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Temné lesy,
p od i v ná z á kout í ,
šeré křoviny,
ale hlavně správná parta,
super fanart, komixy, mody, povídky,
v l a s t n í ča s o p i s ,
mnoho legrace,
prostě místo, kde to žije.

To a mnohem víc na

THE DARK FORESTS FORUM

http://darkforests.info/forum
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Výroční vydání je tady. Náš časopis
už vychází rok. Toto je jeho dvanácté
jubilejní číslo, plus dva speciály.
Kdo by si pomyslel, že bude vycházet
tak dlouho? Mnozí nám věštili zánik,
mnozí nám přáli jen to nejhorší, ale my
vytrvali a pořád jsme zde, navíc silnější a
s velkým množstvím věrných čtenářů.
Rozhodně bych chtěl zmínit úžasný
objev, o kterém píšeme v tomto čísle.
Moře v hlubinách Země. Toto není fikce, i
když se tak může zdát, ani Apríl, ale
skutečný vědecký výzkum.
Vydání je mimořádně nabité, má
zatím nejvíc stran ze všech pravidelných
čísel.
Ještě bych rád zmínil události ze
světa. Sonda New Horizons se blíží Plutu.
Už je mu blíže než 1 AU, tedy blíž než je
Země Slunci. Velmi brzo se dozvíme, jak
to na tomto vzdáleném chladném světě
vypadá.
Sonda Dawn se přibližuje planetce
Ceres. Zdá se, že tento rok se zapíše do
historie kosmického výzkumu a náš tým
bude rozhodně u toho.
Ale to nejdůležitější na konec.
Nejmenší Temný mág Sebin Sebididlo
bude mít tento měsíc jeden rok. Tak to
rozhodně oslavíme.

Aeternitas, šéfredaktor.
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Koláč
Rozhovor

INTERVIEW S APFELOM
TO JE S T M I K E 1 ,
M AC R AS H L E Y 1
b y Ko l áč
povinnostem, takže v současnosti se
věnuji maximálně povídání si s
Zdravím milí čitatelia a
čitateľky DFF Times, dnes mi je tou lidmi, hudbě a tvorbě Wikipedie. A
cťou privítať tu medzi nami nášho co se věku týče, tak mi bude za
chvíli 20 let.
dnešného hosťa - Apfela, viac
známeho pod menami Macrashley1,
Mike1, či frazeologizmami "můj
Koláč
klobouk" a "stará herečka" . Tak
No a ako si už trochu napovedal
Miki (ak Ťa tak smiem volať )
v odpovedi, moja ďalšia otázka sa
povedz nám na začiatok niečo o
týka tvojich životných cieľov, keďže
seba, ako sa voláš, kde študuješ,
študuješ na Karlovej univerzite,
aké sú tvoje záujmy, koľko máš
jednej z najvychýrenejších univerzít
rokov atď...
široko ďaleko predpokladám že si
výborný študent a tiež že by si sa
rád zamestnal niekde vysoko je to
Apfel
Ahoj, wow, popravdě jsem byl pravda?
hodně překvapený, když mě
dorazila netradiční cestou nabídka
Apfel
k rozhovoru pro váš časopis. Takže,
No, podle toho, jak jsi to napsal
jak možná napoví nick "Mike",
to vypadá, jako bych byl někdo
jmenuji se Michal, v současnosti žiji extra inteligentní. Popravdě, já sám
v Praze, a studuji specializaci v
sebe považuji za... průměr? Ale když
pedagogice na Karlově univerzitě. už jsme u toho, tak jsem v tomhle
Moje zájmy jsou rozsáhlé, díky škole semestru měl zapsáno poměrně
jich ale dost padlo za oběť studijním dost předmětů a všechny splněné a
Koláč

DFT No.12 | duben 2015

-7-

Rozhovor s Mikem

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

bez trojek, takže to sám pro sebe
považuji za takový malý úspěch, ale
určitě je spousta lidí, co jsou
mnohem chytřejší a určitě i mezi
těmi, co právě teď tohle čtou.
No, co se budoucího zaměstnání
týče, určitě bych se rád dostal na
MŠMT (Ministerstvo školství) a
nebo... ne, dělám si legraci,
samozřejmě by to bylo fajn, ale
těžko říci... Jinak, můj životní cíl je
pomáhat lidem, kterým budu moci
ze své pozice pomoci... a to se snad
bude dařit.

Koláč
Rozhovor

Francie je na tom bezesporu lépe, o
USA toho příliš nevím a německé
školství by se dalo takřka přirovnat
k jejich autům.
Koláč

Nemuseli to byť práve tieto
krajiny, to boli iba príklady.
Samozrejme tie úrovne škôl sp
vážne kolísavé, veď len moja bývala
základka bola minimálne o dve
úrovne lepšia tá na druhom konci
mesta, keďže študenti čo u nás
prepadali tam prospievajú...
Celkovo si, ale myslím že napr. ak
Koláč
už nie vo vybavení či úrovni,
minimálne geografické znalosti
Tak to moje predpoklady o
máme lepšie než hociktorí z týchto
vysokom zamestnaní dokonale
spĺňa. No netvrdil som, že si myslím už zmienených štátov. Ďalšia
že si najinteligentnejší, veď sa sotva otázka ešte týka tvojho osobného
života, kto je tvojím najväčším
poznáme, to by sme sa museli
vzorom v živote a prečo?
poznať roky, aby som si mohol
spraviť názor, ale predpokladám že
vyššiu inteligenciu určite máš keď
Apfel
už si tam. No a keď sme už pri
to máš zase pravdu. No,
škole, aký je tvoj súčasný názor na mýmNonejvětším
vzorem
je...
no,
víš,
dnešné školstvo, jak v ČR a SR, tak že těžko říct? Ono je těch osobností
v porovnaní so zvyškom sveta několik, a asi nejsou úplně v našem
USA, Nemecko, Francúzsko...?
prostředí známé, ale určitě bych
zmínil alespoň Ludvíka XIV., a to
Apfel
pro jeho podporu kultury, kterou
sám velmi cením.
No, to máš pravdu! Já si
myslím, že české, resp. slovenské
školství má bohužel v současnosti
Koláč
nižší úroveň, než "západní svět", ale
Kráľ Slnko? Áno, ale treba
ta naše úroveň se přeci jen určitým pripomenúť
že tiež takmer
tempem zvyšuje. Jde hlavně o to, že zruinoval Francúzsku
nebyť
je školský systém dost roztříštěný - manufaktúr a iných opatrení...
jsou propastné rozdíly mezi
že sa v tomto s ním
školami, atp. ... tebou zmiňovaná Myslíš,
podobáš? Myslím v tej
DFT No.12 | duben 2015
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Koláč
Rozhovor

extravagantnosti, napr. v oblečení,
Koláč
výzore celkovo, máš rád párty,
Krásne, no ja mám rád
alebo máš špeciálny názor na
Napoleonovo: "Armáda baranov
kultúru?
vedená levom je silnejšia než
armáda levov vedená baranom."
Apfel
Mno než prejdeme k tej časti
Ano, král Slunce. Samozřejmě, interného fóra, ako vyzerá tvoj
ve spoustě ohledech nebyl ideální. Já bežný deň ako študenta? Opíš nám
taky nejsem. Hm, vzhledově se
svoj denný režim, napr. v
opravdu nepodobáme, ale ano,
skúškovom období, ale aj keď máš
neřekl bych tedy, že přímo
od učenia trochu voľno.
extravagantně, ale snažím se
oblékat "na úrovni", ale vzhledem
Apfel
asi připomínám nejvíc nějakého
To je taky inspirující a
úředníka. Ta názorová paralela s
Můj den ve zkouškovém
ním je hlavně v oblasti kultury, kdy pravdivé.
vypadal docela nudně - pozdě
mám prakticky stejný smysl pro
dopoledne jsem vstal, a prakticky
hudbu, teď myslím klasickou, a
celý den se učil až do noci... večer
divadlo, resp. operu. Párty a
jsem se maximálně prošel, abych
společenské sešlosti mám velmi
celý den nedřepěl u stolu, ale jinak
rád.
jsem se až do noci učil. A během
klasické školy jsem... dost ve škole
Koláč
a různě se známými, ale vesměs to
Áno čiže sa dosť zhodujete
je taky jen takové docela nudné
hlavne v tomto smere, ako som
chození mezi školou a domovem,
predpokladal. Zrejme najviac sa
plus průběžné učení.
utkvie v pamäti jeho výrok "Štát
A teď mám prázdniny, takže
som ja." Je to aj tvoj obľúbený
to, co jsem během
výrok, alebo máš rád aj nejaké iné doháním
minulého měsíce zanedbával snad
pamätné citáty?
nejvíce, to je komunikace se všemi
možnými známými, mou přítelkyní
Apfel
a... to je asi všechno.
Ano, je to tak. samozřejmě, že
tento výrok znám - on je v podstatě
Koláč
pravdivý, za jeho vlády tam byl
Chcel som sa Ťa v mene
vrcholný absolutismus, takže měl v čitateliek
pýtať, či si už zadaný, ale
podstatě pravdu. Líbí se mi výrok nejako si ma
predbehol. Nuž ďalšia
Françoise Fénelona: „Milovat
znie, tvoju veľkú lásku k apple
znamená nepovznášet se na toho
prakticky všade, už aj ten
druhého, ale snižovat se k němu.“ vyznávaš
nick
DFT No.12 | duben 2015
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apfel, je vlastne apple len po
nemecky... Prečo preferuješ právu
túto značku a čím sú podľa teba
také IPhony lepšie ako napr. Sony či
Samsung? Ja osobne mám tiež IPad
a IPhone, ale s tými ostatnými moc
skúseností nemám, keďže do
nedávna som mal tlačítkový mobil.

