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Pátek 6. 7. 2018 Číslo třetí 

 

Donald Trump stojí za 

Stargate Origins! 

Donald Trump vyslyšel české prosby. 

Americký prezident Donald Trump se 

zasadil o iniciaci pokračování 

Hvězdné brány v podobě Stargate 

Origins díky usilovnému tlaku ze 

strany fanoušků Hvězdné brány. 

Nemálo se o to zasadila též 

organizace Legacy Gatecon 

tým, která ve spolupráci 

s naším týmem uspořádala 

protestní happening 

v podobě Redneck party, 

jenž proběhl v noci z 6. na 

7. července 2017. Po 

necelých dvou měsících 

společnost vlastnící 

autorská práva k natáčení 

Stargate oznámila natáčení 

pokračování právě 

v podobě Stargate Origins. 

Pokračování na straně 3...  

 

 

Airsoft na Festivalu 

fantazie – už ZÍTRA! 

Pozvánka na venkovní akci Airsoft. Bude 

probíhat ZÍTRA za Sokolovnou v rámci 

Outcon linie. Už od 9 ráno můžete začít 

soutěžit. Účastníci Festivalu fantazie dostanou 

možnost střílet na terče uvnitř střelnice. 

Výsledky se zaznamenají do počítače a poté 

dle skóre, které se odvíjí od přesnosti zásahů a 

času, se určí pořadí. Na konci dne budou 

vyhlášení výherci, kteří dostanou ceny.  

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4of1wOrbAhVMKFAKHc2lCgEQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/donald-j-trump-election-presidential-1271634/&psig=AOvVaw2D-32jTLczwuDN6c1xb1gT&ust=1529867300053492
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Program na dnešní den, pátek 6. 7. 2018 

Čas 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

Název 
Příprava na 

workshop 

Workshop SG 

– suvenýr 

udělej si sám 

Pokračování 

Hvězdné 

brány 

 

SG-1 7x22 

Ztracené 

město 2. část 

Ztracený 

kvíz 

Atlantida v 

mýtech vs. 

SG 

Kdo Kateřina Onderková Tomáš Jirouch Gatecon Team 
Tormund, 

Pája 
Tar-ara Istandil 

 Aktivita Přednáška Promítání Soutěž Přednáška 

 

Čas 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 

Název 

Hledání 

Ztraceného 

města 

SG 

Animated 

I,II 

SG: 

Origins 

1x06 - 

1x10 

Co 

všechno je 

špatně v 

SGO 

Stargate 

FanArt 

SG-1 8x01 

Časy se 

mění 1. 

část 

Stargate: 

Orgy 

Kdo 
Tomáš 

Jirouch 

SG - 

Animated 

team 

Gatecon 

Team 
Eva Železná Petr Mäsiar 

Gatecon 

Team 

Gatecon 

Team 

 Přednáška Promítání Promítání Přednáška Přednáška Promítání 
Promítání 

/ Zábava 

 

Anotace jednotlivých přednášek: 

Příprava na workshop - Úvod do Workshop SG – suvenýr udělej si sám. Přijďte si vyrobit památku 

nejen na náš Gatecon, ale i na Stargate. 

Workshop SG – suvenýr udělej si sám - Přijďte si vyrobit památku nejen na náš Gatecon, ale i na 

Stargate. K dispozici budou vystřihovánky, omalovánky, výroba potisku na tričko, či jiný suvenýr… 

Pokud si dovezete své vlastní potřeby jako pastelky, nůžky, pravítko nebo tričko (100% bavlna) bude 

výhodou. Promítání epizod SG součástí. 

Pokračování Hvězdné brány - Jak má Hvězdná brána pokračovat? Jak měla pokračovat? Kdy mělo 

skončit natáčení? A co je nejdůležitější - jak bude Stargate pokračovat? Vše o natočeném, zrušeném, 

natáčeném a ještě nenatočeném z Hvězdné brány. 

Ztracený kvíz - Víte, kam se ztratila bájná Atlantida? Čeká snad na nalezení v hloubi oceánu nebo 

se skrývá v záhybech vesmíru? Nebo ji snad máte doma pod postelí? Pokud v tomto máte jasno, 

přijďte zkusit náš kvíz a třeba naleznete i nějakou ztracenou cenu. 

