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Středa  4. 7. 2018 Číslo první  

 

Ahoj, všichni. Právě držíte 

úplně první číslo Gateconnovin, které 

jsme se rozhodli vydat na letošním 

ročníku Gateconu a Festivalu fantazie. 

A to znamená, že jste na správném 

místě. Za vydání těchto novin můžete 

trochu Vy, naši návštěvníci. V 

minulosti jsme zjistili, že nečtete 

anotace nebo jste si nepovšimli náhlé 

změny v programu. Tady budete mít 

vždy vše na jednom místě, a nejen to. 

V těchto novinách najdete hlavně 

program na aktuální den i s anotacemi, 

celoliniové soutěže, občas zajímavý 

článek, vtip, fan-tvorbu a mnoho 

dalšího. 

PROSÍME, noviny 

NEVYNÁŠEJTE ven z místnosti 

Gateconu. Po zapůjčení nám je zase VRAŤTE na námi určené místo. (Pravděpodobně k 

přednáškovému pultu, nebo přímo do rukou někoho z Gatecon týmu). 

Tyto noviny máme jen v omezeném množství výtisků. Letos pouze pro pozemšťany Čechy v 

nákladu 5 ks na číslo. Pokud se Vám bude líbit, co jsme pro Vás připravili a nebo se mezi námi ukážou 

i bytosti jiné rasy, máme v plánu tyto noviny překládat i do dalších jazyků. Tímto děkujeme za 

pochopení a následné vrácení, aby si i ostatní mohli užít své volné chvíle mezi přednáškami Gateconu.  

Každý den na Gateconu se můžete těšit na nové číslo.  Váš Gatecon tým. 
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Program na dnešní den, středa 4. 7. 2018 

Čas 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Název 

Zahájení 

Gateconu 

2018 

Ztracené 

"Město, 

jméno, 

zvíře, 

věc". 

Stargate 

narážky 

Co ve 

Stargate 

vidět 

nebylo 

SG-1 6x22 

Kruh se 

uzavírá 

Zastřel si 

svého 

Wraitha 

Erotika ve 

Stargate 

Kdo 
Gatecon 

Team 

Jan 

Dundáček 

Eva 

Lipenská 

Petr 

Mačejovský 

Gatecon 

Team 

Barbora 

Kinclová 

Tomáš 

Jirouch 

Typ Zábava 
Zábava / 

soutěž 
Přednáška Přednáška Promítání 

Soutěž / 

Pohybová 

aktivita 

Přednáška 

 

Anotace jednotlivých přednášek: 

Zahájení Gateconu 2018 - Pojďte se podívat, co vás letos čeká a nemine na Gateconu. 

Ztracené „Město, jméno, zvíře, věc" – a Kdo, s kým co dělali. Hry ze školních škamen ve Stargate 

kabátku. Vlastní psací potřeby výhodou. Nehrajeme o ceny, ale pro radost a ukrácení času. Za odměnu 

možná zábavně-historický výlet do Brna léta páně 2004. 

Stargate narážky - Seriály samy na sebe často vtipně odkazují. Dozvíte se, který byl ve Stargate ten 

nejzmiňovanější nebo kde jste mohli slyšet vysvětlení taktického ústupu na příkladu jedné z epizod 

SG-1. 

Co ve Stargate vidět nebylo - Znáte bonusový materiál ke Stargate SG-1, Stargate Atlantis a Stargate 

Universe? Pokud odpověď na předešlou otázku zní „ne" nebo se jen chcete pobavit a rozptýlit od 

klasické Stargate, kterou všichni znáte, pak tato přednáška je to pravé místo pro Vás. A kdo ví…, 

možná budou i dárky! :-) 

Zastřel si svého Wraitha - Obyvatelé Galaxie Pegas vědí, že dobrý Wraith je mrtvý Wraith. Přijď si 

oživit své instinkty a postřeh a bojuj s přízraky, které tě obklopí. Ženevské konvence nechej doma v 

obýváku! 

Erotika ve Stargate - Úspěšná hodinka z minulého roku je opět tady. Během této „přednášky" se 

postupně probereme od těch nejcitlivějších scén k těm nejdrsnějším. Souhrn všeho erotického, co bylo 

ve světě seriálů Stargate k vidění. 