Koláč
Rozhovor

potrebu keď prídeš do obchodu, že
zrazu budem nakupovať všetko čo
vidím, len preto že som hladný a
nakoniec keď niečo konečne doma
zjem tak tie ostatné veci mi ležia
týždeň v chladničke, a buď odkiaľ
zmiznú až sa pokazia, alebo až ich z
donútenia zjem... Moja ďalšia
otázka sa týka práve bývania, či
preferuješ mesto alebo vidiek, či by
Apfel
si radšej býval v menšom byte,
Čtu ti myšlenky. Ano, jsem
mal väčší rodinný dom?
velký fanoušek Apple, ale rád bych alebo
čo taká dvojzástavba,
řekl, že nejsem někdo, kdo to bere Poprípade
spoločná garáž so susedom a
jen jako např. "ano, mám iPhone, a napr.
tvojou spánkou a jeho
proto jsem nejlepší" - tak to u mě medzi
kúpelňou je len jedna tenká stena?
není. Určitě jsou dobré všechny
(Počul som že sa to preferuje hlavne
produkty různých značek, pokud
v Anglicku)
uspokojují své uživatele,
každopádně Apple produkty chápu
Apfel
jako něco, co v mých očích funguje
perfektně a je to pro moje potřeby
Ano, přesně tak. No, já mám
absolutně bezvadné. Osobně
radši velké město, z Prahy už bych
používám Mac a iPhone, iPad v
asi úplně nechtěl. A úplně nejraději
současné době nemám - sice jsem bych měl rodinný dům, to mě přijde
uvažoval o iPadu mini 2, nebo 3, ale nejideálnější.
asi bych ho úplně nevyužil. Co se mě
osobně na Apple, oproti onomu
Koláč
Samsungu nebo Sony líbí je to, že v
To máme rovnaké. Nuž a
rámci ekosystému té značky jde vše posledná
než prejdeme k
"ruku v ruce", což už souvisí s tím, internémuotázka
fóru, aká je tvoja
že to perfektně reflektuje moje
cudzích jazykov a nielen
potřeby. A pokud mohu odbočit, tak znalosť
ale aj napr. nemčiny či
právě třeba Steve Jobs je jednou z anglického,
francúzštiny atď?
těch dalších osob, které mě
neskutečně inspirují.
Apfel
No, musím se přiznat, že cizí
Koláč
obecně nejsou tak úplně mou
Takže ty si jeden z tých čo to jazyky
stránkou, každopádně umím
má vždycky dobre premyslené prečo silnou
anglicky na rozumné komunikativní
a čo kúpiť.. Čiže nemáš nejakú
úrovni, dva roky jsem se učil rusky,
DFT No.12 | duben 2015
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ale dneska už umím jen azbuku a
pár slov, rok jsem se učil německy
ale tu vůbec neovládám. V
současnosti se učím francouzštinu,
ale jsem začátečník, nicméně mám
silnou motivaci se ji naučit.
Koláč

Tá francúzština znamená, že v
budúcnosti by si sa rád premiestnil
do tejto krajiny, alebo to len tak?
Apfel

I to je možné, každopádně
hlavní důvod, proč jsem s ní začal,
byla moje frankofilie.
Koláč

Koláč
Rozhovor

svým způsobem povedlo.
Od začátku jsem byl terčem
osobních útoků stran různých
členů, vč. moderátorů s tím, že
taková skupina je k ničemu. No,
nakonec pomohl tehdejší globální
moderátor Jémák, který pomohl
skupinu založit.
Zanedlouho do skupiny
přistoupil uživatel Gothic12/Richie,
který se pak ujal vedení. Jako
reakce na tuto skupinu vznikla
recesistická skupina 'Druidi', která
měla jediný účel - zesměšňovat naší
práci, což byl vlastně důvod, proč
jsem skupinu opustil.
Do skupiny se pak přidal
Aeternitas a v okamžiku, kdy se již
asi situace nedala snášet převedl s
Richiem činnost skupiny sem, na
DF.

Chápem. Prejdime teda k téme
na ktorú všetci čakali, Macrashley1
bol človek v ktorého hlave sa zrodil
nápad založiť na Gcz skupinu známu
Koláč
ako Temní Mágovia, čo ho k tomu
Takže moju otázku o druidoch
viedlo a aké boli jej začiatky na
si už vlastne zodpovedal, ale tá časť
tomto fanfóre?
s Richiem, takže ste sa spoznali keď
si pozýval do skupiny, alebo už
Apfel
niekedy predtým? A čo Ťa viedlo k
No... Důvod, proč jsem se
tomu vytvoriť komiks s názvom
rozhodl pro podání žádosti byl ten, "Malý Velký Khorinis" , ktorý Rišovi
že v ten moment na tom fanfóru bral toľko času na vysoko
nefungovala pořádně snad žádná oceňovaného Jacka?
skupina a fanart tam vysloveně
vadl - tím se nechci nikoho
Apfel
dotknout, ty skupiny třeba
No, já si vlastně už pořádně
fungovaly, ale nebylo to navenek nevzpomenu,
jaké příležitosti
moc vidět. Temní mágové proto, že jsem se s ním při
dal do řeči,
vlastně ti oživují v Gothicu mrtvé - každopádně jsem
ním nějak mluvil
tedy nápad byl ten, že tato skupina a vlastně projevil szájem
se přidat,
by oživila tamní fanartovou scénu, tak se přidal. Co se Malého
Velkého
což se
DFT No.12 | duben 2015

- 11 -

Rozhovor s Mikem

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

Khorinisu týče, tak se jedná vlastně
o převedení několika scének z
takového ztřeštěného seriálu "Malá
velká Británie". Vlastně už taky
nevím, co bylo impulzem k tomu,
abychom se do něj pustili, ale nikdy
jsme na tom nějak víc nepracovali...
Vlastně vyšlo jen několik málo dílů
bez většího ohlasu od čtenářů. Už
na tom ale poměrně dlouhou dobu
neděláme, koneckonců, já sám
aktivně žádné forum nenavštěvuji,
takže ani není čas a příležitost.
Koláč

Je to pre teba asi dosť ťažké o
tom hovoriť, ale väčšinu divákov by
zaujímalo čo bola príčina tvojho
banu a kvôli čomu sa to stalo...?
Neviem či to chceš vysvetľovať, ale
keď nie pokojne túto otázku
vystrihneme.

No vlastně máš tak trochu
pravdu. Já se ke hře Gothic dostal
poměrně pozdě, a to někdy v roce
2009, když jsem měl zlomenou
nohu a moje mamka mi Gothic 1 a 2
koupila k narozeninám. No, na Gcz
jsem se dostal v roce 2010 v říjnu a
aktivně jsem tam fungoval do roku
2012, asi do června. Ano si vlastně
teď nevzpomenu proč jsem se
zaregistroval. V roce 2011 jsem se
dostal do takové skupiny, která
udržuje web v chodu, co se novinek
týče, atd., poté jsem se stal členem
fanartové komise, následně
DFT No.12 | duben 2015

moderátorem sekce Arcania a
později pomocným moderátorem
sekce Gothic 1. Po neshodách s El
Kamilem jsem se vzdal
moderátorské pozice. A tuším, že to
byl Stranger, toho času globální
moderátor, kdo řekl, že lidé jako já
by neměli existovat jakožto
moderátoři. Jeho názor, neberu mu
ho. A ano, byl jsem členem skupiny
Řád věčného plamene, snad si název
pamatuji dobře. No a pak vznikli
Temní mágové. A pak skončila moje
etapa působení na onom fóru.
Koláč

Nuž nato čo ma zaujímalo som
sa už pýtal, teraz by sme mohli ísť
trochu po poriadku... Takže ako si
sa vlastne dostal k hre Gothic a
kedy približne si potom navštívil
Gothicz.net? Predsa tam to všetko
začalo, a nebyť tvojej návštevy Gcz
zrejme by nebolo ani toto fórum.
Apfel

Koláč
Rozhovor

Apfel

No, ani tak těžké to není a v
současné době mě ten ban opravdu
nevadí - jak jsem už zmínil, na hry,
ani na stránky o nich vážně čas
nemám, a popravdě mě to ani
netáhne, každopádně k věci - ten
ban byl za porušení pravidel a já
jsem ho akceptoval. Jinak, on měl
jako takový určité pozadí, resp.
jistou formu dohody, o které ví v
tento moment pouze dva lidé proč a
jak vznikla a její obsah; já a jeden
člen nejužšího vedení Gcz. Víc k
tomu říct nemůžu, určitě už jen
proto, že ctím dohodu, mezi mnou a
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Koláč
Rozhovor

Apfel

Koláč

Okey, takže to bola taká
diplomatická odpoveď. Nuž a ďalšia
otázka znie, kedy si sa spoznal s
administrátorom tohoto fóra
Aeternitasom a aké si mal prvé
dojmy z neho ako člena Temných
mágov?
Apfel

Ano. No, tak teď si nejsem
úplně jistý, jestli jsem se s ním
poznal před tím, než jsem odešel od
TM, nebo až potom, co jsem odešel.
Každopádně myslím, že mi jako
první napsal on, ale opravdu už si
nepamatuji čeho se to týkalo...
Jinak, ono za ním bylo vidět dost
modařské činnosti, takže jsem si o
něm pravděpodobně myslel, že je to
člověk, který ví co dělá, a vlastně
on a Richie změnili kurz skupiny z
fanartu na módy, čemuž se věnují
doteď. Myslím, že je to schopný
člověk a podle všeho se vyzná v tom,
co dělá a navíc vím, že má poměrně
vysoké univerzitní vzdělání.
Koláč

No a ako ty vnímaš ten konflikt
medzi vedením fóra Gcz.net a
skupinou temných mágov? Vedel by
si ho čitateľom nejako bližšie
zhodnotiť, alebo si ho už pamätáš
viac-menej šedo? Bol si v tom čase
ešte v skupine TM? Trošku príliš
veľa otázok ja viem, ale týkajú sa
jednej veci.
DFT No.12 | duben 2015

No ten konflikt tam byl spojený
hlavně s tím, že ta skupina jako
taková vadila, údajně pro
nadbytečnost a jednoduše vadilo to,
že si vůbec někdo jako já dovoluje
založit skupinu, protože v tu dobu
jsem vadil dost lidem z vedení, kteří
se následně sdružili v Druidech.
Ten konflikt spočíval i v tom,
že globální moderátor, který jaksi
má přístup do všech koutů fóra
viděl, co se řeší v TM a využíval to
proti nim, jako skupině. To se mi
určitě nelíbilo, avšak nedalo se
proti tomu nic dělat. Problém, tedy
konflikt se prohluboval také tím, že
vlastně ti lidé ve skupině jaksi stáli
za mnou, tudíž začali být i oni
nepohodlní pro fórum, ale v ten
moment jsem já odešel a následně
odešla i skupina sem. Říkám, zcela
chápu, že to takhle dopadlo, protože
tam byla vysloveně šikana ze strany
vedení a skupiny Druidi. Ale nikoho
nechci hanit, já osobně jsem také
nebyl svatý a určitě tam ta zášť
byla možná vůči mě opodstatněná,
ale přerostlo to do takové míry, že
nesnášeli celou skupinu i v
momentě, kdy jsem tam já už
nebyl...
Koláč

Ja osobne o konflikte viem len z
druhej ruky, ale je mi jasné že
pokiaľ sa niekto niekomu nepáči,
tak si dôvod nájde aby ho vyštval,
avšak nesúdim ani Gcz ani DFF, ani
teba a ani nikoho. Po prestupe
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skupiny temných mágov sem na
DFF fórum začalo fungovať ako
viacjazyčné, zrejme a hlavne kvôli
tomu, že administrátor Aet ovláda
množstvo jazykov a každý člen
skupiny ovládal (teda aspoň by mal )
angličtinu a nebol problém pridať
sa do skupiny DarkMages aj
niekomu z úplne iného štátu...
Myslíš si, že fórum ako viacjazyčné
uspelo, alebo lepšie povedané
uspieva? Alebo naopak, že tých pár
cudzincov čo sem raz za čas zavítalo
sú už preč a prevláda tu československá komunita, čo je inak
logické?
Apfel

Rozumím, tento konflikt, dá-li
se o tom tak mluvit, byl opravdu
spíše skrytý očím běžných členů.
Týkal se opravdu pouze skupiny a
vedení, resp. jeho části. Ano, to je
pravda, každopádně říkám, že svůj
díl viny si v tom konfliktu nese
každý, kdo se ho zúčastnil, dneska s
odstupem také kriticky hodnotím
některé své kroky, čímž ale nechci
obhajovat některé kroky strany
druhé. Holt se to stalo, jak se stalo
a nikdo s tím už dnes nic neudělá a
nemá moc smysl otevírat staré
rány...
Ano, to vím, ze začátku jsem se
tu několik měsíců pohyboval.
Nevím, jaká je situace dnes, ale co
jsem zběžně prolétl pohledem ta
témata, tak myslím, že zde
převládá spíše česká a slovenská
komunita. Ale mám pocit, že někdy
ze začátku se tu vyskytoval třeba
DFT No.12 | duben 2015

