, ale tenhleten jakoby pocit exkluzivity možná může bejt trochu 

kontraproduktivní nebo jakoby postavenej vůči tomu celkovýmu pocitu otevřenosti. 

  

VW: Jak to vnímají třeba tví rodiče a přátelé, kteří stojí mimo tu fanouškovskou 

komunitu, to že se věnuješ tomu žánru prostě jako součásti tý komunity? 

JULIETT: Moji rodiče třeba nikdy jako fantasy nebo takle, to šlo úplně mimo ně. 

Absolutní vrchol science fiction pro moje rodiče jsou díla Karla Čapka. Což je v pořádku, 

Karel Čapek byl skvělej, ale já si myslím, že jsou k tomu dost otevření.  Ze začátku si 

trochu jako říkali co to tady ňáký fantasmagořiny prostě co to jako je, ale nikdy s tím jako 

neměli problém. Paradox je to, že jsem měl jako malej tak strašně rád Stargate způsobila 

moje babička, která úplně zbožňuje všechny soap-opery a todle z nějakýho důvodu do 

jejího mustru vztahovýho seriálu, na kterej může zírat odpoledne, byla Stargate SG-1 a 

když jsem byl u babičky já v létě, tak podívej Hvězdná brána a todle.. mě se to 
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samozřejmě zalíbilo, bylo to prostě zajímavý to byla možná taková vstupní droga prostě 

celýho jako tohohle prostě scifi a fantasy. Co se týče přátel, tak jako poprvý jsem se asi 

nesetkal, většinou.. no, nikdy jsem se nesetkal, že by moji přátelé měli  třeba jakoby ňákej 

pohrdavej pohled na to, že se věnuju prostě science fiction, fantasy a fantastice celkově, 

s tím že jako minimálně jsem se setkal s tím, že prostě lidi, který za přátele nepovažuju, 

tak to považovali za ňáký divný třeba. Ale to je jakoby takový věc, na kterou je člověk 

zvyklej. Jsou některý lidi, který jsou jako příliš cool než aby něco takovýho prostě jim 

přišlo zajímavý, ale jako tom.. Nikdy se mi to nestalo jako u kamarádů, že by pro to 

neměli pochopení, v zásadě většina mejch přátel dneska jako je z fandomu a ty co nejsou, 

tak sice nejsou ve fandomu, ale jsou třeba, jakoby některejma řekněme elementama toho 

fandomu skrz mě tak naočkovaný nebo nakažený, že v zásadě si možná řikám, že jsem je 

možná i obohatil tím, co jsem jakoby z toho fandomu přinesl a tak. 

  

VW: Přesuneme se k druhý části – to jsou cony.  Dokážeš odhadnout na kolika conech 

jsi byl a jak často jezdíš? 

JULIETT: No, možná dokážu. Festival Fantazie 2015 bylo moje desátý FFko. Takže to 

je minimálně deset Festivalů Fantazie a k tomu je podle mě, aspoň osm speciálů a 

poslední tak tři, čtyři roky jezdím i  na Koprcon, Starcon a Pragofest. 

  

VW: Dokážeš říct, co se ti na těch conech líbí? Třeba proč se tam vracíš? 

JULIETT: Ze začátku jsem třeba jako hodně jezdil na ty přednášky a takhle, ale 

postupem času se z toho pro mě stala taková sociální aktivita řekněme, protože spousta 

přátel, který jsem si udělal na conech tak prostě pochází z druhýho konce republiky nebo 

třeba ze Slovenska a takle a většinou je vidím právě na těch conech, takže to je takový 

jako setkání s přáteli do značný míry a zároveň je to takovej.. je to jako příležitost prostě 

pro takovej jako naprosto nezřízenej geekout jako možnost jakoby s kýmkoliv se potkat. 

Je tam ta možnost, že s kýmkoliv se potkám, tak se s ním můžu bavit jako v narážkách na 

na nějaký filmy nebo seriály a bude to jako v pořádku, což je jako extrémně jako příjemný 

prostředí asi pro každýho conaře a samozřejmě asi ačkoliv dneska všichni žijem jako na 

netu úplně permanentně, tak furt ty cony jsou jako příležitost se dozvědět o věcech nebo 

mít tak trochu jako prst na tepu toho fandomu nebo fantastiky obecně a pak je samozřejmě 

příležitost vidět věci, který jsou... nejsou jako předatelný jinak než osobní formou, třeba 

když si prostě ňáký moji kamarádi z fandomu připraví divadlo nebo něco takovýho, tak 

to samozřejmě můžu vidět jenom na tom conu, takže to je taky super prostě se tam.. to je 

jako předání prostě těch věcí, na kterejch jsme pracovali mezi těma conama prostě pro 

ten fandom a takle. 