Atlantida v mýtech vs. SG - Atlantida 

hlavně z hlediska mýtů popsaná ve dvou 

starých spisech od Platóna a co má 

společného s věcmi, událostmi a prostředím 

ve Stargate.  

 

Dvanáctý díl -  Hamster Ball:  

Někdy přijdete s nějakým komplexním 

nápadem. Jindy to může být jen malý nápad či 

vize.  V tomhle případě vize jednoho člena týmu 

uvězněného v obrovské uzavřené kouli podobné 

té, ve které běhají křečci. Jak se do téhle pasti 

dostal? Jak se dostane ven? A, co je nejdůležitější, 

co se k čertu v téhle epizodě ještě stane? Budete se 

muset zeptat Alana. 

 

Jack O'Neill: Jak mi jehla v zadku 

pomůže dostat vodu z uší? 
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Hledání Ztraceného města - Atlantida, 

Atlantis, Město Předků, Ztracené město podle 

toho, jak je libo. Vše o historii a 

bezprecedentním významu Atlantidy v našich 

životech. Jak bylo město znovu nalezeno? Jak 

s nalezením souvisí planeta Abydos? Co by 

bylo, kdyby města nebylo? 

SG Animated I, II - Team SG-1 opět 

zachraňuje Zemi, tentokrát ve stylu South 

Parku. Česká animovaná fan-série (2005, 

2009) 

Co všechno je špatně v SGO - Viděli jste 

Stargate Origins? Máte to v plánu? Přijďte se 

podívat na přednášku a podebatovat nad tím, 

co se líbilo a nelíbilo vám. 

Stargate FanArt - Co všechno si můžete najít 

na internetu a vyzkoušet v pohodlí domova? 

Co všechno si můžete vyrobit nebo koupit? 

Přijďte se podívat, jak si vyrobit různé kousky 

ze Stargate nebo co si vyrobili jiní. Shrnutí 

tvorby českých i zahraničních Stargate 

fanoušků. 

Stargate: Orgy - Stargate: Origins, ale v 

exklusivním překladu. Už podle názvu můžete 

usuzovat, o čem to bude. (A ne, o oranžová 

trička nepůjde.) 

 

 

 

Třináctý díl - Yesterday, Today, and Tomorrow: 

McKayůj experiment s jumperem, který je 

schopen cestování časem, pošle tým zároveň 

dopředu i dozadu v čase. Příběh se přesouvá pět let 

zpět (kde se jedna verze týmu snaží dostat jumper 

bez toho, aby ovlivnila minulost), pět let dopředu 

(kde Wraithi obsadili Atlantidu a druhá verze týmu 

se snaží dostat jumper, aby Wraithi nemohli 

varovat své minulé já), a současný (neovlivněný) 

tým. Vývoj v každé časové linii ovlivní události v 

ostatních. Na konci dne, na základě mé detailní, 

barevné linie, vypadali ostatní, že jim exploduje 

hlava, takže jsme příběh opustili. 

 

„VÁNOČNÍ" VARIACE 
NA EPIZODU 
LOST CITY II 

Autor textu: Vera 

(variace na koledu Nesem vám 
noviny) 

Nesem vám noviny, poslouchejte, 
Anubis přilétá, pozor dejte. 

K Zemi se blíží, kořist vyhlíží, 
k Zemi se blíží, kořist vyhlíží. 

Bacha si dejte!  

Antarktida osudnou se mu stala, 
pozemšťanů pohroma nenastala. 

Mocná zbraň antická, 
prostě fantastická, 

přes tlamu mu dala.  

Carterová: Zeleně to bliká. Je to 

dobré? 

Jackson: Ne. 

Carterová: Špatné? 

Jackson: Špatné! 

Carterová: Jak špatné? 

Jackson: Velice špatné! 
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Donald Trump stojí za 

Stargate Origins! 

Pokračování z úvodní strany… 

Na svém twitterovém účtu Donald 

Trump uvedl, že si velice váží přínosu 

Hvězdné brány zejména k národní hrdosti 

Američanů. To, že většina dílů Hvězdné brány 

nebyla natáčena na území USA, ale převážně 

v Kanadě, už ve svém vyjádření neuvedl. 

