
 
 

Úvodník 
 
Vážení elfové, hobiti, popřípadě trpaslíci či Dúnadanové, 
s největší pravděpodobností je tato stránka prvním skutečným materiálem, který dostanete za 
svůj zaplacený příspěvek. Držíte v ruce Palantír, prostředek, pomocí kterého můžete 
nahlédnout na události, které se odehrávají mimo Váš dosah. Z tohoto na Vás nehledí rudé 
oko ani dvě stařecké ruce, stravované plameny, ale zprávy o tom, co se děje mezi lidmi 
podobného smýšlení jako máte Vy, to jest mezi členy Společnosti přátel díla J.R.R.Tolkiena.  
 
Když nás 3.ledna (při oslavě stého výročí narození Profesora) napadlo, že bychom mohli 
založit sdružení příznivců jeho knih, netušili jsme, že přibližně za půl roku se tato idea stane 
reálnou skutečností, někdy příjemnou, někdy hrozivou. Byl jsem velice překvapen, že ačkoliv 
jsme Vám nabídli pouze velice mlhavou představu o tomto společenstvu lidí, příhlásilo se Vás 
neočekávané množství. Někteří z Vás dokonce zaplatili 50 korun, aniž by dostali jakékoliv 
záruky, že jim bude poskytnuta odpovídající hodnota zpátky. Doufám, že jste toho ještě 
nezačali litovat. Teprve nyní se nám podařilo dostatečně zkonsolidovat a vytvořit podmínky 
pro to, aby se mohla uspořádat první skutečná akce: oslava Bilbových a Frodových narozenin.  



 
Velká většina členů je z Brna. Z tohoto města pochází šest zakládajících členů, kteří svým 
nadšením přilákali další ze svého okolí. Jsme ale rádi, že se k nám připojují lidé z celého 
Československa. Z toho ale plynou jisté obtíže. Pro členy z Brna a blízkého okolí můžeme a 
budeme pořádat pravidelné schůzky. Jejich náplň bude velice různorodá, může se debatovat o 
Tolkienovi, číst vlastní díla a překlady nebo hrát společenské hry; program může být dopředu 
připravený nebo naprosto improvizovaný; o všech těchto podrobnostech a termínech setkání 
bude už v příštím Palantíru vycházet samostatná rubrika.  
 
Členové mimo Brno budou mít méně příležitostí se setkat s ostatními. Ti ve větších městech, 
kde bude zájem rozsáhlejší, budou mít šanci vytvořit vlastní, na nás nezávislou skupinu, v 
Anglii všeobecně nazývanou Pelouch. Bohužel ale v Československu není dost lidí, 
zasvěcených alespoň povrchně do tajů Středozemě, a proto se těžko najde dostatečná 
koncentrace zájemců na určitém rozumně velkém území. Proto jsme změnili náš původní 
záměr, scházet se pouze jednou do roka - a to na Draconu v Brně a rozšířili jsme okruh 
větších setkání na Bilbovy narozeniny na podzim a Zničení prstenu na jaře. Pokud budou tyto 
akce úspěšné a bude o ně zájem, může se jejich počet rozšířit. V dějinách Ardy je dostatek 
událostí, které se dají oslavovat.  
 
Zatím veškerá aktivita Společnosti leží na brněnské části. Byli bychom rádi, když by se tento 
stav změnil. Není to ani tak kvůli naší lenosti jako spíš kvůli tomu, že nechceme být obviněni 
z "brnocentrismu", despocie a podobných nehezkých věcí. Ne všechny oslavy se musí pořádat 
na Moravě, natožpak v Brně a blízkém okolí. Naše návrhy jistě zdaleka nepokrývají celou 
škálu činností, které jste si představovali, že by měla provozovat skutečná Tolkienovská 
Společnost.  
 
Další číslo Palantíru by mělo vyjít v průběhu dvou měsíců. Bude v něm podrobná zpráva o 
Bilbových narozeninách, podrobnosti o konferenci a Draconu, a spoustu jiných rubrik a 
informací. V mezidobí snad vyjde první číslo Thorina, s literárními články a překlady, 
úvodem do elfštiny, a tak dále. Těšte se, my se budeme těšit také. 
 