  

VW: Dokážeš zhodnotit jak se ty cony změnily v průběhu let? 

JULIETT: To je takový jako hrozně ošemetný téma, protože.. Myslím si, že většina 

návštěvníků conů mýho věku a starší tak jako to hodně vnímá, že prostě opravdu, když 

jsem byl před deseti lety na tom FFku, tak to byla taková punková akce a taková.. jakoby 

český cony mají.. jsou hrozně specifický v tom, že prostě jsou od fanoušků pro fanoušky, 

když to řeknu tak jednoduše na rozdíl třeba vod americkejch, veškerejch vlastně conů na 

západ vod nás i na východ podle mě, ale je určitej tlak na to posunout to ňák na nějakej 
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vyšší level prostě,  nabídnout ňákou vyšší produkční hodnotu možná? A zároveň si 

nejsem úplně jistej, jestli právě tydlety jako, ta jako stará garda, když to tak řeknu, jestli 

jako oceňuje tudletu snahu, protože nakonec si myslím, že spousta, když to pojmenuju 

stará garda, z těhle těch jakoby původních členů fandomu už jako dlouholetejch, tak 

nakonec nejvíc oceňuje takový jako ten jako je třeba KoprCon, kterej je furt takovej hodně 

jako punkovatej, je tam prostě nějakej, jakože program a prostě je to hlavně jako ta 

sociální událost a ani jim tolik nejde o to, aby někdo pozval ňáký hosty prostě zahraniční 

nebo aby tam byl prostě nějakej makovej strašně promakanej program, kterej se pak 

promítne do ceny prostě toho conu a tak dál. Jakoby, no tou proměnou to je jako jedna 

proměna a je to teda proměna především těch conů, který pořádá zase Vašek Pravda jo, 

protože popravdě řečeno, ať si budem říkat, ať si myslí kdo, chce,co chce, tak Vašek 

Pravda je prostě Übermaster prostě všech českejch conů a je absolutní nadvládce všeho. 

Ono jenom přece jen jako Pragofest a FFko a speciál jsou prostě tři asi největší cony.. 

ever úplně u nás a top co jsou cony v Čechách z velký části určuje on prostě a lidi okolo 

něj. Myslím si, že tam je určitá snaha vytvořit přidanou hodnotu, produkční hodnotu, 

která možná někdy nemusí bejt úplně oceněná ze strany těch návštěvníků, ale prostě 

posunulo se to spíš do jakoby profesionálnější roviny, což se v mnoha případech asi daří 

a v mnoha případech to bude asi horší, těžko říct no, celkově nevím, jestli je to jenom můj 

pocit nebo jestli je to pocit, kterej třeba sdílej jako i ostatní návštěvníci tak já třeba už 

skoro vůbec nejezdím na programy. To je takovej trošku.. vím, že to sdílej ostatní 

návštěvníci především mojí věkový kategorie, že prostě se pak prostě večer sejdeme u 

toho piva, říkám si - sakra já jsem dneska nebyl  na jediný přednášce, na jediným 

programu, mám sice to vstupný zaplacený a nikam  jsem nešel - to je možná, nevím jestli 

je to tím, že by se změnila stavba toho programu anebo jestli je to tím, že jsme jednoduše 

všechny programy viděli a už nás  mnohem víc zajímá to tak jako spolu družit nebo tak a 

třeba kvůli tomu ani na ty programy nejdem nebo tak, ale no nedokážu říct jestli jsem se 

proměnil já nebo ten con. 

  

VW: Byl jsi taky na nějakém conu v zahraničí? 

JULIETT: V zahraničí jsem ještě nikdy na conu nebyl i když si to dlouhá léta plánuji. 

  

VW: Ani Slovensko? 

JULIETT: Ano a jeden z těch, kterej plánuju nejdýl je samozřejmě Kozmodróm a 

jednoho dne se tam určitě vypravím. 

