Čtvrtek

5. 7. 2018

Číslo druhé

Stolní RPG Stargate je
ZPĚT!
Velitelství hvězdné brány opět hledá
rekruty do řad svých SG týmů. Stejně
jako loni i letos si na Festivalu
fantazie budete moci zahrát stolní
RPG ve stylu Hvězdné brány. Hraní
je plánováno na čtvrtek 5. 7. a sobotu
7. 7. od 14:00. Herní časy jsou
prozatímní a mohou se po dohodě
změnit.

Atlantida mohla
vypadat zcela jinak!
Letošní přednáška „Na
Atlantidě“ mi připadla na dnešek, a
tak jsem se rozhodl pro všechny
krátce shrnout jeden velice
zajímavý a relativně nový poznatek
z doby
vymýšlení
konceptu
samotného
ztraceného
města
Antiků. Po několika letech od
ukončení natáčení se postupně
odkrývá pozadí, ve kterém se
Atlantida i další nápady rozvinuly.
Pokračování na straně 6…

LED PARTY
DNES VEČER!
Více na straně 7…
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Program na dnešní den, čtvrtek 5. 7. 2017
Čas
Název

9:00
SG-1 7x01
Návrat
ztraceného
syna

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

Na
Atlantidě

Workshop Mastaba

SG-1 7x19
Zmrtvýchvstání

Otázka
paměti

Abydos

Kdo

Gatecon team

Tomáš
Jirouch

Eva Lipenská

Gatecon team

Vladimír
Novotný

Pavla
Kratochvílová

Typ

Promítání

Přednáška

Aktivita

Promítání

Soutěž

Přednáška

Čas

16:00

17:00

Název

SG-1 7x21
Ztracené
město 1. část

SG herci na
zahraničních
conech

Kdo

Gatecon team

Tar-ara Istandil

Typ

Promítání

Přednáška

18:00
SG:
Origins
1x01 1x05

19:00

20:00

22:00

Stargate
narážky 2

LED PARTY

Gatecon team

Eva
Lipenská

BestPartyMakers

Promítání

Přednáška

Příprava

Zábava

Anotace jednotlivých přednášek:
Na Atlantidě - Atlantida, Atlantis nebo Město
Předků, podle toho jak je libo. Vše o městě
samotném od hlavy až k patě.
Workshop – Mastaba - Pojďte se na chvíli stát
bojovníky goa'uldského vládce Imhotepa a
naučte se pár bojových úderů, které musel umět
každý z jeho Jaffů. Řekneme si něco o originální
předloze tohoto umění, poté se přesuneme ven k
nácviku sestavy. Nejšikovnější se stane novým
Prvním mužem!
Otázka paměti (soutěž) - Kdo postavil
hvězdnou bránu? Jak se jmenuje bratr Samanthy
Carterové? Jak dlouho vydrží stabilní červí díra?
Ověřte své znalosti ve velkém kvízu Hvězdné
brány, soutěžit může každý s chytrým
telefonem.

Šestý díl - Carter Rashomon.
Tohle byl příběh, který se nedostal do 4.
série a skončil na smetišti 5. série vzhledem k
faktu, že Carterová už nebyla velitelem základny.
Původně jsme si to představovali jako poctu
klasice Kurosawy z roku 1950 (pozn.
překladatele:
film
Rašomon). Plukovník
Carterová čelí možnému vojenskému soudu a
odvolání potom, co se zvrtla akce mimo Zemi.
Během následujícího vyšetřování se nám nabízí
tři různé flashback verze událostí z obvinění. Co
se stalo a z čeho byla obviněna? Hádám, že to se
nikdy nedozvíme. Tím, že se díl nedostal do 5.
série, přesunul jsem ho do diskuze k případné 6.
sérii.