 

Tolkien centenary conference 
 
Jak jistě většina z vás ví, tohoto roku se slavilo výročí narození člověka, díky kterému držíte v 
ruce tento časopis. Ano, 3. ledna tomu bylo přesně 100 let, co se v Bloemfonteinu v Jižní 
Africe narodil muž s neohraničenou fantazií, muž, díky kterému hrstka nadšenců ví, kde leží 
Lorién, kdo to byl Bilbo Pytlík anebo jaké byly osudy tří Silmarilů, vytvořených v dávných 
dobách Fëanorem ve Valinoru. Čtenář je upoután stylem, jazykem i dějem, ať už bere 
Tolkienovo dílo jako pohádku, mytologii či pouhý příběh.  
 
 
U příležitosti tohoto výročí proběhlo mnoho zajímavých akcí, setkání, vydávali se znovu 
Profesorovy knihy a v neposlední řadě vzniklo i několik nových Tolkienovských Společností: 
s jistotou vím o finské a samozřejmě československé. Vyvrcholením ovšem byla 
Tolkienovská stoletá konference aneb "Dlouho očekávaný dýchánek", který proběhl ve městě 
spjatém bezprostředně jak s Tolkienovým životem, tak i s jeho knihami, v Oxfordu.  
 



Konference byla uspořádána jako společný podnik anglické Tolkienovské a americké 
Mythopoeické společnosti. Ty pořádají každoročně Oxonmoot, resp. Mythcon a již před šesti 
lety vznikla myšlenka spojit obě dvě setkání při této jedinečné příležitosti.  
 
Původně se počítalo s uspořádáním Konference na Merton College, kde se stal J.R.R.Tolkien 
v roce 1945 profesorem anglického jazyka a literatury a kde dokončoval trilogii Pán Prstenů a 
vylepšoval své životní dílo - Silmarillion. Bohužel však nebyla tato šance využita a akce se 
konala v Keble College, velkolepé cihlové budově ve stylu mockovské gotiky, ve kterém je 
vybudován celý střed města. Tato kolej ale poskytla pořadatelům dostatek prostor ke konání 
všech akcí i k ubytování téměř všech účastníků, kterých se sešlo 400 ze všech koutů světa. 
Nejpočetněji byli samozřejmě zastoupeni občané Spojeného království a Spojených států 
amerických, ale setkali se zde s Tolkienovými příznivci z celé Evropy, západní, střední, 
východní a dokonce i z Japonska. Domluva byla snadná, protože by se stěží našel mezi 
návštěvníky někdo, kdo si nechal ujít nepřekonatelný zážitek přečíst si alespoň jednu 
Tolkienovu knihu v jeho rodné řeči, angličtině, se kterou zacházel mistrně jako málokterý 
spisovatel před ním či po něm.  
 
Program konference zahrnoval množství různorodých akcí. Během dne se konaly odborné, 
vážné i méně seriózně míněné přednášky a panely, týkající se Středozemě, dalších 
Tolkienových knih či jeho života. Člověk si musel pečlivě vybírat, protože vždy běželo 
několik přednášek současně a často se překrývaly dvě velice atraktivní, kterých by se rád 
zúčastnil. Večer program pokračoval dalšími zábavnými akcemi, měli jsme možnost jít si 
zazpívat, zahrát některou z deskových či jiných her anebo se jít jen pobavit s ostatními do 
hostince "Orel a dítě", důvěrně přezdívaným "Pták a nemluvně". Zde se před 50 lety scházel i 
J.R.R. Tolkien se svými přáteli v kroužku, který si říkal Inklingové, a do něhož patřili také 
C.S.Lewis a Ch.Williams, spisovatelé podobni Profesorovi stylem psaní i uvažování.  
 
Konference oficiálně začala 17.srpna večer recepcí v Blackwellově knihkupectví, které 
převzalo záštitu nad mnoha akcemi. Zde jsme měli poprvé možnost seznámit se s 
organizátory a promluvit si s ostatními návštěvníky, to vše při prohlídce výstavky knih J.R.R. 
Tolkiena.  
 
Úterní večer byl rezervován pro návštěvu Sheldonianského divadla. Zde soubor Donalda 
Swana přezpíval jeho písně na Tolkienovy texty a následovalo čtení úryvků z Profesorových 
spisů. Předčítal sám jeho syn Christopher. První úryvek byl z Nedokončených příběhů, O 
Tuorovi a jeho příchodu do Gondolinu, a oznámení tématu druhého vzbudilo bouři nadšení 
mezi všemi zúčastněnými. Jednalo se totiž o nikde nepublikovanou pasáž z pokračování Pána 
prstenů, jejíž existenci i ti nejvíce zasvěcení pouze tušili a která nebyla nikdy definitivně 
ukončena.  
 