Z analýzy, kterou si jeho předvolební tým 

nechal zpracovat, má údajně dokonce plynout, 

že podpora natáčení Hvězdné brány zvýší 

index spokojenosti Američanů o více bodů, 

než navýšení rozpočtu americkému 

Národnímu úřadu pro letectví a kosmonautiku 

NASA. Protože se Donald Trump snaží šířit 

obecnou spokojenost svých voličů, nezbyde 

nám než doufat, že nenavýšení rozpočtu této 

celosvětově významné kosmické agentuře, na 

úkor Hvězdné brány, ji existenčně nijak 

neohrozí. K objasnění české stopy v natáčení 

Origins jsme si přizvali k malému rozhovoru 

jednoho z pořadatelů hlavní české události. 

Proč se domníváte, že právě Redneck 

párty tak zásadně ovlivnila rozhodnutí začít 

s natáčením Origins? 

Bylo to zejména podporou amerikanismu, 

amerických rituálů a tradic. Pomohla také 

určitě hesla Make Stargate Great Again, 

Gatecon first a podobně. Z celé akce je navíc 

video, které se šíří po internetu a jsem 

přesvědčena, že právě takto doputovala 

informace o naší párty právě až k týmu 

prezidenta Trumpa a právě to jim vnuklo ten 

nápad. 

Jakou roli v tom hrála náhoda? 

Musíte připustit, že je to pro mnoho lidí dost 

neuvěřitelná okolnost. 

Nevidím důvod, proč by se prezident USA 

nemohl inspirovat malou událostí v Chotěboři. 

 

Bývalá manželka prezidenta 

Trumpa je Češka. Nehrál i tento fakt svou 

roli? 

Nejsme s ní v kontaktu a nevím, jestli je 

fanouškem Hvězdné brány. Nemyslím si, že by 

v tomto měla prsty. 

Jaké jste měla pocity, když jste se 

dozvěděla o zahájení natáčení? 

Já osobně jsem měla velkou radost z toho, že 

bude Hvězdná brána pokračovat. Upřímně 

jsem to celou dobu tušila. Značka Star prostě 

táhne. Podívejte se na Star Wars a na Star 

Trek. Pro MGM by byla velká škoda, kdyby se 

nechytilo této velké příležitosti. Po oznámení o 

zahájení natáčení jsem se cítila jako před 

deseti lety, když jsem se nemohla dočkat 

dalšího dílu a teď jsem se těšila na to, že tento 

skvělý pocit zažiju znova. 

Máte radost z výsledku vaší snahy 

v podobě natočení minisérie Stargate 

Origins? 

Ne 
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Článek vydaný hned po Comic-conu v San 

Diegu, který byl loni v červenci (2017). 

Je to již více než šest let, co se 

naposledy natáčel seriál z prostředí Hvězdné 

brány. Dlouho jsme čekali, zda přijde něco 

nového, mluvilo se o kompletním filmovém 

restartu, ale to vše jde velice pomalu. Dnes 

jsme se však konečně dočkali. Vlastník práv, 

společnost MGM, na letošním Comic-conu v 

San Diegu odhalila nejnovější projekt 

Stargate: Origins - nový desetidílný 

miniseriál, který zamíří na novou digitální 

platformu zvanou Stargate Command a to již 

letos. 

K dvacátému výročí od první řady 

původního seriálu Hvězdná brána (Stargate 

SG-1) tu tak máme dvě poměrně významné 

novinky, které ukazují, že MGM má o tuto 

kultovní sci-fi sérii stále zájem. A co víc, 

možná právě prostřednictvím Origins budou 

zjišťovat, kolik lidí by mohlo nové projekty 

přitáhnout. Pojďme se však nejdříve blíže 

podívat na Origins a Command! 

Stargate: Origins přichází se zcela 

novým příběhem o mladé Catherine 

Langfordové, která v původním filmu i seriálu 

byla jednou z nejdůležitějších postav stojících 

za celým projektem 

Stargate. Tento seriál se 

bude věnovat nečekaným 

dobrodružstvím 

Catherine, ke kterým se 

dostane po objevení brány 

jejím otcem v Gíze roku 

1928. Oficiální synopse 

říká, že jejím cílem bude: 

„odhalit tajemství 

hvězdné brány, aby 

dokázala odvrátit 

nepředstavitelné 

nebezpečí hrozící planetě 

Zemi." 