Abydos - Pojďme se vydat tam, kde to všechno začalo - na Abydos.
SG herci na zahraničních conech - Dojmy, názory a krátké historky o hercích z SG, které jsem měla
to štěstí potkat na conech v zahraničí.
Stargate narážky 2 - Volně navazující přednáška o seriálových narážkách v SG, tentokrát se
zaměřením na filmy. Protože O'Neill se nejmenuje Kirk. Je to Skywalker. Luke Skywalker.
LED PARTY - Letošní legendární párty nás zavede na antarktickou základnu. V horkém létě se tak
na téhle cool party můžete zchladit!
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Dotazník – Prosíme o pomoc
Pomozte svými znalostmi Gatecon
týmu!
Vážení Stárgejťáci, dovolte nám, abychom
Vás požádali o vyplnění znalostního
dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou
zjistit, jak moc stárgejťáčtí Stárgejťáci opravdu
jsou a výsledky nám také pomohou během
tvorby Gatecon programu. Pro vyplnění
dotazníku stačí na kousek papíru napsat Vaše
spontánní odpovědi. Jako odpověď může být i
„nevím“ nebo prázdné pole. Napište první věc,
která Vás napadne po přečtení otázky. Otázky
najdete rozmístěné v naší místnosti. Vyplňte
co nejvíce otázek v dotazníku. Čím více otázek
zodpovíte, tím více nám pomůžete. Otázky
můžete i přeskočit. Držte se, prosím, tématu
Hvězdné brány. Děkujeme Vám!

Sedmý díl - The Red Shirt Diaries.
Carl chtěl udělat příběh viděný z
pohledu červené košile, jednoho z těch
nějakých nejmenovaných, které ztratíme při
množství mimozemských operací, z těch, kteří
jsou chvíli oplakáváni předtím, než jsou
zapomenuti mezi poznámkami k epizodám,
když je tým probírá v kavárně. Carl vychází z
možnosti, že tato zmíněná červená košile není
až tak červená (odhodlaná), že raději než být
zabita v akci, nechá se zajmout. Samozřejmě,
politika týmu hvězdné brány s heslem: „Nikdo
nezůstane pozadu” způsobí, že netrvá tak
dlouho, než Sheppard a spol. vyrazí na
záchrannou operaci.

Osmý díl - Sheppard D.O.A.:
Hej, pamatujete si brilantní thriller s
Edmondem O’Brienem jako mužem, který byl
otráven a zbývá mu jen několik dní na to, aby
zjistil, kdo ho zabil a proč? Ne? Pamatujete si
na akci s Jasonem Stathamem jako mužem,
který byl otráven (drogou, která ho zabije,
když jeho srdeční tep klesne) a má omezený
čas na hledání nějakých odpovědí a pomsty?
Ano? No, dost blízko. Je to skvělé
předpokládat, že by to byla zábava - vidět
Shepparda v závodu za pravdou o tom, kdo ho
otrávil a proč - až na pár problémů. První: už
jsme udělali epizodu, ve které naše postava
byla zasažena a žije ve vypůjčeném čase
(S05E06 Svatyně). Za druhé: to, co dělalo
originální Atlantidu tak skvělou (a zajímavou
pro diváky) byl fakt, že naši hrdinové byli
odsouzeni k záhubě. Světlo na konci tunelu
nebyla léčba. Nebylo to nic menšího než
odpověď na velkou záhadu. No, odpověď na
velkou záhadu a to doslova, světlo na konci
tunelu.
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O'Neill: Tak jo. Dobře. Jestli se do toho
pustíte, chci abyste udělal jednu věc správně.
Jsem O'Neill se dvěma "L". Je ještě jeden
plukovník O'Neil... s jedním "L", ale ten
nemá smysl pro humor.

Experiment Atlantida I
(Bari Kin)
úryvky
Jako vnuknutím otočila hlavu doleva.
Na stěně nad starodávným psacím stolem
visela neveliká podobizna muže cizokrajného
vzhledu. Vlastně to ani nebyl člověk. Je tu…,
vydechla a celým tělem jí proběhla vlna
vzrušení. Chvěla se tak, že to muselo být vidět.
Celé roky byl ten obraz schovaný ve skříni,
protože malá Helenka se toho neznámého bála.
Jeho tvář, vážná a pobledlá, pootočená
polovičním profilem, s výraznými lícními
kostmi, velmi krásně řezaná, charismatická.
Delší vlasy barvy slonové kosti, nespoutaně
splývající na ramena. Jantarové oči se svislými
zorničkami hleděly přímo vpřed přes levé
rameno s výrazem tak reálným, až to uvádělo
v údiv. Helena cítila do morku kostí všechno to
odhodlání, strach, zklamání a přestálé utrpení
bytosti nadané nesmírnou inteligencí a citem.
∞∞∞
Byla tak unavená, že vyprávěla v leže
na rozvrzaném kancelářském divanu. V duchu
se pousmála nad svým doufáním, že se divan
rozvrzal, neb poskytl útočiště nějaké
rozvášněné dvojici. Zdeněk samozřejmě vše
nahrával a ještě si dělal poznámky a dorazil
taky Lukáš, pořád se prolíval kávou, aby
neusnul a nabízel ji také Heleně, aby vyprávěla
dál.
„Funguje to…“ uzavíral už po
několikáté Zdeněk. Jásal a zuřivě listoval
v zápisníčku.
„Musím tam zpátky,
reagovala trochu mimo Hela.