  

VW: Je něco, co bys sám chtěl na conech zlepšit, co ti přijde, že má ještě nějaký rezervy, 

kam by se to dalo posunout? 

JULIETT: Tak rezerv je tam spousta, určitě bych to udělal levnější a lepší, ale 

samozřejmě je mi jasný, že to není tak jednoduchý to jenom takle lusknout prstem. Tím, 

že já dost často se jako ten živnostník dostanu na pořadání do svejch konferencí jako 

velkýho, velkýho kalibru, tak asi vobčas mám tendenci si říkat, proč prostě některý 

postupy a metody a řekněme technologie třeba, který jsou běžný třeba na nějakejch 

konferencích se vlastně nezavedou na těch conech, že by to  strašně zjednodušilo celou 

věc. Ať už se jedná o prostě řešení nějakejch vstupenek, nebo že takový jako v tý době 
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že spousta spousta conů má rezervy prostě v těhle těch administrativních věcech. V tom 

jak, takový to jako vnitřní, ten stroj toho conu prostě, to co tam ty minioni se tam kmitaj 

prostě někde za oponou, tak že tam je asi prostor pro ňáký zlepšení no. Třeba konkrétně 

na tom FFku který je samozřejmě obrovský, je ten problém dost často, že prostě se hrozně 

často různě mění program a třeba už v tom jako jak je ten con velkej, tak třeba 

komunikace s garantama těch jednotlivejch programovejch linií nemusí být úplně hladká. 

Protože prostě je tam hrozně moc lidí, hrozně moc programů, hrozně málo času a jako 

přijde mi, že tam hrozně často komunikačně něco vázne. To je to samý jako, že já třeba 

ten jako.. předobraz Vaška Pravdy jako toho jako ďábla českejch conů, kterej prostě se 

do toho snaží hlavně nakapsovat, ale je na všechny ňákej hnusnej a ošklivej, tak pro mě 

vychází hodně z toho, že prostě když už se někdo dostane do komunikace s Vaškem 

Pravdou, tak to je prostě někdy v jednu hodinu ráno, kdy se nic nestíhá, Vašek nic nestíhá 

prostě  nikdo nic nestíhá Vašek má připito a musí něco řešit a von ho prostě pošle do háje 

s tím, takže logicky na to nemá čas  jo a zároveň ten člověk vnímá jakože já se tady dělám 

s nějakým programem pak mě tady ten Vašek Pravda pošle do háje, tak to je, Vašek je 

tím pádem hroznej ďábel a tenhleten, třeba tímhle tím tomuhle jeho zvláštnímu image 

jeho by se dalo by se dalo předejít tím,  že by se zamyslel a řekl – hele prostě já nemám 

nervy se bavit se všema vo tom, jakt o je, já si tady zařídím jednoho člověka, kterej bude 

komunikovat, kterej bude nějakej garant veškerýho programu, prostě nějakej šéf přes 

program a ten bude  mluvit s vedoucíma těch linií a ke mně půjdou jenom ty věci, který 

jsou pro mě fakt důležitý a budu tady mít toho jinýho člověka, kterej se baví s účastníkama 

a když ty účastníci něco potřebujou, tak jdou za ním a ne za mnou a mě si s tím 

neotravovali někde na chodníku a pak to třeba nepůsobilo, že von.. jo myslím si, že takhle 

organizačně to dost pokulhává v tom pozadí. Což prostě je to daný asi tím, že ten con je 

dost velkej a organizačně nevyrostl z toho stádia, kde byl jako Avalcon před lety no 

prostě. Já si myslím, že on se tam jako eventuelně dopracuje, nakonec nic jinýho mu 

nezbude, jenom je otázka, jestli se z toho mezitím nezvencne a nezačne to dělat někdo 

jinej. To jsou.. to vzniknou takový prostě divný ňáký pnutí jakoby mezi návštěvníkama 

těch conů a těma pořadatelema jo.. Kdysi třeba Alko - Aleš Kostka měl takový, že 

prodával prostě na FFku a takhle prodával různě jako britský potraviny že jo. Byla to 

super věc, ale přestalo to fungovat kvůli tomu, že se ňák spolu nepohodli kvůli něčemu, 

co  evidentně  byla obří nedorozumnění, nikdo to nedokázal zpracovat třeba v tom v tý 