Koláč
Rozhovor

člověk z Řecka, nebo i vyloženě
anglicky hovořící lidé, apod.
Koláč

Áno a niekoľko Poliakov,
Rumunov... Avšak za tie dva roky od
založenia veľa uplynulo, na úkor
zahraničných návštevníkov pribudli
domáci. Keď si prišiel na
Gothicz.net aké boli tvoje hlavné
záujmy pre využitie tohoto fóra?
Viem že si sa väčšinou pohyboval v
OT a sem-tam zavítal do komiksov,
možno to sem-tam bolo častejšie,
ale čo bolo to čo ťa tam najviac
lákalo v tých časoch?
Apfel

Aha, tak to už ani nevím. Když
jsem poprvé zavítal na Gcz, tak
jsem se hlavně pohyboval v sekci
Gothic, protože jsem řešil nějaké
problémy ve hře. Do OT jsem dlouho
nechodil, pak se ale situace obrátila
a já jej začal více navštěvovat, což
zpětně hodnotím jako chybu,
protože se tam pořád vedly nějaké
hádky, do spousty z nich jsem se
také zapletl... no, jak říkám, nebylo
to úplně nejšťastnější se tam jakkoli
vyjadřovat. Fanart jsem občas
sledoval, ale popravdě, začal mě
více zajímat až později, před tím,
než jsem požádal o založení TM.
Jinak, v těch časech jsem se
hodně těšil na Gothic IV, ze kterého
se následně vyklubala Arcania, a
pak jsem ještě sledoval příchod
Risen II, to už jsem byl v té skryté
skupině, co má na starost
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aktualizace webu a myslím, že
dodnes visí na webu nějaký ten
rozhovor, co jsem překládal o Risen
II, myslím, že je z data 16.8.2011.
Mimochodem, v rámci té skupiny
jsem napsal drtivou většinu měst do
sekce Gothic III, ačkoli nejsem
uveden jako autor, což mi
samozřejmě nevadí, možná je to tak
lepší a obecně jsem se členy té
skupiny pracoval na kompletaci
obsahu bestiářů a opravách v
úkolech a různých textech. Ta
tvorba těch textů byla jakýmsi
předstupněm pro to, že jsem se pak
v budoucnu začal věnovat Wikipedii.
Takže v té době jsem byl hodně
zapálený do pomáhání, co se webu
týče a na to, že jsem mohl být
členem té skupiny jsem opravdu
hrdý. Mimochodem, díky práce v té
skupině jsem dostal takový ten
stylový rank dle vlastního výběru. A
náhodou si pamatuji, jaké to byly nejdřív jsem měl rank "Beliárův
přisluhovač", a poté "Daffyd", což
bylo podle jedné postavy ze seriálu
Malá velká Británie.
Koláč

Nuž vidno, že si dosť tolerantný
človek a že si svoje povolanie robil s
radosťou, hoci podľa tohoto bez
zadosťučinenia... Keď si navštevoval
fanart, v tých tvojich posledných
mesiacoch na fóre vypukol hit
zvaný "Smrtíci Utečenec". Nikdy
nedosahoval síce honoráru vážny či
dobrodružný komiks, ale bol tak
špecifický a tak bláznivý, že si
získal srdcia stoviek čitateľov
DFT No.12 | duben 2015

Koláč
Rozhovor

(aspoň myslíme stoviek, pokiaľ tie
čísla na webe Das nejako neupravil
) a zrejme aj tvoje keďže komenty
od užívateľa Mike1 tam pravidelne
nechýbali. Pamätám si ale, že počas
jednej zo sérií, tuším druhej, sa
objavili postavy ako Májk, Ždemák,
Ričan atď... Akú spojitosť si s nimi
mal ty?
Apfel

No, tolerantní jsem v
současnosti, popravdě, moje mladší
já bylo tehdy docela zmetek. Ale co
už... Jejej, no to už jsem taky
zapomněl! Jasně, teď, jak jsi to
zmínil si na to vzpomínám, bylo to
podle mě dost dobré dílo, to
opravdu! Popravdě, já jsem se v té
době hodně bavil, dá-li se to tak
říci, s Dasadkem, tedy jedním z
autorů, se kterým jsem dost
komunikoval.
Snad není žádným tajemstvím,
že během našich hovorů jsme se
bavili i o SU. No, tyhlety přesmyčky
jmen byly můj nápad, který pak
Dasadek vložil do díla. Dovolím si
opravit, byl to "Džémák", což
vzniklo z nicku toho času
administrátora na Gcz "Jémáka",
původně to bylo myšleno jako
"Džem". Kontext těchto přesmyček
už si vážně nepamatuji, každopádně
vím, že jsme vymýšleli přesmyčky
skoro na všechny, a ty nejlepší jsme
pak vybrali a oni je v komiksu
použili.
A ano, co se "spolupráce" mojí
maličkosti na komiksu týče, tak
tvůrci
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propůjčili různým epizodním
postavám moje typické hlášky, nebo
různé parafráze na moje
komentáře, ať už z našich
zmíněných hovorů, nebo
komentářů. SU je podle mě opravdu
super dílo, možná, až se někdy budu
hodně nudit, půjdu navštívit Gcz a
přečtu si, jak se to dál vyvíjelo.
Koláč

Tú komunikáciu s Dasom
poznám, i keď väčšinou sme sa
hádali prečo je Jack lepší než oni.
Takže okrem toho nicku Apfel,
ktorý ako som už spomínal je dosť
pravdepodobne odvodený od Apple
len v nemčine, si známy aj pod
menami Mike1 či Macrashley1. To
Mike ako si už napovedal vzniklo z
tvojho krstného mena, ale čo sa
týka prvotného nicku Macrashley1,
tam je to už trochu ťažšie...
Pamätáš si ešte podľa čoho si si
tento nick zvolil?
Apfel

Priznám sa pred rozhovorom
som si Ťa krátko preklepol a
napadlo mi, či si si už čítal vôbec
DFF Times, keďže tvoj rozhovor
DFT No.12 | duben 2015

bude jedno z najbližších vydaní
obsahovať. Prezrel som teda
komenty k nášho mesačníku a
našiel som tvoj koment s vysoko
pozitívnym hodnotením, avšak ten
si pridal pred 9 mesiacmi v máji
(květen) a mohol tak patriť len
nášmu prvému vydaniu so
Všerubským Hríbom, Tajostrovom,
Rozhovorom s Aetom, či prvým
zhrnutím od Kaisera. Čo sa ale týka
pokračovania časopisu, čítal si aj
nejaké iné výtlačky, resp. plánuješ
čítať minimálne ten, v ktorom vyjde
tvoj rozhovor? A ak si ich už čítal,
akoby si ich zhodnotil po odstupe
času od prvého vydania?
Apfel

Ano, četl jsem před rozhovorem
jen to první číslo. V souvislosti s
rozhovorem jsem se podíval na
druhé a pak na aktuální číslo.
Určitě je tam znatelný posun k
lepšímu. Nejvíc se mi líbí právě
rozhovory.

Ano, Apfel je podle Apple. Ten
starý nick vznikl podle fiktivní
postavy v sérii Fantomas, kde
vystupuje ve třetím dílu lord Mac
Rashley. Ale už si nepamatuji, při
jaké příležitosti a kdo mě to poprvé
řekl.
Koláč

Koláč
Rozhovor

Koláč

To je mi jasné, ale aj tak sa
nevyhneš najťažším otázkam.
Každopádne ďakujem v mene celej
redakcie, pečieme ho s láskou. Moja
ďalšia otázka znie aký máš osobný
názor na súčasnú podobu
DarkForests fóra, a či si myslíš že
za ten čas čo si tu nebol
napredovalo k lepšiemu... Možno
niečo podobné už som sa pýtal pri
tej jazykovej stránke fóra, ale toto
je predsa iná otázka.
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Apfel

Nemáte zač. No, mě zelená
barva nevadí, a vzhledem k tomu,
že nejsem grafik, tak mě přijde
uspokojující. Ale popravdě, hlavní
web se mi graficky až tak nelíbí.
Těžko jinak posoudit, zda se to
posunulo - mě to připadne pořád
stejné, právě proto, že grafice
nerozumím, tak se o ní nějak extra
ani nestarám. Obsah je důležitější,
než forma.
Koláč

No ja som sa skôr pýtal na
interné vzťahy a tak, ale nevadí,
graficky sa mi tiež nepozdáva ani
fórum a ani web, lenže pretvárať to
je príliš časovo náročné a keďže
Rišo má teraz času pomenej a
móduje väčšinou Aet a spol. čas si
nechajú skôr pre módy a trochu pre
tvorbu časopisu než designu, na
ktorom ako si sám povedal až tak
nezáleží... Moja ďalšia otázka znie
ako vnímaš osobu Kaisera, a
väčšinu jeho prečinov, ale aj
užitočnej práce pre fórum?

Koláč
Rozhovor

Návratů, ale to je asi všechno...
možná byl, nebo je v TM? Nemám
ponětí o tom, co jinak dělá, atd.
Koláč

A čo tvoj názor na vzťahy a
prácu skupiny DarkMages, sleduješ
ich plány s módami, resp. očakávaš
už dátum vydania najnovšieho
módu? Poprípade si o móde iba
počul, ale nijak vážne si sa oň zatiaľ
zaujímal?
Apfel

Tak tady asi zklamu nesleduji, ani jsem o tom neslyšel,
obecně herní scénu nesleduji...
Koláč

Nuž čakal som že práve tieto
otázky nebudú pre teba zrovna nič
k písaniu, predsa len na fórum už
dlhší čas nechodíš, ináč by si zrejme
o módoch a jednoznačne o Kaiserovi
vedel napísať viac. Pevne verím že
moja posledná otázka Ťa donúti k
písaniu oveľa viac a je vlastne aj
posledná z mojej strany. Čo by si
rád odkázal a poprial divákom na
záver rozhovoru, a keby si mal
Apfel
Aha, tak o interních vztazích zhodnotiť a oznámkovať náš
rozhovor a celú spoluprácu so
nevím nic, protože od té doby, co
jsem se sem po dlouhé době podíval mnou, aké čísla by to boli?
jsem jen pozdravil v tom povídacím
tématu a nic víc jsem nezkoumal...
Apfel
Jasné, rozumím. Kaisera popravdě
Jasné, rozumím.
skoro vůbec neznám, vím jenom, že
To je pravda. Takže o se týče
tady dělal, nebo dělá moderátora, vzkazu
čtenářům, tak bych asi řekl,
vím, že jsem s ním trochu
že je důležité promýšlet a dělat věci
spolupracoval na češtině do
DFT No.12 | duben 2015
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tak, abyste se za ně v ten moment,
ani nikdy v budoucnu nemuseli
stydět. Sám vím, jaké to je, a proto
se tím snažím v posledních letech
striktně řídit.
A jinak čtenářům přeji pevné
zdraví a ať se jim pěkně daří.
No, co se rozhovoru týče, tak
myslím, že probíhal absolutně v
pohodě, ještě jednou říkám, že jsem
byl opravdu zaskočený nabídkou k
rozhovoru a určitě bych ho hodnotil
jedničkou, protože mě na něm nic
nevadilo a spolupráce byla na
slušné úrovni, tedy také za jedna.
Takže díky moc za popovídání a
těším se celkově na číslo, kde
tenhle rozhovor vyjde. Ahoj všem!
Koláč

Nuž mne už len ostáva zaželať
Ti veľa zdravia, šťastia, lásky,
požehnania a pokoja do života a
pevne verím, že nabudúce už budem
robiť tento rozhovor s predsedom
českého parlamentu a absolventom
Karlovej univerzity. Zatiaľ sa
majte, a nezabudnite číslo
pokračuje, takže sa máte načo
tešiť!
Apfel

Tak moc díky, a kdoví, třeba to
tak bude. Ahoj a ať se Ti daří!.