Zdeňku,“

„Co? Proč, proboha?!“ vzpamatoval se
z euforie fyzik.
„Pro tebe to je experiment. Pro mne to
byl život. Skutečný jako tenhle. Ba možná ještě
skutečnější. Tam se žije naplno. Mám tam
přátele, povinnosti a tak…“ mluvila naléhavě a
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Autor: Soni-Alcorn Hender (Bohemian Weasel) - Todd v zelené

roztržitě Helena. Už se rozednívalo a měla
pocit, že slyší rozhrnutí žaluzií ve svém pokoji
na Atlantidě, že slyší výměnu stráží v místnosti
s bránou. A eskortu doprovázející Wraitha do
laboratoře. Ještě tam je. Do dnešního
odpoledne. Pak ho pustí na jeho loď, aby ji
mohl vést do bitvy s Replikátory. A ona ho
možná už nikdy neuvidí. Srdce jí bušilo,
kofeinu bylo moc. Stres posledních dnů byl
však jen lehce nadprůměrný ve srovnání s tím,
co už měla v galaxii Pegas za sebou.
„Není to film. Čas tam běží paralelně
s naším,“ znovu opakovala svůj poznatek
Helena.
„To je iluze, veverko. Můžeš si to dát
celé znova, nebo jen posledních pět minut,
chápeš?“ uzemňoval ji Zdeněk. „Koneckonců,
můžeš kamkoliv jinam. Jurský park, Star Trek,

Superman, Matrix…
referenční bod!“

Jen

nakalibrujeme

„Přemýšlela jsem o tom. Je to
dvojsečné. Nikdy netrefím stejnou realitu,
když začneme znova,“ opomněla jeho poslední
poznámku Helena. „Kromě toho se realita mou
přítomností mění. Už teď neběželo všechno
tak, jak to znám z videa. Vlastně žasnu, že
všichni byli vyobrazeni tak velmi podobně
jako v seriálu.“
„Dobrý referenční bod,“ pochvalně
zamručel Zdeněk, plácaje se po rameni.
„Jo, seš dobrej, vole, ale Hela má
pravdu. Asi…“ zadumal se Lukáš.
„Ne – nemá – promiň.“ Zdeněk sekal
do vzduchu hranami dlaní, jako by krájel
zeleninu na prkýnku. „Tak zaprvé: Kdy že ten
seriál točili? Dva tisíce pět? Přibližně? A to
jako byli ve své době. A teď je kolikátýho?
Dva tisíce šedesát sedm. Takže jsou nějakých
padesát, šedesát let za vopicema. Teda jako za
náma,“ zamotal se do toho unavený fyzik.
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Devátý díl - The Replacements:
Brad nadhodil příběh, ve kterém by se
tým dostal do křížku s mimozemskou rasou a
zatímco je pronásledován, stane se obětí
dočasného efektu, který jej přesune šest
měsíců do budoucnosti. Vrací se na
Atlantidu, aby zjistili, že jsou pokládáni za
mrtvé a nahrazeni. Zatímco se snaží zvyknout
si na svoji novou pozici (a pracovat se svými
náhradníky), mimozemská rasa nepřímo
zodpovědná za jejich nesnáze, potěší
Atlantidu svou návštěvou…

Daniel: Mám to, mám to!
Našel jsem spojitost. Sir
Gawain, Gwalchmei,
Culhwich a Olwen Verus
gen Bree.
Carterová: A pak že mi není
rozumět...