jako mašinérii toho conu. Takže takový potom zvláštní.  Pak je ta část, kdy se Vašek 

připije a nadosmrti vylučuje lidi z conu. Jako když se tam potom připije eště pan docent 

profesor doktor Kulhánek, populizátor vědy z ČVUT a pak tam po sobě pokřikujou 

Kulhánek potom shodí nějakej transparent a samozřejmě, že takle je to humorná historka, 

ale zaprvé by se to nemělo stát vůbec podle mě a za druhý docent Kulhánek už nepřednáší 

na conech, což je hrozná škoda, protože on měl vždycky obrovsky zajímavý přednášky. 

No ale tohle asi trochu škodí celkově tomu hladkýmu průběhu fungování a řekněme 

dobrýmu naladění všech na tom conu.  

  

VW: Jak ty osobně vnímáš ostatní účastníky conů? 

JULIETT: No super. 
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VW: Co ti běží hlavou, když prostě jdeš mezi těma lidma a..? 

JULIETT: Obvykle to je něco jako ve smyslu – tohle už jsme někde viděl a protože to 

je jedna z věcí, která je spojená teda s těma conama je, že hrozně často potkávám lidi já 

vím, že už jsem je někde viděl, ale nemám absolutní ponětí, kde nebo jak se jmenujou 

nebo něco takovýho, což ještě má extra  dohru třeba v tom comicspointu kde jdou si třeba 

něco koupit a já si povídám – sakra toho člověka už jsem někde viděl, mám mu tykat 

nebo ne? Celkově nevnímám, co mi běží hlavou, většinou za tu dobu musím říct, že 

většinou těch lidí vopravdu jako znám, jsem si docela jistej, že už jsme se někde bavili 

nad pivem, takže, většinou to, co mi běží hlavou, je, že jsem rád, že je vidím nebo takhle. 

Řekl bych, že k většině účastníků conů, k drtivývětšině naprosto opravdu, opravdu drtivý 

mám vztah jako velmi pozitivní no. 

  

VW: Komunikuješ s někým z conů i mimo cony? 

JULIETT: Jo, záleží.. s některejma lidma z conů komunikuji pracovně, protože prostě to 

tak chodí, s některejma se potkávám, protože prostě bydlej někde nedaleko vode mně, 

takže prostě ať už se potkáme v tramvaji nebo u piva tak prostě.. a k tomu ještě 

řekněme taková jako.. pořádáme třeba každý úterý takovou jako  seanci  tady v hospodě 

U Havrana, na kterou se obvykle dostaví  určitej výběr ňákejch těch no z tý starý gardy 

řekněme, kdo má čas, ten má čas no, takže asi bych řek, že se snažíme udržovat i ňákej 

jako takovej jako pravidelnej kontakt přátelskej i mimo ty cony. Pak jsou samozřejmě 

lidi, který potkám vyloženě jenom na tom conu, ať už je to kvůli tomu, že se jako známe 

z conů a nejsme zas takový kámoši nebo protože prostě bydlej někde strašlivě daleko a je 

to prostě.. 

  

 VW: Kdyby si měl někomu, kdo stojí úplně mimo fanouškovskou komunitu popsat co 

je to con. Jak bys to udělal? Co je podle tebe pro con typický? 

JULIETT: No, jako mně teďka přichází do mysli takový ty jako slogany, co má vždycky 

právě Vašek na těch posterech prostě no, prostě setkání fanoušků fantasy, scifi a 

hororu.  Což vono to doopravdy je setkání fanoušků, prostě jako sraz lidí, co maj.. co jsou 

nadšený pro podobný věci. Takže osobně bych to popsal jako sraz  fanoušků fantastiky, 

ale záleželo by jestli by se ten člověk po tom na něco.. by řek prostě fanoušci fantastiky, 

co tam jako dělaj tak bych ho popsal jako že teď se bavěj o fantastice spolu a případně si 

připravujou pro sebe navzájem programy třeba zajímavý, že je tam prostě kino, ve kterým 

se promítaj filmy, obvykle nějakým způsobem spojený s tím žánrem a tak. Takže by 

záleželo, jakoby jestli musím prostě tady dědovi každej rok znova vysvětlovat, že ten 

Festival Fantazie není hudební festival. Že to jako je něco jinýho, ale myslím si, že pro 

většinu lidí by to asi.. myslím si, že dneska už by to bylo pro většinu lidí  srozumitelný. 