Pomineme-li aukci vzácných výtisků, nádherných kreseb a ilustrací k Tolkienovým knihám, 
které byly předtím vystaveny v jedné z místností, další velkou akcí byl čtvrteční banket. 
Bohužel nemohu referovat o této vyjímečné události, jelikož jsem ji vzhledem k nedostatku 
financí a poněkud pozdě podané přihlášce nemohl navštívit. Místo toho byl pro účastníky z 
východní Evropy uspořádán piknik v kempu, kde jsme byli ubytováni. Po přípitku k 
Profesorově poctě se rozproudila debata o mnoha věcech, např. o překladech knih J.R.R.T. do 
slovanských jazyků.  
 
Páteční večer byl rezervován pro samotný Dýchánek: to byla šance pro zpěv, tanec, smích a 
hodování. Všem se předvedly masky mnoha hrdinů i obyčejných postav ze Středozemě, od 



Aragorna a Arwen až po bandu Grišnákhových skřetů. Dále byly např. čteny kritiky na 
filmová zpracování Pána prstenů, jak by vypadala v podobě muzikálu nebo režírované Woody 
Allenem či Ingemarem Bergmanem. Bouře smíchu provázely uvedení Madonny jako 
Galadriel či Gerarda Depardieu jako Froda, kterému se nešťastnou náhodou podařilo ztratit 
prsten.  
 
Sobota byla již vážnější. V poledne byly všichni pozváni na velkolepou recepci, pořádanou 
paní Priscillou Tolkienovou, profesorovou dcerou. Měli jsme možnost s ní osobně hovořit a 
byli jsme příjemně překvapeni jejím vřelým zájmem o Československo a dění v něm. Není 
vyloučeno, že se ji pokusíme pozvat na některou z dalších akcí, které budeme pořádat. 
Konferenci navštívilo více členů Tolkienovy rodiny, z nichž největší pozornost budil již 
zmíněný syn Christopher, který vydává jednotlivé příběhy či jejich skicy z pozůstalosti svého 
otce, a má v současné době patrně největší přehled o Profesorově díle.  
 
Odpoledne se pak pokračovalo ukázkou jednoho ze střetnutí hord skřetů s gondorskými 
obránci Ithilienu. Celá bitva probíhala za typického anglického deštivého počasí, a proto jsme 
se obdivovali odvážným šermířům, jak obratně se pohybují v rozbahněném a kluzkém terénu 
louky za Oxfordem. Večer jsme pak navštívili představení "Pán prstenů" od Roba Inglise. 
Tento režisér, scénárista a herec v jedné osobě podal bravurní výkon jak v této inscenaci, tak i 
následující večer v "Hobitovi". I on nás možná navštíví, neboť projevil zájem zavítat do 
Československa při svém turné po Evropě.  
 
V neděli se ráno konala společná anglikánská a katolická mše za život a dílo J.R.R.Tolkiena. 
Bezprostředně po ní začaly autobusy odvážet zájemce k Tolkienovu hrobu a na návštěvu do 
domu Priscilly Tolkienové, která uchovává mnoho památečných předmětů po Profesorovi a 
sbírku téměř všech vydání a překladů jeho knih. Zbytek dne proběhl za hovorů s novými 
přáteli a známými a přípravami na odjezd.  
 
Loučení ovšem proběhlo až při pondělním slavnostním zakončení, na kterém všichni 
potleskem poděkovali organizátorům akce za skvělou a bezchybnou přípravu, jejíž kvality 
bychom rádi při akcích naší Společnosti dosáhli. Oficiálně i ve skutečnosti byl poslední akcí 
společnosti "Dýchánek mrtvých skřetů" (Dead Orc Party) -"pro ty, kteří zůstali naživu". 
Potom následovalo už jen podání rukou a závěrečné "Namárie".  
 