DFT No.12 | duben 2015
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Darkenius
Gothic

THE LONG VOYAGE
H OME
RECENZE MODU
b y D a rk en i u s

T

ento mod je pro Gothic 1 a
vytvořili ho ruští autoři:
Alex_Draven a MaGoth,
kterého jistě znáte z ruského gothic
fora. K dispozici je originálně v
ruštině a taky v češtině, kterou
vytvořili Mutant a Bloodwik.
Mod je spíše rozšíření, protože
příběh je víceméně stejný, jen byly
přidány nové animace, zbraně,
brnění, kopí atd. Svět je
přetexturovaný a obtížnost
přebalancovaná.
PŘÍBĚH:

Neznámá trestankyně spolu s
bezejmenným si měla v Khorinisu
vyslechnout soudcův rozsudek,
který jistě zněl, že oba půjdou do
Kolonie těžit rudu, jenže využila
nepozornosti stráží a rozhodla se
DFT No.12 | duben 2015

utéct. Schytal to nejen soudce,
který to dostal do rozkroku, ale
taky i náš Bezejmenný, který se
shodila do vody. Je možné, že se
utopil.
Naše trestankyně se rozhodla
uniknout ve člunu. Flotila
královských vojáků jí byla v patách,
až ji některý z nich střelil svým
lukostřelem do břicha. Mezitím se
chýlilo k bouřce a trestankyně beze
jména se snažila doplout do
Kolonie... A zde začíná příběh o
trestankyni, která má za úkol,
místo našeho hrdiny, strhnout
magickou bariéru.
ÚKOLY:

Ty jsou prakticky stejné jako v
originálním Gothicu, až na to, že
nejprve musíte hrdince ošetřit rány
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Darkenius
Gothic

podivným léčivým lektvarem, který
OBTÍŽNOST:
připravíte u ohniště, kousek od
Tento mod se s vámi nemaže. S
pláže, kde ztroskotáte. U něj si
klackem ani proti krysokrtovi ze
můžete vylepšit i své atributy.
začátku nemáte žádnou šanci.
Kromě toho začínáte na místě,
odkud vede cesta přímo za tlupou
TEXTURY:
několika monster. Máte dvě
Celý svět je přetexturovaný
možnosti: utíkejte nebo přeplavte
tak, že z Kolonie se stal mnohem
řeku, abyste se bezpečně dostali do
divočejší kraj než jak ho známe.
Starého tábora. A navíc nemáte u
Lesy a krajiny jsou o něco víc
zelenější a přidané voby (rostliny, sebe ani jeden kousek rudy.
Hardcore hráči takovou obtížnost
stromy atd.) tomu přidávají na
jistě uvítají.
kráse.
Řeka vypadá taky hezky. Měl
jsem z ní pocit, jako kdyby místo
VIDEA:
vody tam plavala nějaká tekutá
Jsou k dispozici zvlášt' ke
hmota. Skály jsou taky více
stažení na našem webu, protože
reálnější a moře vypadá opravdu
mají docela velkou kapacitu. Na
jako moře.
slabých počítačích se docela sekají.
Nechci prozrazovat, jak to nakonec
dopadne s hrdinkou, ale měli byste
HRDINKA:
si ten mod zahrát, abyste na to
Ovládáte ženu, která má
přišli. V credits hraje překvapivě
pořádné vnady a celkově vypadá
jako Lara Croft bez make upu. Ze song od kapely Red – Pieces.
začátku docela pokulhává, protože
ji musíte vyléčit, ale potom už bude
OSTATNÍ :
běžet jako čilá holčička. Ve hře má
V Kolonii přibyly ženy a jsou
k dispozici několik brnění a že jich hezčí než předtím. Tábor u starého
není málo. Všechny gildovské
dolu je zcela obydlen. Hrdinka může
oblečky jsou přizpůsobeny jejímu meditovat a trénovat své
tělu a to z ní dělá pravou bojovnici. dovednosti u ohniště. U arény je k
Její bojový styl je ze začátku
dispozici sekací panák. Takových
krkolomný a je závislý na tom, jak změn je tam spoustu.
dobře umí zacházet s jednoručními
nebo dvouručními zbraněmi. S
každou hodností talentu se mění
animace útoku, která vypadá čím
dál líp.
DFT No.12 | duben 2015
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+ přetexturovaná kolonie
+ obtížnost
+ hrdinka beze jména
+ videa
+ bojové animace a nové zbraně
- žádný dabing
- skoro žádné nové úkoly
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Mod se mi velice zamlouval a
takřka nic, kromě nových úkolů a
dabingu, mi v něm nechybělo. Je to
jeden z mých nejoblíbenějších
modů. Dávám mu 9 z 10.
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Příběh Sněha
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ZHRNUTIE ZA MESIAC
MAREC ( BŘEZEN) ,
AL E B O R E K AP I TU L ÁC I A
ZA POSLEDNÝ ROK!

T

b y Ko l áč

ak vás zdravím milí čitatelia
DFF Times, dneska sa vám
hlási v rannej show DJ Koláč
a je pripravený vám hrať hudbu na
prianie. Nie vážne, čaká náš ďalšie
zhrnutie a síce už v 12. pravidelnom
čísle po sebe! To znamená, že je to
už celý jeden úžasný rok, čo v DFF
vydávame tento denník pre široké
vrstvy čitateľov... A ponúkame
nielen rozhovory, zhrnutia, občas
nejaké články priamo z prostredia
hry Gothic, nejaké recenzie na hry,
módy a knihy ale aj množstvo
skvelých poviedok, športových
výsledkov v zhrnutí či najnovšie aj
komiks na pokračovanie! Máme tu
teda 12. pravidelné zhrnutie, jedno z
tých slovenských verzií tak sa
máme načo tešiť!
Na začiatku som hovoril o tom

DFT No.12 | duben 2015

DJ-ovi, predsa to bol môj detský
sen... Môžete len tak kecať do
éteru, spovedať známe osobnosti a
hlavne púšťať ľuďom piesne na
prianie. Ideálny deň na zmenu a
plnenie si svojich snov bol piatok
20. Marca. Nielen preto, že v
mojom meste akožto jedným z
miest, s najlepšou pitnou vodou na
svete sme mali pri príležitosti
Medzinárodného dňa vody
(22.marca ale pripadlo to na
nedeľu, takže sa slávilo už v piatok)
veľkú slávnosť a celý deň sme ako
škola strávili na námestí, kde bolo
mnoho aktivít pre mladších i
starších, ale hlavne pre deti. To ale
nebolo to hlavné. Okrem toho, že bol
v jeden deň nov a naša trieda si
konečne spravila jednu spoločnú
fotku, bolo 60% zatmenie Slnka.
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No a konečne aj jedna profesionálna fotka od mojej spolužiačky, Emily Hlodíkovej.

Toto veľké divadlo sa začínalo už
ráno, a keďže sme boli na námestí a
ani otcove slnečné okuliare mi
nepomohli vidieť čo sa na oblohe
deje, spolužiak ktorý sa priplietol k
skupine detí a zobral biely bálonik s
logom Slovenských vodárenských
spoločností zistil, že cez neho ide
krásne vidieť rožhavené Slnko ako
ho zahaľuje mesiac.
Keď sme sa tesne pred
maximálnym dosiahnutým stupňom
prekrytia dostali naspäť do školy,
dali nám profesori fyziky špeciálne
pomôcky cez ktoré išlo celý proces
krásne sledovať a nemuseli sme
používať balónik plný slín.
Spolužiačka navyše s pomocou 3D
okuliarov a maximálneho
zaostrenia nasnímala zatmenie
DFT No.12 | duben 2015