Ať už je to kvůli tomu, že podle mě ty fandové fantastiky nejsou už takový exoti, nebo 

není to tak.. není to tak exotický. Exoti jsou to furt, ale pro ně, prostě pro ty externí lidi, 

ale nejsou už tak exotický. Protože dneska už každej viděl Big Bang Theory a ví prostě, 

jak tady ty divný nerdi vypadaj, ačkoliv prostě hrozně nemám rád Big Bang Theory kvůli 

tomu vyobrazení jako fanoušků jako ňákejch jako retardů prostě, myslím v tom 

sociointeligenčním rozměru třeba tak to asi nějakým způsobem zprostředkovává, co to 

jsou cony třeba i pro veřejnost. Protože prostě i v Big Bangu se objeví nějakej Comic-
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Con a takhle a řekněme třeba, že s příchodem komiksovejch filmů do kin se už jakoby se 

ten komiks těší taky určitý rehabilitaci v očích veřejnosti i když spousta lidí by namítla, 

že ne tím správným směrem, ale co už. Takže, myslím si, že dneska už by to bylo 

jednodušší  než právě před lety. Zároveň, když jako dneska někomu vyprávím, jak jsem 

před lety poprvé přijel na Festival Fantazie, protože jsem potkal, se seznámil s nějakejma 

lidma na internetu a pak jsem se rozhodl za nima jet někam do ňákýho prostě městečka 

uprostřed Vysočiny, dneska by mi asi někdo praštil přes hlavu ňákou příručkou o svojí 

bezpečnosti, ale v zásadě tehdy nevím, jak bych to jako lidem vysvětloval, co se dělá na 

takovým conu. Dneska už to je asi jednodušší. 

  

VW: A dokázal bys takle popsat typickýho účastníka conu? 

JULIETT: Typický účastník conu, si nejsem jistej, jestli existuje nebo nevím, co je pro 

něj typický.  Myslím si, že jako při hledání společnýho jmenovatele všech conařů, fanů, 

prostě je asi klíčová Simon Beck se kdysi vyjádřil, že prostě jako být geek je mít jakoby 

neomezenou licenci prostě pro nadšení nad věcma. Tak bych řek, že ten společnej 

jmenovatel pro většinu účastníků conů je tahleta licence pro neomezený nadšení nad 

čímkoliv prostě. Jestliže většina z nás tam prostě totálně projevuje to nadšení na ňákým 

scifi nebo fantasy. Jsou lidi, pro který to nadšení, jsou vlastně třeba modely a stejně jedou 

na con, protože možná právě to prostředí kde jakoby se nikdo na člověka nekouká divně, 

protože prostě projevuje nadšení nad něčím, prostě co je mu jako blízký, asi jako láká 

lidi, který jsou nadšeni i do jinejch věcí než  třeba do fantastiky. 

  

VW: Poslední otázka – sleduješ  nějaký specializovaný weby po tom, co se odehraje con 

nebo i klidně nějaký jako média zpravodajský, jestli se tam objeví informace o conech? 

JULIETT: Většinou zachytím, když se v médiích jako proběhne informace o conech.. 

musím teda kvitovat určitý zlepšení standartu a referování o conech v médiích, protože 

to co dřív vyznívalo trochu jako – hele přijela travelling freak show tak už dneska je 

takový trochu možná uctivější jakoby k tý subkultuře třeba. Dost jsem sledoval kmeny o 

cosplayi ačkoliv tam teda musím říct, že jakoby se asi vůbec jako podchytit podstatu tý 

subkultury nebo tý komunity, jako nepodařilo tohle. Jo, vypadalo to hezky, bylo tam pár 

hezkejch záběrů na hezký kostýmy, ale byla to jako sranda to vidět takhle, ale esence byla 

bohužel teda nulová no. Což jakoby furt asi je takovej jakoby průběžnej jako leitmotiv 

možná mediálního obrazu conů nebo fandomů asi se nedaří úplně podchytit to vo co tam 

jde, že to většinou.. ačkoliv už to není jako travelling freak show tak furt je to trošku 

jakože.. Myslím si, že se třeba médiím nedaří tak jako úplně zachytit vo co tam jako jde 

nebo proč se tam ty lidi vůbec sjeli nebo co to jako má znamenat proč tam jako jsou a tak. 

