
 
 
Kdysi, na konci druhého věku. přistál Elendil po Pádu Numenorejců u břehů Středozemě a 
založil zde velkou říši, která sahala od Annuminas na severu až po Palargir u hranic s 
Haradem. Avšak po jeho smrti se sever a jih od sebe vzdálily, a přestože vždy cítili jistou 
vzájemnost a příbuznost, jejich rozděleni přineslo mnoho škody všem obyvatelům Gondoru , 
kteří se odmítali poddat Sauronovi. 
Ale vše Špatné .bylo k něčemu dobré. Obě strany byly důležité při závěrečné rozhodné bitvě, 
při které zlo bylo konečné poraženo. Nehynoucí zásluhou Gondoru bylo, že zabránil Nepříteli 
dobýt .Minas Tirith a tak proniknout přes Anduinu na západ, v Arnoru zase až do konce 
přežívala nezředěná krev králů, ze které vzešel i Selessar, přímý potomek Earerndíla. 
Patrně již je jasné, kam tímto vyprávěním směřují. I my nyní prožíváme takové dělení, a 
nikdo nemůže říci, co přinese dobrého a co špatného. Mnoho si od něj slibujeme a mnohého 
se obáváme či litujeme. Ale zdržme se komentářů, které by mohly vyvolat nelibost u těch, 
jimž na nezávislostí jejich národa záleží. 
Byl bych rád, kdyby Společnost zůstala československou, bez jakýchkoliv podtextů a narážek. 
Teoreticky i minulý rok byla pouze českou, vzhledem k registraci na Ministerstvu vnitra ČR, 
ale jako to nebylo postřehnutelné dříve, myslím, že není potřeba všímat si toho ani nyní. 
Jistěže mohou nastat jistá obtíže s cenou, přejezdem hraníc a podobné. Ale vždy jsem doufal a 
asi nikdy nepřestanu, že dobrá vůle může většinu překážek překonat. Ale pokud by některému 
z českých, resp. slovenských členů připadalo nutné založit společnost vlastní, nemůžu a 
nebudu mu vtom bránit. 
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no, a na závěr něco povzbuzujícího. Konečně je tady tak toužebná očekávané druhé vydání 
Společenstva Prstenu, navíc v pěkné obálce, ladící se Silmarilionem. Teď budem my, 
vlastníci vydání prvního, závidět těm, kterým se ho dodnes nepodařilo sehnat a pořídí si tento, 
troufám si říci, skvost. 
 

DRACON'92 
"Velká rada" alebo Kongres Spoločnosti priaťelov diela J.R.R. Tolkiena. 
Zíšiei sa tam vykvet, ti najlepší z najlepších, najslávnejší příslušnici všetkých rás žijúcich v 
Středozemí. Ušlachtilí elfovia, srdnatí bojovníci spomedzi trpaslíkov a ludí a veselí hobiti. 
Přišli, pretože išlo o velmi důležité stretnutie, ale aj pretože pozvanie bolo mimoriadně 
lákavé. Každý si od ňeho sluboval  vyplněnie dávných túžob. Elfovia tužili po poezii a 
vznešených príbehoch z dávných čias, lebo sa cítili cudzo a vykořeněně v tomto železnom 
veku. Sverepí bojovníci, bažiaci po krvi a zlatě, tu chceli najst příležitost na zbohatnutie alebo 
k boju. Malí, prostí hobiti, ktorí milovali život a dobré stránky, čo so sebou prináša, dúfali, že 
bude aj nějaká hostina s rozmarnými pěsničkami a veselým rozhovorom. A nik nebol 
sklamaný, prezieraví hostitelia mysleli na všetko a na všetkých. 
Prvý večer patřil, elfom a poezii. Pod tajomným názvom "Bardic Circle" sa skrývalo 
predčítanie Majstrových básní, ako aj původná česká epická poéma písaná aliteráciou a 
ninikvíz o Anglosasoch a ich době. 
Nasledujúce ráno sa konala Velká rada, důvod tohoto skvělého shromaždenia. Prerokúvali sa 
tu otázky dalšieho postupu spojencov proti Temným silám, budúca akcie a najma výška 
príspevkov do spoločnej pokladnice, čo neznesitelne drásalo sluch niektorých trpaslíkov. Po 
zdlhavom a úmornom jednaní sa všetci nakoniec dohodli. Potom sa společnost rozdelila. 
Statoční hrdinovia, pohrdajúci zimou a nástrahami, sa vydali za pokladom a nějakou 
příjemnou šarvátkou. Miarumilovnejší hobiti a elfovia ostali vypočuť si rozprávanie o svojom 
Stvořitelovi. 