 

Pokračování Stargate 

Atlantis aneb jak by 

vypadala 6. řada 

V následujících dnech Vám přineseme vždy 

pět dílů, jak by vypadalo pokračování 

Atlantis. Naleznete je vždy na různých 

místech novin v tomto rámečku.   
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Chcete vědět, kdo má prsty v prvních 10 ročnících Gateconu?

Teď už ani nevím, co vzniklo dřív, zda 

fanklub Stargate Command nebo Gatecon.  Ale 

v čele obého nalézáme na počátku stejnou 

dvojici: Fis a Johny Idler - zůstaňme u nicků, 

kdo potřebuje jejich občanská jména, určitě je 

už zná. 

Oproti pozicím předsedy a 

místopředsedy ve fanklubu Stargate Command 

si však ve vedení Gateconu prohodili funkce. 

Johny Idler vedl linii a Fis byl jeho zástupcem. 

Tihle dva obstarávali Vaško-agendu a další 

nepříjemnosti. Ač ve vysoké funkci, Johny 

Idler byl benjamínkem týmu, zpočátku ještě 

studentem gymnázia. Svými rodnými kořeny v 

relativně nedalekém Hlinsku poskytoval 

soukromé zázemí chotěbořským Gateconům. 

Nyní se živí jako překladatel a lokalizátor na 

volné noze. 

Fis již v době prvního Gateconu 

studoval na UK. 

Byl a je ajťák se vším všudy, takže se 

není čemu divit, že přispěl hostingem webu a 

mailboxů. V současné době je zaměstnán u 

nadnárodního gigantu s umístěním ve 

Švýcarsku.   

Umělecké výtvarno přinášela do týmu 

především Černáamodrá (alias Barevná, vulgo 

Pastelka). Šití, malování i jiné techniky jí 

dodnes nejsou cizí. Dlouhodobý vztah této v 

současné době učitelky s Johny Idlerem není 

tajemstvím, jeho zánik také ne. 

Oblastí dramatického umění Gatecony 

obohacovala  Abysss (mnou s láskou zvaná  

Propassstka). Ta své herecké umění následně 

sdílela i za oceánem a ve Spojeném království. 

Po návratu do vlasti se uchytila na poli 

sociálních médií. Jako blogerka a youtuberka se 

nyní věnuje průniku těchto dvou oblastí.  

Abysss pak z pozice režiséra a hlavního 

rekvizitáře podporoval v dramatické tvorbě 

Margh, nynější majitel věhlasné značky 

cosplayerských výrobků.  

Hlavním bavičem, komediantem a 

šaškem byl Henry Chinaski, po jehož odchodu 

za hudební kariérou funkci uvaděčů převzali 

Shake-meloun a Jarmom (a.k.a. duo M&M).  

Zajištění a provoz techniky pak 

obstarávali především Herus, Mikos a Danny. 

Posledně jmenovaný to postupem času dotáhl 

až na vedoucího technika celého FF.  

No, a tajné doupě pro přípravu všech 

spikleneckých plánů v Dolánkách u Podbořan s 

láskou a péčí poskytovala Martja.  

Kolem tohoto jádra se pak pohybovala 

skupina více či méně „involvnutých“ lidí pro 

„všeobecné použití", a pak ještě větší okruh 

zcela externích osob, především 

přednášejících. Jako všude i zde lidé přicházeli 

a odcházeli, po delší či kratší době, bylo jich 

opravdu hodně.  

Ale jedna osoba zde nesmí chybět - 

mistr Novotný, zaměstnanec TV NOVA.  A 

omluvte Jacoba...     

O'Neill: Do... 

Teal’c: Co je, O'Neille? 

O'Neill: Nenahrál jsem si Simpsonovy. 

(Teal’c se na Jacka nechápavě dívá.) 

O'Neill: Moc je potřebuju. 

35 
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Věděi jste, že? 

Desková hra ze světa Stargate 

V zahraničí se dá sehnat desková hra ze 

světa Stargate. Jde o vesmírně strategickou 

deskovou hru pro 2 až 6 hráčů, od deseti let až 

po dospělost. Navíc nám také slibují, že 

zažijeme veškeré vzrušení, které zažívá SG-1 

na svých cestách. 