celkom slušne a pokiaľ sa mi podarí
to vybaviť budeme mať pekný
obrázok ku koncu.
Zaujalo vás toto vesmírne
divadlo? Páčia sa vám udalosti
týkajúce sa Slnka a hviezd na nebi?
Poprípade ste len celkovo zaujatý o
plánety a priľahlé galaxie? Tak si
určite na svoje prídete v najnovšom
Aeternitasovom špeciály
„Podivuhodné světy“, ktorý má
vďaka výborným ohlasov a
množstvo sťažení titul jedného z
najrešpektovanejších výtvorov
našej redakcie vôbec. Okrem opisu
jednotlivých planét slnečnej sústavy
a ich mesiacov, v ňom nájdete aj
predstavu „dobýjania slnečnej
sústavy“ z ľudského pohľadu a veľa
zaujímavých doplnkových
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informácií o týchto telesách.
Kaiserova poviedka sa zasekla!
Po niekoľkých úspešných vydaniach
Ostrova Temných Mágov sa jeho
vydávanie stoplo a hoci Aet a Dark
sa už po nových dieloch pýtajú ako
po modelky po svetovom mieri,
Kaiser sa s vydávaním stopol a
nevieme či bude ešte v tejto
poviedke hovoriacej o
dobrodružstvách temných mágov a
zvanej aj bratranec Aetových
Stínov, pokračovať.
No a pri tých modelkách ešte
ostaneme, nedávno som bol v
Leviciach v tom novom postavenom
obchodnom centre. Okrem obchodov
so šatami, mobilmi, či obuvov som
tam videl aj množstvo zaujímavých
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kníh či v jednej kaviarni aj moju
obľúbenú pieseň od JT-ho z mojich
detských čias. To ale nie je všetko, v
jednom obchode s oblečením ktorý
som navštívil sa akurát robila
módna prehliadka pre nemenovaný
časopis.
A tak sa Koláč okrem toho, že
sa díval ako sa slečny vyzdobujú so
šperkami a šatmi z najnovších
kolekcií snažil nezízať počas fotenia
a so slúchatkami v ušiach a rukách
vo vreckách zaujať postoj bez
záujmu, hoci ten fotograf s
podozrivo tenkým hlasom bol dosť
do očí bijúci. To, ale nie je to hlavné
čo som chcel týmto povedať. V
jednom z obchodov s PC hrami či
hrami na X-box som si všimol
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okrem legendárnej série Elder
Scrolls aj Gothic 3 a 2, v celkom
smiešnej cene niekoľkých eur. A tak
ako som sa naň díval, napadlo ma
kedy tam asi bude najnovšie 5
vydanie aj s českým titulkami.
Áno počujete dobre. Vývojári z
Pirahna Bytes oznamujú vývoj
najnovšej hry, ktorá má byť
zaujímavá pre všetkých nás fanúšikov Gothicu, a už sa začína
špekulovať žeby to bolo priame
pokračovanie Arcanie, a inými
slovami Gothic 5 o ktorom sa nám
už od roku 2010 mohlo len a len
snívať. Medzi časom sa už začali na
internete objavovať nové fámy a
náš móder Raven_the_MAD
dokonca ohlásil, žeby najnovšie
pokračovanie malo niesť podtitul
„Aeternus“ čo v latinčine znamená
večný.
Aeta celkom názov prekvapil,
objavil som že znamená v preklade z
latinčiny večný a tiež sa na fóre
začalo hovoriť, že v tom má tajne
prsty jeden člen fóra, ale zatiaľ si
nie sme istý, že kto. Podľa mňa to
je určite helpo1, nebolo by to prvý
raz čo niečo podobné upiekol za
našimi chrbátmi, ale nechajme sa
prekvapiť a možno nato prídeme.
Isté ale je, že to tak skoro
nebude, a že s Arcaniou tých
podobností bude minimum.
V športovom topicu sa nič moc
nedialo, zaujala iba konverzácia o
cyclingu, kde sme zistili, že som
cyklistický otužilec, Rišo cíti skvelú
DFT No.12 | duben 2015
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jar na bicyklovanie a Kaiser má tri
bicykle, z toho dva funkčné. :troll:
Čo sa týka futbalu, Kaiser
posledne písal o výhre Plzne s
Hradcom, za ten čas Slovenská 19
porazila tú českú 3:0, a
pokračovala kvalifikácia na ME
2016 vo Francúzsku. Slováci zdolali
po absolútnej kontrole
Luxembursko a Česi s vypätím
všetkých síl remizovali s Lotyšskom
doma 1:1 keď na konci vyrovnával
Venca Pilař.
V General okrem iného zaujal aj
Aetov nápad pridávať špeciálny
podtitul pre diskusiu, táto
konkrétna sa volá Tenebrien High
Cliffs.
Lenže mnohým užívateľom sa
toto rozhodnutie nepáčilo a tak som
pridal anketu čo so špeciálnymi
podtitulmi. Jej skóre je zatiaľ jasne
pre nie:
Chcete ponechať Aetov nápad s
menovanou diskusiou?
Áno, je to veľmi dobrý nápad
2 - 22%
Áno, ale chce to skrátiť názov
1 - 11%
Je mi to jedno
1 - 11%
Nie, je to príliš zdĺhavé a
neprehľadné
2 - 22%
Nie, názov nechcem, nech si dá
moderátor čo chce do úvodu
3 - 33%
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Tiež sme diskutovali o tom, že
Kaiser bude natáčať KE v reále, a
máme tu jeden jeho super tajný
materiál, ktorý uvidíte až na konci.
V dnešnom čísle okrem už
predom hláseného rozhovoru s
Apfelom uvidíte aj pokračovanie
Sněha, ktoré si rozhodne
nenechajte ujsť, Kaiser tentokrát
ponúkne opäť jeho klasickú
dramaticko-dobrodružnú story.
Okrem toho Kaiser predstaví aj
výbornú sériu kníh „Odkaz dračích
jazdov“ a máte sa rozhodne načo
tešiť i keď ide iba o kratší opis cez
300 slov. Aet takisto ponúkne niečo
pre komunitu Star Treku, ktorého
priaznivcov vrele vítame, nielen ak
zavítajú na naše fórum, ale aj pri
čítaní nášho časopisu, kde budeme
odteraz vždycky dopĺňať jeden
článok ohľadne tohto úžasného
seriálu.
Okrem tohto uvidíte aj veľa
iných zaujímavých článkov tak si to
nenechajte ujsť!
Počas dnešného dňa nás
zasiahla aj jedna smutná správa. Vo
veku 60 rokov zomrel legendárny
slovenský komentátor Ivan Niňaj,
ktorý robil slovenských fanúšikom
dlhé roky svojimi skvelými výrokmi,
ale aj komentátorskými výkonmi
veľkú radosť. Česť jeho pamiatke!
Takže ešte než dneska
skončíme, budeme tu mať istú
rekapituláciu za posledný rok. Za
posledných 11 čísiel sme dokopy
vydali 91 článkov, čo spolu s
DFT No.12 | duben 2015
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reklamami a prologmi predstavuje
šialených 444 strán. Okrem toho
sme vydali 9 rozhovor, z toho 8
mojich a jeden Darkošov, v ktorou
som ale účinkoval tiež. No a náš
časopis má dokopy za všetkých 11
čísel čo sme doteraz vydali až 1020
vzhliadnutí!
Nuž pamätám si ešte ako
nedávno nám istí ľudia písali, ako
to vzdáme, a ako si svoj limit
neudržíme. Pevne verím, že dneska
nám aj oni pevne fandia a tešia sa z
nášho úspechu, pretože pre nás ako
skvelú partiu ľudí je to vážne
úžasné a veríme že ešte nejaké tie
roky potiahneme.
Okrem iného ponúkame aj naše
špeciálne bodové hodnotenie, ktoré
je obyčajne prístupné iba pre našich
členov a kde si myslíme, že Darky
očividne poriadne cheatuje. :troll:
Udělování bodů (seřazeno podle
počtu bodů):
Aeternitas (813)
Darkenius (234):
Kaiser (153):
Koláč (169):
Vaana (24):
No a tu máte aj nejaké
vysvetlivky pre úplnosť:
Pravidelné udělování bodů:
A1: Aktivní vedení týmu (řízení
členů): 10 rudy
A2: Článek vel.1: 2 rudy
A3: Článek vel.2: 5 rudy
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A4: Článek vel.3: 10 rudy
A5: Kontrolní editace: 4 rudy
A6: Rozhovor: 5 rudy
A7: Rozhovorován: 5 rudy
A8: Kompletování časopisu: 10
rudy
A9: Pravidelné šíření časopisu:
8 rudy
Speciální udělování bodů:
B1: Aktivní vedoucí činnost v
gildě (tvorba topiců, řádu): 10 rudy
B2: Tvorba designu časopisu: 5
rudy
Nuž na dneska je to naozaj
všetko, uvidíme sa v ďalšom čísle,
ktorým otvoríme ďalší rok s naším
DFF časopisom!
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Star Trek

D EF OREST KELLEY
AL I AS D R . M C C O Y
b y Aet er n i t a s

K

do by ho neznal? Jeho
mrzoutský výraz, věčně
nabručený, věčně hašteřivý
doktor „Bones“ alias Kostra, celým
jménem Leonard McCoy. Ale také
přítel a kamarád kapitána Kirka.
Nerozlučná trojice Kirk, Spock a
doktor McCoy rozluštila většinu
záhad původní série Star Treku.
Celým jménem Jackson
DeForest Kelley se narodil 20. ledna
1920 v Toccoa, Georgii, USA své
matce Kláře (Clora Casey) a otci
Arnoštu Davidovi (Ernest David
Kelley). Oslovovat se nechával jako
De [dí]. Střední jméno dostal po
inovačním inženýru Leem De
Forestu. Jeho otec byl duchovní. De
šel ve stopách svého otce, a tak
velmi brzo už pravidelně
prohluboval svůj muzikální talent a
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krom jiného zpíval sólo při ranních
církevních mších. To vedlo později k
jeho vystoupení v rádiu, načež se
dostal do divadla Paramountu.
V roce 1934 se rodina
odstěhovala z Conyersu do Decaturu
v Georgii. Tam navštěvoval střední
školu a zároveň pěstoval různé
sporty, především baseball a fotbal,
ale i jiné. Před ukončením školy
pracoval v lékárně, ale o víkendech
byla jeho vášeň vystupování v
divadlech.
Během druhé světové války byl
vojákem ve vzdušných silách USA.
Někdy během té doby došel k
rozhodnutí, že bude hercem a
přestěhoval se do jižní Kalifornie.
Jeho matka ho v tom podporovala,
zatímco otec byl proti.
První film, kde si De zahrál byl
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Strach v noci, nízkorozpočtový
snímek, který se stal hitem a
otevřel Deemu cestu dál. Přesto
trvalo ještě přibližně dvacet let, než
přišla jeho životní role ve Star
Treku. Do té doby hrál různé role,
často westerny a záporné postavy.
Před tím, než se dostal do Star
Treku, hrál několikrát doktora, až
už zápornou či kladnou postavu.
Když mu pak Gene Roddenberry
nabídl roli ve Star Treku a dal mu
vybrat mezi Spockem a doktorem,
De vzal doktora. Protože podle
vlastních slov viděl v té roli víc
humoru, což mu vyhovovalo. Později
byl rád za svou volbu.
Od ostatním herců původní
série Star Treku se velmi lišil. Byl
mnohem uzavřenější, občas
nečitelný, nebylo vždy poznat, co si
myslí. Tři roky od 1966 do 1969, to
jest doba, kdy hrál v původním Star
Treku, mu změnily život. Od té doby
byl doktor McCoy a v té roli už
zůstal.
Mezi herci původní série bylo
kupodivu docela dost sporů.
Natáčení nebylo vůbec idylické a
krom vnějších problémů ho
provázely i vnitřní tahanice mezi
hlavními představiteli. William
Shatner jako Kirk byl ústřední
hvězdou a podle toho se i choval.
Mnohdy víc než často. Ostatní
osazenstvo taky chtělo svůj kus
slávy a čím víc sílil Star Trek, tím
se cítili důležitější.
Shatner ovšem měl velký vliv a
dařilo se mu držet otěže. Jednou se
třeba stalo, že Shatner měl hrát
DFT No.12 | duben 2015
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starce a moc se mu nedařilo. De mu
dal nějaké tipy a výsledkem bylo, že
Shatner strhl pozornost na sebe na
úkor Kelleyho. To byla jedna z mála
chvil, kdy se už i věčně klidný De
mračil. Většinou ale na sobě nedal
znát, co si myslí.
De pokračoval spolu se starým
osazením v práci na animovaném
Star Treku 1973-1974 a dále pak na
šesti celovečerních filmech Star
Treku. Dostal nabídku i na Star
Treku VII, ale tu odmítl stejně jako
Leonard Nimoy. Nepovažoval svou
roli tam za podstatnou.
Jednou si taky odskočil do Nové
generace, kde hrál v malé cameo
roli v první epizodě první řady. Je to
velmi dojemná chvíle, protože tam
hraje admirála, který má 137 let.
Dat alias Brent Spiner ho doprovází
pár minut po Enterprise, protože
admirál odmítá používat
transportér. De odmítl jiný než
standardní cameo plat za tuto roli.
Podle vlastních slov to bylo
poděkování Genemu Roddenberry za
všechno, co pro něj a Star Trek
udělal.
Pak už je vidět De v jedné
epizodě Hlubokého vesmíru 9, ale
jde jen o použité záběry z původní
série.
Kariéra Deeho se stočila na
Star Trek a pouze na Star Trek.
Stalo se přesně to, čeho se obával,
že bude spjat s jednou jedinou rolí.
Jezdil na Star Trek cony, za což byl i
placen, i když to nebyl ani zlomek
toho, co vydělal Paramnout. Taky
proto mu Leonard Nimoy jako
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exekuční produkční Star Treku 6
vymohl odměnu milión dolarů.
O Nové generaci měl z počátku
velmi pesimistické představy.
Nevěřil, že se uchytí a považoval za
Star Trek jen ten svůj, původní.
Nová generace se ovšem lépe než
uchytila a začalo zlaté období pro
Star Trek.
Leonard McCoy se stal
legendou. De jím inspiroval mnoho
lidí, aby se stali lékaři, na což byl
velmi hrdý. Koncem devadesátých
let, tedy už na sklonku svého života,
prohlásil, že se obává, aby na jeho
náhrobku nestálo „Je mrtev, Jime,“
což poukazovalo na James T. Kirka.
Nakonec v jednom magazínu při
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ohlášení jeho smrti stálo:
„Nemůžeme si pomoci: Je mrtev,
Jime.“
De zemřel 11.6.1999 na rakovinu
žaludku. Byl první z hlavních
představitelů Star Treku, kdo
odešel na věčnost. Předešel ho jen
hlavní tvůrce Gene Roddenberry,
ale ten ovšem ve Star Treku nebyl
jako herec.
Tělo DeForesta Kelleyho bylo
spáleno a popel roznesen do Tichého
oceánu. Rozloučíme se posledními
slovy, které pronesl, když ho Dat
provázel po Enterprise D. „Nuž, je
to nová loď, ale má to správné
jméno ... Starej se o ni jako o dámu
a ona tě vždy doveze domů.“
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PRAPODIVNÁ
TAJEMSTVÍ I: MOŘE V
HLUBINÁCH ZEMĚ