 

 

Natáčení seriálu začne již v srpnu pod 

taktovkou MGM's Digital Group a studia New 

Form. Celkem vznikne 10 dílů tohoto 

miniseriálu, každý o 10 minutách a kompletní 

seriál tak bude mít délku jednoho filmu. Debut 

je naplánován ještě v tomto roce. Režie se 

chopí Mercedes Bryce Morgan, talentovaná 

mladá filmařka, která však již má za sebou 

řadu krátkých filmů a seriálů. Scénář píší Mark 

Ilvedson a Justin Michael Terry, ti mají rovněž 

zkušenosti s tvorbou krátkých filmů a 

seriálů. Herecké obsazení zatím ještě není 

známo. 

Tito lidé tedy budou stát za již čtvrtým 

hraným seriálem z prostředí Hvězdné brány a 

připojí se tak k předchozím, natočeným během 

posledních dvaceti let, které přinesly více než 

350 epizod. Tím doposud posledním byl 

Stargate: Universe, který skončil v květnu 

2011 po dvou řadách. 

Prezident Digitálních a nových 

platforem u MGM, Kevin Conroy, v tiskovém 

prohlášení řekl: „Již nějakou dobu jsme se 

chtěli vrátit k Hvězdné bráně a přijít se zcela 

novým příběhem, který se bude držet 

původního příběhu a dodá věrným fanouškům 

nové záhady a dobrodružství. Pro nás je 

Stargate: Origins takovým poděkováním 

http://sg-portal.eu/restart-hvezdne-brany-bude-zahrnovat-prvky-z-sg-1.html
http://sg-portal.eu/restart-hvezdne-brany-bude-zahrnovat-prvky-z-sg-1.html
http://sg-portal.eu/index.php?mn_page=1
http://sg-portal.eu/index.php?mn_page=1
http://newform.com/
http://newform.com/
http://www.imdb.com/name/nm5521959/
http://www.imdb.com/name/nm2373272/
http://www.imdb.com/name/nm2373272/
http://www.imdb.com/name/nm3911553/
http://sg-portal.eu/index.php?mn_page=3
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fanouškům za to, že drží celou Hvězdnou bránu 

naživu již skoro 25 let. S růstem popularity 

digitálního obsahu na různá zařízení se MGM 

zavázalo k produkci prémiového mid-form 

obsahu (u nás známé spíše jako krátké filmy - 

pozn. redaktora) a jsme nadšeni, že to spouští 

právě se Stargate: Origins." 

Právě digitální obsah je u Origins 

klíčový. MGM totiž seriál využije ke spuštění 

nové digitální platformy STARGATE 

COMMAND a to již na podzim. Na této 

platformě tvůrci rovněž plánují fanouškům 

přinést zcela nový videoobsah a to ve formě 

různých doprovodných či behind-the-scenes 

videí. Slibovaná je také interakce s fanoušky a 

mnoho dalšího, Command by se tak mělo stát 

domovem pro fanoušky Hvězdné brány. 

Ačkoliv nějaký obsah bude volně dostupný, 

tak je očekávané, že Command přijde hlavně 

ve formě předplatného a jen s ním budou mít 

fanoušci kompletní přístup, což je v dnešním 

digitálním světě standardem. S největší 

pravděpodobností bude právě Origins 

schováno také za platební bránou. 

„Viděli jsme, že je potřeba přijít s 

novým centrem pro fanouškovskou základnu 

Hvězdné brány, aby si mohli nadále užívat 

všechny novinky a obsah, ať již nový či 

stávající. Stargate Command dá komunitě 

nový způsob jak si interaktivně vychutnat 

všechen obsah a to způsobem, jaký tu zatím 

nebyl,“ řekl v prohlášení Chris Ottinger, 

prezident Celosvětové televizní distribuce a 

akvizice u MGM. 

Pro svět Hvězdné brány, pro všechny 

fanoušky i komunitu jde rozhodně o skvělou 

zprávu. Nemáme tu sice plnohodnotný TV 

seriál či film, ale alespoň máme konečně 

důkaz, že Stargate ještě žije a co víc, zdá se, že 

MGM si hodlá „oťukat", kolik lidí dokáže 

přitáhnout. Pokud se Origins a Command 

podaří uspět, tak rozhodně můžeme čekat, že 

MGM by mohla mít zájem o to, opravdu nám 

Hvězdnou bránu vrátit na televizní obrazovky 

či filmová plátna. 