Atlantida mohla vypadat zcela jinak!
Pokračování z úvodní strany…
Titulní obrázek, který
vás určitě zaujal, je jedním
z několika konceptů, podle
kterých se určovalo, jak bude
Atlantida vypadat. V tomto
případě se jedná o nápad, kdy
se město při opouštění planety
zvedlo i s podložím, ve kterém
bylo postaveno. Fanoušci po
zveřejnění viděli v tomto
náčrtu
město
Sokovia
z populárního komiksového
filmu Avangers: Age of Ultron
z roku 2015. Nutno dodat, že
první série SGA vyšla v roce
Koncept města á la Sokovia
2004, což znamená, že
Hvězdná brána měla svůj koncept létajícího kusu země s městem už 10 let před Marvelem.
Další možnou podobu města si zatím dokázal představit jen málokdo z nás. Mezi návrhy se
objevilo jedno město s velkým množstvím samostatných budov s vlastním pohonem, které by
spojením vytvořily jednolité město. V případě opuštění planety by pak jednotlivé budovy, věže,
odstartovaly samostatně a postupně. Místo startu města jako jednoho subjektu by vzlet připomínal
spíše hromadný start většího množství raket.
Zakulacené a oválné věže, jako byly viděny na planetě Vis Uban, akorát nyní s kovově
moderním odleskem, jsou vidět i na dalším nákresu plovoucího města. Následné plány už obsahovaly
nejen kruhový půdorys, ale i typické tvary věží a až nakonec se objevila Atlantida s moly a ve tvaru
sněhové vločky tak, jak ji známe dnes. Musím však říct, že už i titulní obrázek obsahuje středovou
základnu, která byla při
opuštění Atlantidy ze Země
vidět na začátku první epizody
SGA. Většinu návrhů vytvořil
podle zadání koncepční umělec
James Robbins.
Zdroj:
Joseph
Mallozzi;
www.reddit.com, (5.5.2018).
Weirová: Máte všechno?
Myslím, že v kuchyni zůstal
ještě dřez.
Koncept města alá rakety
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Už dnes večer od 22:00 se můžete těšit na Led party Legacy Gatecon teamu. Složili a
přezpívali text na známou píseň Let It Go z pohádky Ledové království. Jako u každé jejich party se
máme na co těšit. Zde Vám přinášíme text písně. Určitě si ji zazpíváme společně.

Dřív byl můj sen jazyky luštit jen,
teď toužím být něco víc,
opustit tým SG jedna
a jít vyšší moci vstříc.

Je čas zjistit, zda na to mám,
Anubise já porazím sám.
Žádný limit nezná můj druh. (pauza)
Jsem bůh!

Furt stejné vtípky, bez vyhlídky lepší být,
nevydržím víc dílů tu hnít.

Bohem být, bohem být,
pravidla prý máme ctít.
Bohem být, bohem být,
stranou událostí žít.
Já zhřešil, slib porušil,
teď váš trest přijímám.

Promiň Jacku, promiň mi Sam,
že nechávám vás jen s Te´alcem
končím s rolí pátou řadou (pauza),
jdu cestou svou.
Bohem být, bohem být,
za Omou Desalou jít.
Bohem být, bohem být,
povznést se a mít svůj klid.
Teď je čas slyšet vnitřní hlas,
přijmout osud svůj,
(hned) z boží kavárny dívat se na vás.
Je skvělé jak z mých výšin,
se vesmír jeví malý,
všechny až spasím, se těším,
mám plán dokonalý.

Tak jsem se probral nahý a opuštěný,
má hlava prázdná, všechny vzpomínky vyčištěny.
Přátelé našli mě a přijali mě zpět.
Jak rád k nim vracím se, vychutnám běžný svět.
Doma být, doma být,
hlavní postavu zas hrát,
doma být, doma být,
symboly vám překládat.
V SGC dole v podzemí (pauza)
zas před bránou stát,
snad návrat můj fanoušci ocení.

Desátý a jedenáctý díl - Mid-season two parter:
Kdyby dostala šestá sezóna zelenou, museli bychom nevyhnutelně nahodit
jeden nebo dva stěžejní příběhy. Atlantida skončí uvězněná v časoprostorové kapse,
která ji kompletně odtrhne od Země? S pomocí nějakých záhadných přátel se Wraithi
stanou znovu hrozbou pro galaxii Pegas? Když se posádka Atlantidy stane cílem pro
neznámé dobře mířené útoky, všem začne být jasné, že bývalý přítel je na cestě za
pomstou? Výběr je na vás. Ať už by byl stěžejní příběh jakýkoliv, určitě bychom se
o něm tady zmínili.
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Carterová: Danieli, najděte
mi antropologa, který se
obléká takhle, a já sním tu
čelenku.
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Tajenka
................
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