Po oběde sa střetli znalci písma tengwar, aby vymysleli a ujednotili jeho používanie pre 
jazyky, ktorýmí sa hovoří v tomto kúte Stredozeme. Slovné potýčky boli možno ešte ostrejšie 
ako dávné vojny, trpaslíkov so skretmi. Ku konců sa však ako tak dohodli. 
Až do skončenia tohto příjemného stretnutia trávili všetci, už v menších skupinkách, ras podla 
svojej chuti - rozhovormi, klaním v Dračom doupěti či hodováním. Rozišli sá s jedinou 
tužbou, čo najskůr sa znovu zíst na podobnom střetnutí. 
Telegraficky pre nezasvátených: V dňoch 4. až 6. 12. 1992 sa v rámci Draconu '92, tradičné 
konanému v hoteli Santon v Brně, Uskutočnil I. kongres Spoločnosti priatelov diela J.R.R. 
Tolkiena. 
Lúcia Pavliková 
Předseda:                                      Místopředseda:                               Pokladník: 
Karel Makovský                           Tamara Dvořáková                         Robert Waschka 
Preslova 33                                   Drobného 28a                                 Merhautova 13/10 
Srno 602 00                                  Brno 602 CO                                   Brno 613 00 
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KNIHOVNA  

Knihovna Společnosti se opet rozrostla o několik dalších titulů. Jak asi všichni členové, ví 
knihovna přestala trpět nedostatkem prvního dílu Pána Prstenů. Ted si ho ale zase bude 
málokdo chtít půjčit. 
Na oplátku za české vydaní Silmarillionu nám z Anglie přišel další díl Historie Středozemě, 
přesněji Historie Pána Prstenů. Jmenuje se The War o£ the Ring, neboli Válka o prsten, a 
popisuje vznik této knihy od bitvy u Helmová žlebu po průchod Stezkami mrtvých k Erechu. 
V knihovně Společnosti se také vyskytují prakticky všechny knihy žánru fantasy, které v 
poslední době vyšly. Pokud vám některý titul ušel, dá se zde sehnat cokoliv od skvělého 
Zaklínače od Sapkovského, přes Dračí let od A. McCaffrey až po povídky o Conanovi. Darem 
od knihkupectví Černá planeta jsme také dostali knihu Čaroděj Zeměmořl od Ursuly K. Le 
Guinové, druhou nejúspěšnější fantasy všech dob (samozřejmě po Pánu Prstenů). 
Díky tomu, že jsme rozeslali první číslo Palantíru do všech koutů světa, obdrželi jsme na 
oplátku dva časopisy jiných Tolkienových společností. První, rozsáhlejší, se jmenuje Kythlora 
a vydává ho americká Mythopoetic Society. V tomto čísle si můžete počíst (bohužel jen v 
angličtině) o sociologii hobitů, o vztahu díla J.R.R.Tolkiena a Stephena R. Donaldsona a o 
přijetí Profesorova díla v Nizozemí a Belgii, nebo si může prohlédnout obrázky z Tolkien 
Centenary Conference 1992 v Oxfordu. Druhý časopis pochází z krajů poněkud bližších, 
přesto však jazykově exotičtějších. Kdo si chce osvěžit svou znalost švédštiny, má šancí v ča-
sopise Certhaa Angmar. O jeho obsahu toho moc nevime, patrně se jedná o povídky, recenze, 
apod. 
Poslední zpráva je pro ty, kteří měli a mají zájem o nákup knih z Anglie. Je mi líto, ale ještě 
mi nepřišla odpověď od knihkupce, se kterým jsem se seznámil v Oxfordu a se kterým jsem 
se předběžně dohodl o posílání knížek. Ještě nějakou dobu počkám a potom se pokusím 
sehnat jiné kontakty. Omlouvám se všem, kterým jsem slíbil přijatelný termín, který nejsem 
schopen dodržet. 
Mimochodem, na kongresu bylo zvoleno předsednictvo pro rok 1993 a odhlasovány drobné 
změny stanov. 
Článek o zrušení členství byl změněn k nepoznání. Kdybychom měli rozhodovat o tom, kdo si 
zaslouží být členem a kde ne, vypadali bychom už úplně jako nějaká politická strana s 
nutností dodržovat stranickou disciplínu. 
Plné členství: Zatím ještě stále neznáme všechny výhody, které plné členství poskytuje. 
Kromě původně zamýšlené jedné akce zdarma dostanou navíc materiály, tj. 2 čísla Palantíru a 
1 číslo Thorina. Ti, kteří je mají předplacené z minulého roku, se nemusí obávat, v nejbližší 
době se bude provádět rozsáhlý dotisk. 