Nicméně se bude jednat o vesmírnou 

strategii, kde bude možné ovládat celé flotily 

vesmírných lodí. Ať už lidských, asgardských, 

či goa'uldských (zdá se, že toto jsou jediné tři 

dostupné rasy). S loděmi můžete prozkoumávat 

vesmír, bojovat proti nepříteli, obsazovat 

planetární systémy pomocí výsadků pozemních 

jednotek, a nebo naopak vlastní planety bránit. 

Stejně tak by mělo být možné využívat 

Hvězdné brány k útokům pomocí nukleárních 

zbraně, či uzavřít iris a neutralizovat tak útoky 

nepřítele. 

 

   Balení, které by mělo obsahovat hrací plán 

reprezentující vesmír, 50 hracích karet, 5 

kostek, 840 umělohmotných figurek a pravidla 

hry, se prodávalo za $34.95 (cca 800 Kč). Tak 

řekněte, stálo by vám to za to? Ale i tak 

můžeme být rádi za další přírůstek do zatím 

velmi vyhublého světa her s tematikou SG. 

Tato informace už je několik let stará, 

proto se můžete setkat s novou cenou např. na 

Amazonu okolo $124.98 (přes 2000 Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

První a druhý díl. 

 Teď, co s I a II? Naše velká 

dvoudílná premiéra by začínala tam, kde 

jsme příběh opustili po šokujících 

událostech z finále 5. série: Enemy at the 

Gate (Nepřítel před branami). By začínala? 

Co to říkám. ZAČNE vzhledem k tomu, že 

návrh pro první dva díly byl převeden jako 

základ pro první Stargate: Atlantis film, 

rozdílem je jen to, že budeme moci náš 

příběh vyprávět v mnohem větším pojetí, 

vizuálními efekty nabitém plátně s důrazem 

na charaktery (pozn. překladatele: podle 

posledních dostupných informací bylo 

natočení tohoto filmu zrušeno). 

 

SGC 

Thor – Jan Dundáček 

 

Jsem starej Thor z Es Gé Cé 

Pamětník slavnejch dob 

 

A vrátkař, jak se říkalo 

Teď už jsem ale trop 

 

Teď jako starej vagabund, odcházím tuhle noc. 

Já, Thor, co pamatuje kolem základní shon. 

 

Náš Johny Idler z Hlinska byl conař a fajn kluk 

Návštěvnost byla či nebyla, tohle mu bylo fuk 

Pak spousta lásky mu tým rozbila 

A epocha jedna conů skončila 

 

I na Fissieho, předsedu, teď hodně vzpomínám 

Ten uměl fanklub vést až k hvězdným 

návštěvám 

Až nakonec ho ze sedla úřední šiml smet 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNht2Fgo3bAhWC66QKHQJ-DnUQjRx6BAgBEAU&url=http://123coolpictures.com/stargate%2Bboard%2Bgame&psig=AOvVaw1s4NxM8AC5x8ZappS3gfmw&ust=1526655685125035
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Témata Gateconu na Festivalu 

fantazie 

Naše nová sestava převzala linii 

Gatecon v roce 2013. Nevěděli jsme, zda to 

zvládneme, a proto jsme začínali velmi zvolna. 

Náš první Gatecon trval jen dva a půl dne. Další 

ročník jsme uspořádali s více dny, kdy jsme 

Vám zprostředkovali premiéru Stargate 

Animated. V roce 2015 jsme se rozhodli 

uspořádat Gatecon ve stylu dílu SG „1969“. 

Připravili jsme přednášky, soutěže a hry. 

Gatecon legacy team připravil na toto téma 

párty. Osvědčilo se to a na další rok jsme už 

vymýšleli další téma. Napadl nás díl „Časová 

smyčka“ 4x06. Je to jeden z nejoblíbenějších 

dílů snad každého fanouška a mysleli jsme si, 

že se na tom pěkně vyřádíme, ať už soutěžemi 

nebo přednáškami. Party na toto téma byla 

svatba (Party of opportunity), která se pořád 

opakovala. Loni jsme si 

dali opravdovou 

dovolenou a to rovnou u 

O´Neillla na chatě.  