Ještě také stále nevíme, jak to bude s 

celosvětovou dostupností. Jistotu určitě mají 

fanoušci v USA a Kanadě, avšak jak to bude 

ve zbytku světa nebo třeba v Česku či na 

Slovensku, to je otázka. Odpovědi se snad 

dozvíme v následujících týdnech, kdy bude 

odhaleno více detailů o obou projektech. S 

námi se je samozřejmě dozvíte mezi prvními. 

Zdroj: https://sg-portal.eu/ 

 

Stargate Origins míří do celého 

světa 

Ano, je to tady, MGM se rozhodlo, že 

propustí prequel Stargate Origins digitálně do 

celého Světa a bude přeložen do 12 jazyků 

(čeština a slovenština se samozřejmě 

nepředpokládá). 

Desetidílná digitální minisérie byla 

původně vysílána výhradně na digitální 

platformě  StargateCommand.co, aškoliv byla 

omezena jen na USA, Kanadu, Velkou 

Británii, Německo, Austrálii a Nový Zéland. 

Nyní jako značka cut of Stargate Origins bude 

prodávána v digitálních maloobchodních 

prodejnách ve Francii, Itálii, Japonsku, 

Španělsku, Latinské Americe a dalších zemích 

po celém světě už toto léto. „Film" bude k 

Čtrnáctý díl - Hexed: 

Ach, neblaze proslulý Sheppardův 

příběh, který se nedostal do finální verze k 

velké nelibosti autorů.  Při návštěvě primitivní 

vesnice je Sheppard proklet místní čarodějkou. 

Nejdřív se Sheppard a spol. incidentu smějí - 

dokud se Sheppard nedostane na vlnu 

smolných událostí. Velké smůly! Náhle tým 

neví, co se děje a při jejich hledání odpovědí 

naráží na velmi znepokojivé komplikace. 

Slibná zábava byla nakonec odložena, protože 

na konci dne, bez ohledu na to, že jsme to hráli 

pro zábavu, vykreslilo by to Shepparda v 

komickém a dokonce až nehrdinském světle, 

což by Joeovi nesedlo. 

O'Neill: Danieli ty kanče! Jen tak dál a 

budeš mít holku na každý planetě. 

 

http://stargatecommand.co/
http://stargatecommand.co/
https://www.stargatecommand.co/
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dispozici ve standardních rozlišeních HD a 4K, 

takže Origins bude první Stargate, kterou si 

budete moci vychutnat v ultra HD kvalitě. 

Bude k dispozici za 19,99 USD jako 

digitální download a přeložen do 12 různých 

jazyků v rámci většího úsilí rozšíření mezi 

mezinárodní publikum. 

Držitelé předplatného All-Access na 

Stargate Command obdrží speciální kód, díky 

němuž si mohou snímek stáhnout bez dalších 

nákladů. MGM ale zatím neoznámilo, zda 

bude nový příběh vydán i na DVD a Blu-ray 

nosičích. 

Upravený cut of Stargate Origins bude 

mít délku asi 100 minut a měl by obsahovat 

další záběry, které se neobjevily v krátkých 

epizodách. 

Zdroj: https://sg-portal.eu/ 

 

 

 

Patnáctý díl -  Entropy: 

Paul chtěl udělat příběh, v 

němž by efekt mostu mezi realitami, 

jež vytvořilo duo McKay-Miller 

(pozn. překladatele: Jeannie Miller, 

Rodneyho sestra) měl vážné následky 

mimo Zemi -  pro město. Nakonec 

jsme ale skončili tím, že most měl 

vážné pozemské následky pro spoustu 

uvízlých vědců v sezóně 5 v díle  Brain 

Storm  (epizoda 16, Geniální řešení). 

O’Neill: Tři největší steaky, jaké 

máte. S oblohou, krvavé. S 

bramborem. 

servírka: Hned to bude. (Chce odejít.) 

O’Neill: Promiňte, to bylo pro mě. 
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Jedna z osob, která by se bez nalezení Atlantidy nikdy nenarodila, se jmenuje _ _ _ _ _ _ _ . 

 

 