V

b y Aet er n i t a s

ědce už dlouhá staletí trápí
otázka, co je v hlubinách
Země. Za čas lidské existence
vznikaly stovky, možná tisíce teorií,
od těch nejbláznivějších až po silně
vědecké teorie. Ve skutečnosti se
ale pořád jen něčeho dohadujeme a
nikdo neví nic s určitostí. Tento
článek na otázku, jak vypadá nitro
Země neodpoví, ale ukáže něco, o
čem jste vůbec netušili.
Americký vědec Steven
Jacobson ze Northwestern
univerzity v Evanstonu, Illinois,
prozkoumal hlubiny Země pomocí
seismických vln. Zkoumal více než
500 vln vyvolaných různými
zemětřeseními. Tyto vlny procházejí
s určitou intenzitou celou Zemí, i
jejím jádrem, a dostávají se až na
povrch. Měřením pak jejich
rychlosti v různých hloubkách se dá
usoudit, kterým materiálem vlna
procházela.
Protože, pokud procházejí
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vodou, tyto vlny zpomalí, je voda
velmi dobře detekovatelná. Díky
tomu Jacobson přišel na to, že v
hloubkách okolo 700km pod
povrchem je velké ložisko
takzvaného ringwooditu. To je
velmi zvláštní polymorfní materiál,
podobný olivínu. Tento materiál byl
rovněž nalezen v hlubinách
Tenhamského meteoritu.
Ringwoodit obsahuje vodu,
samozřejmě stlačenou pod
obrovským tlakem. Odhaduje se, že
je ho pod zemí obrovské množství,
co se týče obsahu vody tak 3x víc
než je vody v oceánu. Může jít až o
300km širokou vrstvu. Prozatím
bylo prokázáno, že tato vrstva leží
pod Spojenými státy, ale je
pravděpodobně jen otázkou času,
kdy přijdou výzkumy na jiných
místech.
Pod velkým tlakem může být
voda z ringwooditu vytlačena a
tvořit hlubinná moře, podobně jako
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v románu Julese Verna Cesta do
středu Země. Tyto moře ovšem jsou
podstatně větší než ty na povrchu.
Rovněž podzemní moře jsou jiná než
ta povrchová. Jsou pod extrémním
tlakem, který rapidně vzrůstá s
hloubkou. Mohl by v takových
mořích existovat život?
Vědci se také zabývají otázkou,
jak moře na povrchu vznikla. Doteď
panovala teorie, že na suché
planetě, bombardované meteority,
byla voda zanesena trpasličími
planetkami nebo kometami, které
obsahují obrovské množství ledu.
Nové teorie ovšem mohou dávat jiné
možnosti. Voda se totiž mohla na
povrch dostat tím, že unikla z
hlubin. Jistotu ovšem nemáme a

dlouho patrně ani mít nebudeme. Je
možné, že oba faktory měly vliv na
tvorbu povrchových oceánů, jen je
otázka, který převažoval.
Ringwoodit byl rovněž nalezen
v diamantech vyplavených na
povrch přes hrdlo vulkánu. Jeho
zkoumáním se zabýval Graham
Pearson z Albertinské univerzity v
Edmontonu v Kanadě.
Je zcela evidentní, že v této
oblasti máme značné mezery a je
pořád co objevovat. Srovnáváním
ledu z hlubin asteroidů a planetek a
vody v mořích, či hlubinách dochází
vědci k různým závěrům, ale na
nějaké pevné a neotřesitelné teorie
si budeme ještě asi muset nějaký
ten pátek počkat.

Modrý ringwoodit.
DFT No.12 | duben 2015
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Ukázka putování zmíněného diamantu až na povrch.

Teoretické členění Země. Podle jistých teorií může existovat stabilní vodní vrstva i v
hloubce 2900km. Vrstvy ovšem nejsou konstantní a vyměňují si mezi sebou
materiál včetně vody.
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Knihy

K AI S E R Ů V TI P
NA KNI H Y O D K AZ D R AČ Í C H
JEZDCŮ

O

b y K a i s er

dkaz Dračích jezdců je série
knih (konkrétně jde o
tetralogii - to je pět knih,
jejichž děj se odehrává ve fantasy
světě jménem Alagaësie a
pojednává o klasickém boji dobra se
zlem.
Knihy sepsal mladý americký
autor Christopher Paolini.
Mimochodem, na Eragonovi začal
pracovat již v patnácti. Co bych za
takový úspěch dal, palec nahoru.
Česká jména jednotlivých knih
jsou - Eragon (dle hlavního hrdiny),
Eldest (potkáme starochy), Brisingr
(podle jednoho... kouzla... né něčeho
jiného :) ) a Inheritance (v překladu
to znamená dědictví).
Stručně k ději - jak již bylo
zmíněno, hlavní hrdina je Eragon.
Vesnický chlapec, který se
"náhodou" dostane k dračímu vejci.
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Vejce se samozřejmě vylíhne a drak
je na světě. Což je důležité, protože
na světě není už mnoho draků, zlý
král většinu z nich zabil a se svým
posledním velkým černým, se
usadili v hlavním městě království,
odkud vládnou železnou pěstí,
případně pomocí svých magických
poskoků a zrůd. A věc tomu chce, že
si brzy udělá u našeho hrdiny
vroubek. Naštěstí je tu moudrý
mentor, který pomůže a když je k
tomu i dračí mládě, kdo by nešel za
pomstou?
Nu, děj patrně zní silně
klišovitě. Ono to tedy klišé je.
Ovšem za tímhle příběhem se
skrývá poměrně velmi dobře
propracovaný svět. Historie i vztahy
mezi jednotlivými rasami fungují.
Mimochodem najdeme zde jak
ohrané fantasy tvory jako Elfy,
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Trpaslíky, tak i originály jako
Uragai či třeba Ra'zaky. Také magie
je zde pojata zcela originálně a
zajímavě.
Mezi jednotlivými knihami
najdeme i rozdíl ve vyprávění. V
první knize sledujeme dění vyjma
prologu pouze prostřednictvím
Eragona. Později se přidají pohledy
dalších postav, nicméně hlavní
postavou je Eragon.
Osobně se mi knihy velmi líbily.
Děj je poutavý a také padouši
nejsou tuctoví. Rozdělení dobra a
zla se v pozdějších knihách alespoň

DFT No.12 | duben 2015

Kaiser
Knihy

trochu stírá. Hrdinové nejsou
dokonalí a postavy nejsou černobílé.
Ostatně ani jeden z hlavních
padouchů knih se nestal zlým jen
tak z rozmaru. A to je dobře.
Doporučuji přečíst!
Díky úspěchu knih vznikla jak
PC hra tak film, bohužel jejich
kvalita je pochybného původu...
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POVÍDKA BUNKR
3 . Č ÁS T

b y D a rk en i u s

Markův bunkr.