 

 

Čtvrtý díl - Carl’s Replicator Story. 

 Jestli existují dvě témata, která má Carl Binder (pozn. překladatele: výkonný producent 

seriálu) rád více než ostatní, pak jsou to duchové a replikátoři (za všechny jmenujme několik: 

S0305 Potomci, S0306 Skutečný svět, S0309 Přeludy, S0312 Ozvěny, S0402 Záchranné lano, 

S0505 Duše bez těla), takže jsme jednoduše předpokládali, že když se vrátí po zimní přestávce, 

bude mít pro nás scénář soustředící se na jedno z nich. Pracovní název je Carlovi replikátoři, ale 

mohl by se snadno jmenovat i Carlův duchařský příběh. 

 

Třetí díl - Children of the Corn/Fantastic Four 

Tohle je příběh, který jsem navrhl už z 

počátku 5. série. Týkal se týmu na Daedalu, 

který narazil na zdánlivě opuštěnou loď. 

Nalodili se, a zatímco prohledávali potemnělé 

prostory, narazili na skupinu dětí ve stázi. Děti 

probudí a dozvídají se, že byly na cestě na 

planetu, kde se měly setkat se svými rodiči, 

kolonisty, kteří dokončili práci na nové 

satelitní komunitě. Děti jsou uvítány na palubě 

a loď vyrazí na cestu k jejich cíli, když se 

objeví záhadná loď a spustí na Daedalus palbu. 

Naši hrdinové se snaží setřást 

pronásledovatele a v intergalaktické hře na 

kočku a na myš náš tým začíná mít podezření, 

že jejich malí pasažéři možná nejsou tak 

nevinní a neškodní, jak se zdá… 

Jack O´Neill: Apophis 

chtěl, abych vám řekl, 

že je pyšný na vaši 

práci. Nemohl by od 

vás chtít víc. Ale také 

chtěl, abych vám řekl, 

že celý plán invaze na 

Tauri byl zrušen 

kvůli... dešti. 

 

O'Neill: Víte, dokážu se orientovat v 

celé galaxii, ale ve Washingtonu se 

vždycky ztratím. 
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Pátý díl - Classic Atlantis. 

 Marty G. (pozn. překladatele: Martin Gero, autor 

několika scénářů a režie S05E16) chtěl udělat příběh, 

který by se odehrával v prvních letech expedice na 

Atlantidě, takový flashback na příběh, který jsme ještě 

neviděli (podobně jako ve ztracené epizodě SG-1, kterou 

Rob projednával rok předtím).  Vzhledem k neochotě 

Torri (Torri Higginson) opakovat roli Elizabeth Weirové 

v dílu S05E05 Duše bez těla (celým smyslem epizody 

bylo propojení s některými známými tvářemi) a Paulova 

(pozn. překladatele: Paul Mullie, výkonný producent) 

neochota dělat flashback epizody si nakonec vyžádala 

otázku „Proč jsme ji k čertu NEVIDĚLI v první 

sezóně?”. Od příběhu bylo upuštěno. 

 

"VÁNOČNÍ" VARIACE NA 

EPIZODU 

LOST CITY II 

Autor textu: Vera 

(variace na koledu Vánoce, 

Vánoce přicházejí) 

Ha'taky, ha'taky přilétají, 

jsou tu zas, přátelé. 

Po roce ha'taky, ha'taky přilétají, 

není to veselé.  

Anubis zas pikle kuje, 

lidem hrozí útokem. 

Zemi opět ohrožuje, 

jako před rokem. 

Pozemšťané rychle musí 

situaci vyřešit. 

Anubis než všechny stačí 

řádně vyděsit.  

Ha'taky, ha'taky přilétají, 

jsou tu zas, přátelé. 

Po roce ha'taky, ha'taky přilétají, 

není to veselé.  

Promethea povolali, 

Hammond dostal velení. 

V Antarktidě SG-1 

taky nelení. 

Antickou zbraň objevili, 

Jack ji rychle zprovoznil. 

Anubis už lodě nemá, 

zas se znemožnil.  