Bylo nám velkým potěšením a ctí, že nám byla dána možnost zúčastnit se této nevídané a 
jedinečné akce, která se bude opakovat nejdříve po 11 letech, kdy nastane další vhodná 
příležitost pro uspořádání něčeho podobného. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům, 
kteří s tradiční anglickou slušností a ochotou vyšli vstříc našemu zájmu, přestože naše první 
informace o Dýchánku jsme získali teprve po konečné uzávěrce přihlášek a způsobili takto 
organizátorům jistě nejednu starost navíc.  



 
 

Knihovna 
 
Knihovna Společnosti obsahuje nyní především knihy, které patří soukromým osobám, byť 
členům Společnosti. Jak se však bude rozrůstat Společnost, bude růst i knížní fond. Ten zatím 
obsahuje následující tituly:  
 
Česky:  
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky  
Pán prstenů  
Společenstvo prstenu  
Dvě věže  
Návrat krále  
Silmarillion  
Povídky: Farmář Giles z Hamu, Nimralův list, Kovář z Wootton Major  



Postupně všechna čísla Thorina, Palantíru a Interkomu  
 
Anglicky:  
The Hobbit or There and back again  
The Lord of the Rings  
The Fellowship of the Ring  
The Two Towers  
The Return of the King  
The Silmarillion  
Unfinished Tales - podrobnosti o prvním, druhém i třetím věku, o Istari, Nazgulech, 
Númenoru, apod.  
The History of Middle-earth:  
The Book of Lost Tales, vol. 1, vol.2 - úplně první verze legend, obsažených později v 
Silmarillionu, pobyt Eriol Aelfwina na Tol Erresea, atd.  
The Lays of Beleriand - kompletní Zpěv Leithian a Zpěv o dětech Húrinových ve verších  
The Shaping of Middle-earth - vývoj Tolkienovy představy o zeměpisu Středozemě  
The Lost Road - Legendy Númenoru a Tolkienův experiment s cestováním v čase  
The History of the Lord of the Rings:  
The Return of the Shadow - jednotlivé verze, které se měly stát součástí Pána prstenů  
The Treason of Isengard - pokračování předešlé knihy plus dodatek o elfích runách a písmu  
Budou následovat pokračování The War of the Ring a Sauron defeated, zatím nevyšla v 
paperbacku, na které vzhledem k ceně čekáme.  
 
Další Tolkienovy práce:  
Farmer Giles of Ham - povídka  
Tree and Leaf: esej On Fairy-stories, povídky Leaf by Niggle a Smith of Wootton Major, hra 
Homecoming of Beornthoth, Beornthelm's son.  
Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo - překlady staroanglických básní s 
komentáři  
The Adventures of Tom Bombadil - básničky pro děti od Bilba  
Father Christmas Letters - vánoční dopisy Tolkienovým dětem od dědy Mráze  
Knihy o Tolkienovi:  
H.Carpenter: J.R.R.Tolkien, Biography - bravurní životopis  
The Letters of J.R.R.Tolkien - dopisy pro vydavatele, rodinu i fanoušky  
 
Knihy o Středozemi:  
R.Foster: The Complete Guide to the Middle-earth - encyklopedie všech jmen a pojmů ve 
třech hlavních Tolkienových dílech  
Jim Allen: Introduction to Elvish - studie o elfštině  
R. Noel: The Languages of Middle-earth - o každém jazyku kousek, hlavně však elfština  
K.V.Fonstad: The Atlas of Middle-earth - všechny mapy, které Vás napadnou  
 
Jiná fantasy:  
Stephen King: The Eyes of Dragon - Blízké Hobitovi, rozhodně podobnější Tolkienovi než 
většina fantasy  
 
Další přírustky do knihovny budeme pravidelně uveřejňovat v Palantíru.  
 
České knihy se budou půjčovat za zálohu 100,- Kčs, která bude po vrácení kompletně 
vyplacena zpět. Za anglické se bude platit záloha 500,- Kčs, a od ní se budou odečítat 



poplatky 20 korun za každý započatý měsíc. Maximální doba výpůjčení je u české knihy 1 
měsíc, u anglické měsíce 3. Pro čtenáře mimo Brno platí jako začátek a konec výpůjčky 
datum odeslání na razítku pošty. Knihy budou chodit na dobírku a peníze zpět budou posílány 
složenkou.  
 
Těm, kteří společně s anglickou knihou pošlou zpátky i příspěvek, to jest překlad jedné či více 
logických částí nebo obsah či studii, týkající se daného díla, budou sníženy měsíční poplatky 
na polovinu.  
 