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Toto jsou vydání prací pana Tolkíena, která vyšla v češtině a slovenštině a o kterých vím. 
Není vyloučeno, že existují ještě další, o kterých nevím. Rád bych vás požádal o to jestli byste 
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Makovský, Preslova 33, 60200 Brno. 
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Vážení čtenáři nejoblíbenější rubriky Palantíru, v tomto čísle vás bohužel neseznámíme s 
žádnými z našich nejnovějších historických výzkumů. Neni však důvod k obavám ani k 
radosti závistivou. Sdružení Gothmogovi braši nezaniká, své zprávy budete dostávat i nadále, 
ale tentokrát jsme bohužel prostě neměli čas.. Hloubka naší lítosti nad tím. je nezměrná. Je 
nám těžko u srdce, když si představíne vaše uplakané tvářičky, ale nedalo se nic dělat. 
Sdružení Gothmogovi braši totiž v posledních Měsících usilovně připravovala svůj program 
na takzvané Oslavě zničení Prstenu. Společnost přátel díla pana J.R.R.Tolkiena totiž přes naše 
důrazné požadavky neustoupila od svého pobuřujícího záměru. A proto místo vkusné tryzny 
dojde k nabubřelé monstrozní pitce, jejíž uspořádání uráží vkus a mravnost většiny soudných 
lidí. 
Ale přesto jsme na Tolkienovu společnost nezanevřeli. S pocitem marnosti (doufejme, že 
neodůvodněným) jsme se přinutili vytvořit spojitý programový blok, jenž snad pozvedne 
celkovou úroveň setkání. 
Členové sdružení tudíž"vystoupí s převratnou přednáškou, nabitou překvapujícími odhaleními 
a objevnými postřehy a zcela v témž duchu, v jakém si jíž na počátku své existence uvykli 
pracovat. 
Tématem přednášky bude upozorněni na těch několik drobných chybíček, jichž se pan 
Tolkien dopustil při vylíčení historie vzniku Velkého Prstenu, posledního spojenectví, jistě se 
také dotkneme rádi Númenoru a na závěr shrneme veškeré své poznatky o tem, co bude 
předmětem kruté oslavy - Zničeni Prstenu. Zvláštní pozornosti se dostane slibovanému 
rozboru činnosti Galadriel během Války o Prsten, což mělo být původně obsahem tohoto 
čísla. 
V průběhu tryzny dojde patrně pod záštitou našeho sdružení k velké bojové hře, vedené 
jedním z našich externích spolupracovníku. Kromě přednášky se nám snad podaří dokončit i 
některé další projekty, jimiž se v současné době zabýváme. Pokud ano, bude to Velké 
překvapení. Poněkud nad rámec "oslav" půjde další z našich příspěvků ke všeobecnému 
veselí. Zavaleni tunami prosebných dopisů a otráveni neustálým škemráním členstvíchtivých 
davů jsme se rozhodli provést zásadní krok. 
Již u zrodu sdružení Gothmogoví braši stála myšlenka, že půjde o elitní, vybranou vědeckou 
skupinu. Určitým problémem této jinak jistě chvályhodné úvahy je fakt, že do tohoto vysoce 
profesionálního týmu se dosud dokázali kvalifikovat pouze dva lidé - první místopředseda 
Jaromír Blažke a první místopředseda Richard Lastovecki. 
Vedeni snahou umožnit co nejširším masám spolutřímání korouhve Pravdy a Poznání 
provedeme konkurs na dalšího člena (možná dokonce i členy) našeho sdružení. Podmínky 
vstupu do sdružení neuvádíme, neboť byly přehledně shrnuty v prvním čísle Palantíru. Navíc 
nechceme opět probouzet cenzura, číhající za redakčními stoly našeho milého časopisu. 
Zájem o členství, je nesmírný, jak jsme si již mnohokráte povšimli. Proto doporučuji všem 
uchazečům, aby beze studu zasílali své názory, podněty a nápady. Bude jim to připsáno k 
dobru. Ti, kteří se chtějí do výběrového řízení zapsat předběžně, mohou tak klidně učinit. 
Nebude na to brán žádný zřetel. 
Závěrem bych chtěl poznamenat, že se už těším na vaši účast na Tryzně za Prsten a doufám, 
že se nám z této akce podaří udělat to, co se Tolkienově společnosti dosud nepodařilo, tedy 
důstojné setkáni příznivců historického bádání a vůbec všech sympatických a rozumných lidí. 
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