Jakoby zas na druhou stranu si zas nedělám iluze, že jiný třeba subkultury nebo komunity 

to maj jako lepší. To asi je tak celkově mainstreamový média budou tydlety řekněme 

proudy vždycky asi vyobrazovat trochu divně, protože nevidí dovnitř řekněme. Nahlíží 

na to určitě nějakou optikou vnější. 

  

VW: A když teda nechytli tu podstatu cosplaye, co je podle tebe podstata cosplaye? 

JULIETT: Takhle, jakoby já si myslím, že spousta věcí z toho, co tam řekli, byla jako 

fajn, protože to bylo určitě v pořádku, že pro spoustu lidí.. Určitě, že pro spoustu lidí 
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může bejt cosplay způsob jako, jakoby přerodu sebe sama. Tam byla prostě ňáká holka, 

která je normálně v životě strašně tichá, prostě nesvá a takhle a má ten cosplay tý Harley 

Quinn prostě, která je.. Harley Quinn prostě a.. Voni tam prostě podle mně hrozně 

tlačili celou tu část, kde prostě pro ní to je samozřejmě způsob jak být někým jiným na 

chvíli. Překonat ty limity sebe sama. Prostě v sociální interakci s ostatníma třeba. Ale na 

druhou stranu si myslím, že pro spoustu cosplayerů je to prostě jako super sranda, lidi 

rádi vyráběj věci, já rád vyrábím věci, všichni rádi jako něco vytvoříme vždycky a 

vytvořit jako bezva kostým, navíc třeba jestě postavy, kterou máme rádi, která je nám 

nějakým způsobem, jako blízká je jako super. A jako z tohohle pohledu jo, že prostě jsem 

něco dělal a navíc to  to má pro mě tuhletu přidanou hodnotu, takže mám radost nejenom, 

že jsem něco stvořil, ale že jsem stvořil něco mně blízkýho a zároveň tak jako swag kterej 

to člověku dá na tom conu, je určitě jako.. to není, to není co by se mělo zamlčovat nebo 

takle, mě přijde, že pro spoustu lidí je to jako tabu, že si vytvořili kostým a že to z nich 

udělá trochu střed pozornosti, že to spousta lidí bere jako nějakej jakoby děvkaření s 

kostýmem nebo takhle a mně to přijde úplně jako v pohodě  jsem v ňáký komunitě prostě 

a v tý komunitě jako je ten, řekněme sociální statut člověka nebo jeho ať už prizmatem 

jeho vlastním nebo ňákým možná objektivním. Prostě vycházím z toho, že třeba může 

mít nebo se může zlepšit tím, že má dobrej kostým. A to je jako v pořádku. Prostě jako v 

subkultuře hiphoperů taky lidi nosej obří zlatý prostě řetězy, protože  jim to dává nějakej 

jako status, protože to je ten swag prostě. No tak u nás je to prostě kostým a myslím si, 

že není nic špatnýho na tom, a přijde mi, že je trochu škoda, že ten „dokument“ 

hodně možná dal tyhlety určitý věci a tyhlety motivátory jakoby stranou a snažil se od 

něj vyzdvihnout jak ty.. nějakou jako freudeanskou psychologickou analýzu, prostě 

psychoanalýzu těch lidí, proč prostě se chtěj převlíkat za někoho jinýho nebo takle, 

samozřejmě může to tak bejt a často to tak i je a je to v pořádku, ale myslím si, že pro 

spoustu lidí ten důvod, proč dělat kostýmy může bejt poměrne.. Pro spoustu lidí 501 nebo 

z Rebel Legion to prostě  proto, že mají rádi Star Wars, chtěj mít ten kostým a navíc je k 

tomu ta přidaná hodnota  třeba charity, která je spojená právě s těma Star Wars 

kostýmama, což jako je, zase to je pochopitelná motivace prostě mám něco rád a chci.. a 

když ještě navíc můžu jako tím udělat radost jinejm lidem, konkrétně třeba právě těm 

dětem, tak to je samo o sobě super motivace. Nemusím se cítit být Storm Trooperem 

abych na sobě nosil kyblík jo, to jako..  

  

 