Ha'taky, ha'taky zničeny jsou, 

zpívejme, přátelé. 

Konečně ha'taky, ha'taky zničeny 

jsou, 

je to zas veselé. 

 

Celoliniová soutěž! 

Za poslední roky (pokud jezdíte pravidelně) jste se setkali 

s našimi celoliniovými soutěžemi. Měli jsme pro Vás 

připraveno vždy několik soutěží na vybrané téma. Navázali 

jsme na Legacy Gatecon team, který začal s Tokříky a 

Asgardíky. My jsme vymysleli jako první Goauldíky, pak 

už byli Smyčáci (na Časovou smyčku). Jako poslední jsme 

měli Rybáčky, podle chytání ryb u O´Neillla na chatě. Za 

jednotlivé splnění úkolu jste mohli získat placku, která 

tomu odpovídala. 

Letos jsme se rozhodli, že žádné placky nebudeme 

vymýšlet. Víme, je to škoda, ale máme pro to své důvody. 

Vzhledem k tomu, že to zabírá neskutečné množství času 

od grafického návrhu placky, kterou si děláme sami, až po 

následnou tvorbu placky. Při tom musíme vymyslet i 

jednotlivé soutěže. Navíc loni někteří z Vás nestihli vše 

nachytat, a proto letos mají poslední šanci, nějaké zůstaly 

z předchozích ročníků. Pokud by se Vám líbilo je znovu 

získat nebo pro nováčky poprvé, máte možnost. Každá 

placka bude mít svou křížovku s tajenkou. Pokud ji správně 

vyluštíte, získáte příslušnou placku. Množství placek je 

omezené, jakmile je rozdáme, máte smůlu. Držíme Vám 

palce a dobře se bavte. 

O'Neill: Carterová, teď by mohl být vhodný okamžik. 

Carterová: Ještě ne. 

Jackson: A... teď? 

Carterová: Když to zapnu moc brzo, tak se vynoříme uprostřed Země. 

O'Neill: (dívá se z okénka lodi) Carterová, už vidím svůj dům! 
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K fandomu nepochybně patří rovněž 

psaní fanstories. Je naprosto irelevantní, zda 

existenci tohoto fenoménu uznáváte, nebo 

zavrhujete, zda ji tolerujete, nebo se jí 

vysmíváte. Fenomén jako takový existuje a můj 

příspěvek vám může nabídnout vysvětlení, 

proč tomu tak je a také proč zrovna vy 

fanstories nepíšete. (Nebo snad ano? :D) 

Jelikož se mi dostalo té „cti“ stát mnoho 

let na oné straně barikády, která „nechápe, 

nemá potřebu, NIKDY v životě tomto ani 

příštím psát takové bláboly nebude a na 

všechny, kteří tak činí, se dívá jako na klubko 

úchyláků“, a pak naprosto neplánovaně a 

nečekaně zmagořit do té míry, že dnes jsem na 

té druhé straně barikády a píšu jako divá – tak 

tedy možná právě proto nahlížím logiku obou 

postojů poměrně dobře. 

Obě strany mají pravdu. (Pokud vás to 

uklidnilo, jsem spokojená. :D) 

Psát i nepsat fanstories o nějakém 

příběhu nebo jeho postavách, které máme rádi, 

je naprosto normální a vychází 

z nejvnitřnějších potřeb a pocitů, které v nás 

sledování příběhu vyvolává. Již loni a předloni 

jsem se snažila poukázat ve své přednášce o 

„Kouzlu Wraithů“ na zajímavý úkaz, kterému 

tu a tam lidská bytost podlehne – a to je 

„rezonance s archetypálními vzorci“. 

O co jde? Připusťme (pozor – 

psychologie – nikoliv mé osobní domněnky), 

že se rodíme s jistým „přednastavením“ ve 

svém mozku. Možná by se dalo říci, s nadáním. 

Příklad: už jako malé děti jste měli rádi určité 

barvy a jiné ne. Šlo to samo, že? Atd… A to je 

jen zlomek našich přednastavení. Další z nich 

prý získáváme v raném dětství jsouce vystaveni 

nejrozmanitějším podnětům. Na podněty 

zapomeneme, ale do našeho nevědomí se uloží 

jakýsi vzorec a ten, pokud zarezonuje 

s nějakým vjemem třeba o desítky let později, 

dějí se věci! Míra takové rezonance je široká. 