Z

ačalo se pomalu stmívat.
Rozloučili jsme se se
spolužáky, mými bratranci a
vrátili se zpět k bunkru, kde jsme
plánovali další akci. Hlasovalo se,
kam půjdeme zítra. Bylo to mezi
hřbitovem a dalším bunkrem, který
byl u hranic s Rakouskem. Kapitán
nakonec rozhodl, že stihneme oboje,
protože oba jsou po jedné cestě.
Tentokrát jsme přenocovali v
bunkru. Tři spali vevnitř ve velmi
těsném prostoru. Já tam odmítal
spát, tak jsem vzal hlídku celou
noc, tentokrát s Matějem. On hlídal
vchod a já tu zadní část, kde bylo
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malé okýnko. Bylo naprosté ticho,
až na to, že cvrlikali cvrčci.
Rozhlížel jsem se doleva a doprava.
Nikde nic. Prostě nuda.
Pak najednou jsem viděl
policejní auto, jak jede směrem ke
kukuřičnému poli. To jsem neváhal
a běžel vzbudit ostatní. Matěj to
vlastně udělal dřív než já, protože
měl na ně lepší výhled. Jejich
probuzení bylo bolestivé, protože se
bouchli o strop do čela. Rychle jsme
balili věci a odcházeli, když zrovna
poldové vystupovali z auta a
rozsvítili svítidla. My už byli dávno
za bunkrem a utíkali směrem k
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lesu, což byla asi dvoukilometrová
cesta kukuřičným polem. Drželi
jsme se pohromadě, abychom se
neztratili. Než jsme dorazili k lesu,
tak jsme poldy setřásli. Za ten den a
noc, co jsme byli na poli, jsme
zničili více kukuřičných plodin než
by to dokázalo stádo šílených krav.
Pomalu se rozednívalo a my
vstoupili do lesa hlavní cestou.
Lukáš si vzpomněl na svůj nůž,
který tam někde zapomněl, když
jsme utíkali před myslivcem a jeho
vzteklým psem, tak jsme se vrátili
k našemu bývalému úkrytu. Ten
nůž tam opravdu ještě byl! Za to
úkryt byl celý tak poničený, že by v
něm nepřenocoval ani divočák.
Kapitán John musel změnit plán
a vynechat hřbitov, když jsou ted‘
poldové více v pohotovosti a tak
nám nezbývalo nic jiného než
hraniční bunkr, který byl přes les
asi šest kilometrů cesty.
Asi po půl hodině bolely Matěje
nohy. A tak jsme si museli
odpočinout a nabrat nějakou sílu. K
jídlu toho byla už jen polovina a k
pití skoro nic. Přesto jsme to museli
cestou tam vydržet. Kousek od
hraničního bunkru byla totiž
restaurace.
Když jsme ušli asi polovinu
cesty, spatřili jsme opuštěnou
dřevěnou maringotku, která byla
zevnitř prázdná a čirou náhodou
kolem šly nějaké dvě holky, které si
zrovna na ni dělaly zálusk, tak bylo
o zábavu postaráno. My vojáci jsme
jim hrdě předvedli, jak vypadá
takový vojenský výcvik. Ony se jen
DFT No.12 | duben 2015
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culily a culily, jako by nás chtěly
sbalit, ale jelikož Baz a John byli ti,
co veleli, tak se s nimi nejvíce
vybavovali. Lukáš to s nimi taky
zkoušel, neříkalo se mu ve škole
balič holek pro nic za nic. Já s
Matějem jsme se jim stranili a
kecali o tom, jak by to vypadalo,
kdyby si to tu naši hoši s těmi
holkami někde rozdali. V
maringotce byly nějaké malůvky, to
znamenalo, že ty holky tam už byly
předtím a nakreslily je.
Celé to jejich rande trvalo dvě
hodiny. Jakmile si je holky pozvaly
do maringotky a zavřely za sebou
dvířka, už jsem věděl, že bude zle.
Tak jsem na ně bouchal a zařval na
kapitána, že už musíme jít. Ale
kapitánovi se moc nechtělo. Byl tak
nadržený, že by tam s těma
holkama umřel hlady i žízni. Matěj
už taky ztrácel nervy a říkal si pro
sebe, kdy už to skončí. Pak jsem na
Johna zařval, že už není jídlo ani
pití. Na to už kapitán slyšel. Vylezl s
Bazem a Lukášem z maringotky,
který si zrovna zapínal poklopec, a
pomalu začal balit na cestu. Holky
nás ještě prosily, at‘ zůstanem, ale
já jsem jim jasně řekl, že ne.
Trapná situace skončila a my
šli dál hlubokým zeleným lesem
plným křovisek a kopřiv. Já šel
napřed, protože už jsem byl žízní
nedočkavý, až tam dorazíme.
Ostatní jen na mě křičeli, at‘
počkám. Tak jsem na ně čekal, jako
když čekám na autobus.
Když jsme dorazili k silnici, tak
už zbýval jen kilometr k bunkru. Tu
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a tam občas jezdily auta a tak jsme
se raději drželi na okraji silnice.
Měli jsme vyprahlá ústa a začali
jsme pomalu blouznit. Matěj už
pomalu lezl doprostřed silnice, ale
John si ho znovu přitáhnul k sobě na
okraj. V dálce jsme viděli nějakou
chalupu se zahradou a v ní zrovna
kopal motykou její majitel. Když
nás uviděl, jak se řítíme jako
zombie, přizval nás k sobě a donesl
nám každému hrnek vody. To bylo
od něj laskavé. Pak se zeptal, kam
máme namířeno. K bunkru,
odpověděl Baz. Poděkovali jsme
majiteli a vydali se dál na cestu.
Nyní už jsme byli zase fit a
zvolili jsme rychlejší tempo.
Nemohli jsme se dočkat, až tam
budeme. Hned z dálky, jak jsme
viděli hraniční přechod, tak jsme
věděli, že jsme blízko. Vedle něj byla
restaurace, kam jsme zamířili jako
první. Dali jsme si vychlazenou
kofolu a nějaké to menu. Servis byl
docela rychlý. Moc zákazníků tam v
tu dobu moc nebylo. Najedli jsme
se, napili a pak vyrazili k bunkru,
který byl jen 200 metrů od
restaurace.
U bunkru na nás čekal
kamarád Marek, jehož otci ten
bunkr patřil. Divil se, že jdeme
pozdě. Bazovi bylo trapné mu
vysvětlovat, že jsme potkali holky a
užili si něco s nimi. Marek to
pochopil, dal nám každému lopatu a
přikázal nám kopat hluboký příkop,
který už byl částečně rozdělaný.
Kopání nebyla žádná legrace, potili
jsme se v tom vedru jako prasata a
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vody, kterou měl Marek v bunkru
ve skladu jen ubývalo a ubývalo. Byl
jak otrokář, který poháněl otroky.
Dokonce i kapitánovi se zalíbilo
dělat mu otroka. Asi po dvou
hodinách byl příkop hotový a
všichni jsme z únavy padli na zem a
odpočívali. Bylo nám jedno, že nám
svítí slunce do očí. Marek si zapnul
v bunkru rádio na baterky a
poslouchal Mozarta. Nasadil si
přitom sluneční brýle a vytáhl
lehátko, na které si lehnul a
odpočíval. Lukáš jen únavou
vykřikoval svoboda.
Po velmi intenzivním odpočinku
jsme se dali do kupy. Marek
plánoval takovou drastickou hru, že
na nás bude střílet paintballovým
samopalem z bunkru a my se
budeme krýt mezi stromy.
Ubezpečil nás, že kulky jen z dálky
štípnou a zanechají trochu barvy.
To mě moc nepřesvědčovalo o
bezpečnosti této hry, ale šel jsem do
toho.
Jakmile hra začala, první ránu
schytal do stehna Lukáš, který se
svíjel v bolestech. Štípalo ho to,
jako kdyby ho bodla včela.
Vzhledem k tomu, že tam měl velký
otisk od kulky, musela být hra
ukončena. Marek ránu ošetřil a
uznal, že ta hra byla špatný nápad.
Místo toho Baze napadlo něco
jiného. Chtěl zjistit, jak dlouho
vydrží člověk v plynové masce v
zadýmeném bunkru. Marek nebyl
proti. Nasadil si plynovou masku a
zavřel se v bunkru. Mezitím já a
ostatní jsme házeli všechno dřevo,
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včetně sena do větracího otvoru a
pak jsme tam hodili zapálenou
sirku. Pro jistotu jsme ještě
zabednili okno, aby ten dým
neunikal ven. Ptali jsme se Marka,
jak se mu tam dýchá a on
odpověděl, že to ujde. Pomalu ale
přestával v jeho masce fungovat
filtr a začal kašlat. To bylo
znamení, že musí odtamtud ven,
jenže John byl zlověstný a omylem
zabarikádoval dveře. Dusící se
Marek bouchal do dveří vši silou,
snažil se je vykopnout a volal o
pomoc. Baz už navrhoval
kapitánovi, at‘ uvolní dveře a
kapitán tak udělal. Ven se vyvalila
tuna kouře a z ní vylezl zakouřený
Marek, který okamžitě ze sebe
sundal plynovou masku a
nadýchával čerstvý vzduch.
Vypadal, jako kdyby strávil několik
dní v těžebním dolu. Ironicky
poděkoval za uvolnění dveří a
sundával ze sebe prach. Pak jsme
museli bunkr umýt a vyčistit
větrací otvor.
Blížila se tma a Marek nám
navrhnul přespat v jeho bunkru,
kde se vlezou čtyři lidi. Tentokrát
jsem byl tak unavený, že hlídku
jsem už nebral a rovnou si ustlal v
bunkru na tom nejnevhodnějším
místě, mřížce, která mě ve spánku
ryla do zad. Hlídku tentokrát bral
John s Bazem, kteří popíjeli slivovici
a zpívali si různé vojenské písničky.
Bylo je slyšet, až k té restauraci.
Ráno jsem se probouzel v
bolestech, protože jsem měl na
zádech jizvy po mřížce a ještě i na
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nohách. Ranní vojenská rozcvička v
čele s Johnem a Markem mě však
dala do kupy. Následovalo plazení se
po poli, kdy se každý musel plazit
alespoň padesát metrů a jelo se o
závod. Nejrychlejší dostal největší
počet bodů a nejpomalejší nejmenší
počet bodů. Pak jsme poseděli a
Marek nám vyprávěl o dalším
bunkru nedaleko v lese, který je asi
nejzáhadnějším bunkrem v okolí.
Johna to tak zaujalo, že se rozhodl
tam zajít a my ho následovali.
Bunkr byl v té nejhlubší části
lesa plného křovin. Nevedla k němu
žádná cesta a stromy nás
obklopovaly ze všech stran. Ani
malý paprsek světla se k němu
nedostal. Z těch tří bunkrů, které v
dědině jsou, byl asi nejděsivější,
protože skrýval dlouhou tmavou
místnost, která vedla někam
hluboko do komplexu tunelů, ze
kterých není návratu.
Když jsme konečně našli ten
bunkr, byli jsme zvědaví, co je
uvnitř. Něco jsme pojedli a pak se
vydali dovnitř. Měli jsme s sebou
samozřejmě i svítidla, tedy jen
Marek a John. Někdo ale musel
zůstat venku, kdyby se něco stalo,
volba padla na mě, i když jsem
protestoval, byl jsem takový obětní
beránek jako vždycky. Všichni
kromě mě vlezli dovnitř a já na ně
venku vyčkával i s jejich věcmi,
které si tu nechali.
Uběhlo půl hodiny a nebylo po
nich ani vidu ani slechu. Nevraceli
se. Bunkr musel být opravdu
hluboký, co se týče dlouhých
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chodeb. Neváhal jsem ani chvilku a
vydal se dovnitř bez svítidla. Jejich
věci jsem nechal venku. Byla tam
taková tma, že jsem neviděl ani na
krok, neustále jsem narážel do
hrubých zdí, až to vedlo po
schodech směrem dolů. Šlapal jsem
po nich opatrně, abych neklopýtnul
a nesjel po nich rovnou dolů.
Dole nebylo nic, alespoň jsem to
poznal podle intuice. Jezdil jsem
rukama po zdech, dokud jsem
nenarazil zpět na schody vedoucí
nahoru. Zvláštní, nepamatuji si, že
bych minul své přátele jít nahoru.
Místnost byla asi ve velikosti 3x3
metry. Zdá se, že se zčistajasna
vypařili.
Po chvilce jsem šel zpět nahoru
a přemýšlel, co budu dělat. Jejich
věci tu přece nemůžu nechat nebo
můžu? Chtělo se mi jít domů. Měl
jsem to jen pár kilometrů pěšky.
Bez přátel bych tu nemohl dělat nic.
Pomalu jsem se vzdaloval od
bunkru, když v tu ránu jsem uslyšel
nějaký šeptavý hlas z podzemí.
Běžel jsem zpátky a viděl, jak jdou
mí přátelé ven. Najednou jsem byl
rád, že se vrátili, ale stále jsem
nemohl pochopit, že tam najednou
nebyli. Když jsem jim pověděl, že
jsem byl za nimi a našel jsem jen
slepou uličku, tak se divili, že jsem
si nevšiml poklopu na zemi, který
byl uprostřed. Jak jsem to měl
vědět, když jsem se držel jen na
okrajích zdi? John mi půjčil svítidlo
a mohl jsem tam zajít já. Ostatní
zůstali venku, protože už tam byli a
podruhé se jim jít nechtělo. Řekli
DFT No.12 | duben 2015