Pro zdatné angličtináře máme další možnost: objednat si u nás přímo anglické knihy. Platit se 
bude v korunách a kniha vám bude zaslána poštou, příp. si ji budete moci vyzvednout u 
předsedy Společnosti. Přehled cen bude zaslán na požádání. 
Veškeré informace o knihovně a koupi knih dostanete u Tamary Dvořákové, Drobného 28a, 
Brno 602 00. 

 
 



 
 

Dracon 
 
Zveme všechny příznivce a členy Tolkienovy společnosti na nové setkání, tentokráte v 
důstojném prostředí ubytovny Santon na brněnské přehradě, kde se 4.-6.12. koná  
Dracon  
 
Součástí programu bude konference Společnosti přátel díla pana J.R.R.Tolkiena, dále 
výstavka Tolkienových knih, výstava obrazů se SF & fantasy tematikou, velká přednáška 
předsedy společnosti o životě, díle a fanoušcích J.R.R.Tolkiena. 
Na Draconu si můžete též zahrát Dračí Doupě, a to ne ledajaké. Pánem jeskyně bude vítěz 
soutěže "O Zlatý spár", člen sdružení Gothmogovi braši Vladimír Chvátil.  
 
Vyvrcholením programu bude velké P Ř E K V A P E N Í .  
 
(Mimochodem, o ostudu se budou během celé události starat členové sdružení Gothmogovi 
braši.) 



Mimo akcí pořádaných naší společností můžete navštívit videoprogramy, spoustu zajímavých 
besed o SF&F a přehršle dalších úžasných akcí. 
Neopomeňte si s sebou vzít i odpovídající obnos peněz, neboť nic není na tomto světě 
zdarma. 
Můžete prožít kouzelný víkend s báječnými lidmi a se spoustou náramné zábavy. 
 

Poklad 
 

 

 
 



 
 



 
 

 

Sauronova ústa 
Na tomto místě se představuje skupina Gothmogovi braši.  
 
Patrně každý, kdo se hlouběji zabýval Tolkienovým dílem, narazil poměrně brzy na zřejmé 
nesmysly, nesrovnalosti a zcela --cenzurováno-- v jinak celkem geniálním díle, které si ovšem 
nemůže činit nárok na zařazení mezi fundované historické práce.  



 
To nás vedlo k vytvoření elitní opravné skupiny, jejímž jediným, ale zato velmi důležitým 
úkolem je dokumentace pravdivé historie Středozemě. Je samozřejmé, že naše sdružení 
nechce kritizovat nesporné literární kvality Tolkienových knih. Ovšem jistá jednostrannost 
jeho pohledu na toto období nás vedla k porovnání s jinými prameny.  
 
Do sdružení Gothmogovi braši může vstoupit kdokoli, kdo dovršil věk desíti let, dále musí 
být --cenzurováno-- a věnuje se zkoumání dějin. Navíc musí být, alespoň zatím, členem 
Společnosti přátel díla pana J.R.R.Tolkiena. Členství ve sdružení G.B. neznamená žádný 
nárok na jakékoli informace o naší činnosti nebo dokonce na právo nějakým způsobem 
zasahovat do chodu sdružení.  
 
Navíc je pro potřeby sdružení nutné, aby každý člen svou vlastní vědeckou prací napomohl 
vytvoření pravdivějšího obrazu toho, co se dělo na konci Třetího Věku ve Středozemi. Každý 
člen proto musí minimálně jedenkráte do měsíce odevzdat nějaký zásadní (pokud je mladší 
patnácti let, stačí jen objevný) příspěvek k naší ušlechtilé práci. Bez honoráře, pochopitelně.  
 
Pokud vás zajímá, co vše bylo podsunuto do údajně historického díla, můžete si za mírný 
obnos zakoupit naším sdružením distribuovanou knihu Jako slon v porcelánu, která 
objektivně hodnotí Tolkienovo badatelské úsilí. Další informace můžete hledat na stránkách 
příštích čísel Palantíru.  
 
Jestliže se chcete obrátit na někoho z nás se žádostí o členství nebo se nemůžete dočkat 
dalších převratných objevů, pište nebo telefonujte.  
Richard Lastovecki 
Vladimír Chvátil 
Jaromír Blažke 
 

 
 



 