Od pouhého pocitu „tohle se mi líbí“, přes 

intuitivní vnuknutí „chci se stát popelářem“ až 

po umělecké sklony, seberealizaci ve změně 

životního stylu až k totálním úletům. Sám 

člověk takto „postižený“ zpravidla není 

schopen vysvětlit sobě natož druhým, proč 

miluje Stargate a jezdí blbnout na cony, proč se 

navlíká do mundůrů a utrácí za paruky a proč 

prostě „musí“ psát fanstory, jinak by mu 

praskla hlava – jak rychle se mu mysl plní 

desítkami stran textu. 

Vy, co prostě „normálně“ máte rádi 

Stargate, rezonujete ok. My, co rezonujem moc 

a moc a je to silnější než cokoliv, píšeme 

fanstories. (A víte, co je docela legrační? Jsou i 

tací, co dlouho „odolávali“ a do nějakého toho 

fanynkovského blábolku se začetli jen proto, 

aby jako byli v obraze „vo co gou“. A možná, 

aby se měli čemu smát. No a po pár stránkách 

začali psát taky!) 

Závěr? Rezonujte si podle libosti, užívejte si 

bezva atmosféru a nechte ostatní taky 

rezonovat podle libosti. 

K ukázce: 

Velká většina fanstories spadá do 

skupiny tzv. autoterapeutických textů. Ani ten 

můj není výjimkou. Přesto jsem posléze 

pochopila, že může některé lidi oslovit. Moje 

vytrvalé psaní mne nakonec přitáhlo k zájmu o 

literární tvorbu obecně. Díky své „posedlosti“ 

krásnými a nebezpečnými Wraithy jsem se 

seznámila s naprosto neuvěřitelným počtem 

bezvadných lidí, můj život po nelehkém období 

chytl nový „drajv“ a i tyto řádky, jež nyní 

s vámi sdílím, jsou toho výsledkem. 

Vítejte ve světě mého fanstory a bude 

mi ctí, když si pěkně zarezonujete. Vaše Bari 

Kin alias HWG (Happy/hippie Wraith Girl). 

Ukázka je v zítřejším čísle
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Ztracené město  

 

 
 

Mocnou technologií Antiků jsou „_________“ 

Horizontálně 

1. Jack zaklepe bačkorami a odejde do  

7. Prezident na obraze v pracovně prezidenta USA 

v SG 

8. Jakou hodnost měla Carterová v posledním díle 7. 

sezóny? 

10. Den, ve který Anubis zaútočil na Zemi  

13. Atomová hmotnost bóru. 

16. Soukromá společnost, která zachytila svými satelity 

bitvu na Antarktidě. 

18. Malá hora. 

20. Nápis na krabicích s tajnými materiály v Bílém domě. 

21. Jak se jmenuje pes senátora Kinseyho? 

25. Jak se nazývá město, odkud pochází Jack O'Neill? 

26. Lidový označení pro dům 

 

 

 

Vertikálně 

2. Místnost, kde se v díle Ztracené město zjevil Anubis  
3. Na které vesmírné plavidlo se dostal Anubis poté, co 
byla jeho flotila zničena? 

4. Na které stanoviště se chtěl senátor Kinsey během 

útoku evakuovat? 

5. Americká letadlová loď 

6. Archiv Antiků lidově 

9. Herečka, která ztvárnila Dr. Elizabeth Weirovow. 

11. Co eliminovalo útok Anubise na SGC v díle Ztraceně 

město? 

12. Skutečná atomová hmotnost bóru 

14. Vodní transportní prostředek zdrobněle 

15. Soubor molekul nějaké tekutiny 

17. Orak česky 

19. Jak se nazývá stát, odkud pochází generál Hammond? 

22. Jak se jmenuje Jaffa, který letěl s SG1 hledat Ztracené 

město? 

23. Co znamená slovo Teal'c v češtině? 

24. Předmět studia mykologie. 

 