Darkenius
Příběhy

mi, at‘ si pospíším, protože budou
odcházet.
Když jsem dorazil k místnosti
se slepou uličkou, tak jsem z pomocí
svítidla našel ten poklop, o kterým
John mluvil. Otevřel jsem ho a pod
ním pokračovala další chodba.
Tentokrát byla dlouhá a místo
betonu byl na zemi štěrk. Šel jsem
asi deset minut a začala se mi
motat hlava. Byl tam velice špatný
vzduch. To mě neodradilo a
pokračoval jsem dál, dokud jsem
nenarazil na konec chodby, kterou
blokovaly pancéřové dveře. Zkoušel
jsem je otevřít, ale nešlo to.
Po pár pokusech selhání jsem
se vracel zpět a když jsem vylezl z
toho temného prostředí, kamarádi
byli fuč. Neměl jsem tušení, kam
šli. Řekl jsem si, že jsou to zrádci,
protože mě tu nechali samotného.
Chtěl jsem se vydat domů, ale něco
mě lákalo, abych u toho bunkru
zůstal, nějaká neznámá síla. Pak
jsem si vzpomněl, že jsem ten
poklop nechal omylem otevřený,
tak jsem ho šel zavřít.
Když jsem ho pomalu zavíral,
ozval se z podzemí jakýsi pronikavý
hluk a vrzání pancéřových dveří.
Měl jsem sto chutí odtamtud utéct.
Srdce tlučelo zběsile. Chodil jsem u
bunkru sem a tam a váhal, jestli se
tam mám vrátit a podívat se, co se
děje. Nakonec jsem se odhodlal.
Když jsem do toho tunelu pod
poklopem vlezl znovu, tak nastalo
ticho jako předtím, když jsem tam
lezl poprvé. Když jsem se dostal
nakonec, tak jsem byl v šoku z toho,
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že byly pancéřové dveře otevřené.
Jak je to možné, že se samy od sebe
otevřely? Že bych je nějakým
způsobem uvolnil? Nebo je otevřelo
něco neznámého?
Za nimi byla velice dlouhá
chodba, ve které ještě svítily
lucerny z druhé světové války.
Chodba se proplétala různými
uličkami a já nevěděl, kterou mám
jít první. Tak jsem se vydal vždy po
pravé ruce, dokud jsem nenarazil
na slepou uličku. U ní byl rozdělaný
ohen a jakýsi člověk v kožichu,
který si o něj zahříval ruce. Když
mě spatřil, tak mě pobídl, at‘ jdu k
němu, že mi neublíží, ale váhal
jsem. Kdo ví, co by mi takový týpek
mohl udělat. Nakonec jsem šel k
němu a on mi podal ruku a
představil se.
Ten bezdomovec se jmenoval
Ulrich, docela nezvyklé jméno, a
bydlel v tom bunkru už hezkých pár
let. Byl už docela starý, ale
nechyběl mu smysl pro humor.
Vypadal vesele a byl rád, že má u
sebe společnost. Já byl takový
nesvůj a nevěděl jsem, co si o něm
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mám myslet. Pak se mě zeptal,
jestli kouřím a já jasně odpověděl,
že ne. Tak si zapálil pro sebe a začal
mi vykládat historku o tom, jak k
tomuto bunkru přišel a co všechno
v něm zažil. Ukázal mi v jiné části
chodby, říkalo se jí ústředna,
kostlivce s uniformou českého
vojáka. Jak zemřel, to nikdo neví.
Bylo to poprvé, co jsem viděl
kostlivce naživo, nepočítaje toho z
kabinetu školy.
V bunkru bylo po bezdomovci
spousta neužitečného haraburdí.
Bylo mi jasné, že tam pořádek
nevede. Měl tam pohozené matrace,
kopu krabiček od cigaret a spoustu
roztrhaného špinavého oblečení.
Také to tam zapáchalo po zkaženém
mase a mě bylo jasné, že něco tu
nehraje.
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T E M N Í M Á G O VÉ
S TÍ N Y B O H Ů XI I .
N A VR C H O L U S V Ě T A

O

b y Aet er n i t a s

d prvního pohledu byl Ralf
podivín. Bylo na něm vidět, že
už dlouho neviděl civilizaci.
Jeho vous šel až hluboko na hruď a
byl velmi hustý a pokroucený. Taky
z něj šel podivný čich.
Za normálních okolností bych
se takovému člověku vyhnul
obloukem, ale teď jsem měl skoro
dojem, že na tom nejsme o moc
lépe. Docela dlouho už jsme byli na
cestách, takže každý z nás měl
celkem vousy. Na pohled jsme tak
vypadali jak parta otrhaných
důchodců na výletě. A fyzicky jsme
taky na tom nebyli moc lépe. Dyrian
měl stále problémy se svým
zraněním, Darkenius byl víc mrtvý
než živý a Kaiser měl nějaké
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podivné psychické výlevy.
Několikrát jsem ho přichytil, jak si
sám pro sebe mluví nebo zpívá.
Celkově na nás měla ta výprava
zdrcující dopad. Na druhou stranu
nás ale mohlo těšit, že jsme byli
zatím všichni živí, i když ne zdraví,
a že jsme taky našli vesničanova
bratra. Na druhou stranu tady to
ani naše zásluha nebyla. To spíš on
našel nás.
Ralf na nás něco zamumlal, ale
nerozuměli jsme mu ani slovo.
Patrně zkoušel více jazyků, až jsme
se chytili na angličtině. Tu sice měl
docela lámavou, ale nějak jsme se i
tak domluvili.
„Nečekal jsem, že uvidím tady
někdy lidi,“ řekl Ralf.
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„Jsme výprava Temných
mágů,“ řekl jsem skoro s hrdostí,
ale moc dobře to nevyznělo.
Ralf se zašklebil. „Tak to vás tu
pěkně vítám,“ poznamenal.
„Teď je třeba vyřešit, jak se
dostaneme dolů,“ vložil se do toho
Kaiser.
„Dolů?“ zasmál se Ralf, „sotva
jste dorazili!“
„Máme zraněné,“ dodal Kaiser.
„Můžete být rádi, že žijete,“
zamračil se najednou Ralf. Jeho tón
byl vážný, až nám přejel mráz po
zádech.
„Jak se dá dostat dolů?“ zeptal
jsem se.
„Myslíte, že kdybych to věděl,
tak budu ještě tady?“ odpověděl
Ralf, „Roraima je jeden velký hustý
les, velmi hustý, a pak množství
skal. Občas jsou tu trhliny, které
mizí někde v hlubinách. Na krajích
si člověk musí dát pozor, protože
skály se drolí a někdy odpadají celé
kamenné plástve. Je tu taky několik
jezer a pár potůčků, ale jinak nic.
Pustina a žádná cesta dolů.“
„To snad ne,“ mračil se Dyrian,
„my taky se sem dostali.“
„Přes podzemní nory,“ přikývl
Ralf, „ale tam už mě nikdo
nedostane. Ta havěť tam dole je jak
ze samotného pekla.“
„Měli jsme tu čest,“
poznamenal jsem.
Ralf si k nám přisedl. Na první
pohled to byl podivín, ale když ho
člověk lépe poznal, byl docela milý
člověk. Jeho zvíře ale už tak milé
DFT No.12 | duben 2015
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nevypadalo.
„Co to vlastně je?“ poukázal
jsem na něj.
„Říkám mu Ibuk,“ řekl Ralf,
„netuším, co je za rasu. Našel jsem
ho tady na stráních. Vlastně se tak
nějak ke mně připojil, a když jsem
ho párkrát nakrmil, tak už mě
neopustil.“
„Nevypadá zrovna přívětivě,“
poznamenal Kaiser.
„Vzhled není až tak důležitý,“
podotkl Ralf.
Ralf nám pak vyprávěl o životě
tady nahoře na Roraimě. Byl tu už
značný čas a docela se tu vyznal.
Živil se převážně lovem a sběrem.
Občas si taky zarybařil v místních
potůčcích.
„Všechny se sbíhají do centrální
plošiny a tam mizí ve velkém
kráteru,“ řekl Ralf, „do těch míst
ale radši nechodím, protože tam
chodí pít havěť.“
„Havěť?“ podivil jsem se. Pod
tím pojmem si člověk mohl
představit cokoliv.
„Žijí tady podivní tvorové, které
jsem nikde jinde nespatřil,“
vysvětloval Ralf, „připadají mi jako
nějací kříženci zvířat, co známe ze
světa a tvorů dávno vymřelých.
Nedá se říct, že by tady kroužili
přímo dinosauři, ale jsou jim docela
podobní.
„Člověk musí být velmi
opatrný, aby přežil. Většinu času se
držím v hustším lese a mýtinám se
vyhýbám. I tak už jsem měl docela
mnoho nevítaných setkání.“
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kolem žhnul životem, křoviny se
hýbaly a nebyl to jen vítr. Vůbec
jsme se necítili bezpečně, ale byli
jsme i tak rádi, že jsme pryč z
podzemí.
Ralf se stal náš průvodce.
Očividně byl rád, že má společnost.
Dlouhé měsíce samoty ho ničily.
I když Ralf to považoval za
vyloučené, nepřestali jsme pátrat
po cestě dolů. Dyrianův nápad s
padáky jsme ovšem realizovat
nemohli, ale i tak jsem doufal, že
nějakou cestu dolů najdeme.
Nechtěl jsem tady strávit zbytek
života.
V naší oblasti byl les dost hustý
a zdánlivě bezpečný. Kousek dál v
řidším porostu se pohybovaly různé
druhy zvěře. Viděli jsme je z dálky
nebo jen jak se hýbaly křoviny. Ralf
byl z toho nervózní. I po té dlouhé
době, co tu žil, se nezbavil pocitu
strachu.
Několik dní jsme tak strávili
pod Ralfovým dozorem. Nevycházeli
jsme při tom z naší oblasti. Ralf se
ukázal být dobrým společníkem a
bylo vidět, že si na nás rychle zvykl.
„Vždycky jsem se bál, že umřu
sám,“ řekl jednoho dne v podvečer.
„To se ale pořád může stát,“
neodpustil si Kaiser.
„Docela mě láká ta střední
oblast,“ podotkl jsem zamyšleně,
„musí to být úžasný pohled na
***
padající vodu někam do hlubin.“
to úžasný pocit, když se o
Přišlo ráno a slunce stoupalo tebe „Je
přetahují dvě tlupy tarvinů,“
pomalu po obloze. Přece jenom dny zamračil
se Ralf. Tím asi považoval
tady byly takové pozitivnější. Les
„A lidé? Žijí tu nějací lidé?“
zeptal jsem se.
„Nejsem si úplně jist,“ zamračil
se Ralf, „do severní části plošiny
nechodím vůbec. Cesta tam je dost
otevřená a hemží se tarviny, což
jsou malí ale velmi rychlí tvorové,
co mají docela slušné zuby a
vždycky hlad. Už jsem kolikrát
vidět, jak loví ve smečkách a není
to příjemný pohled.
„Na severu je pak velmi hustý
les a občas jsem z něj slyšel podivné
zvuky. Nejsem ale hrdina ani
blázen, abych riskoval život a šel to
prozkoumat.“
„Takže pokud je nějaká cesta
dolů, tak není tady v okolí,“ řekl
jsem.
„Tady určitě ne, ledaže by
člověk prostě skočil dolů,“
zachechtal se Ralf.
„Tak to nemám v plánu,“
poznamenal jsem suše.
„Za normálních okolností by to
nebyl zas tak špatný nápad,“ vložil
se do toho Dyrian, „mohli bychom
postavit nouzový padák a sletět
prostě dolů, ale pochybuju, že
bychom tady našli dostatečný
materiál.“
V tom měl pravdu. Postavit
padák bylo vyloučené. Navíc
bychom jich potřebovali několik.
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to téma za uzavřené, ale mě to
stejně nedalo. Jednou jsme se
dostali na Roraimu, tak jsem chtěl
vidět všechny zázraky a úžasné
scenérie, které stolová hora
poskytovala.
Riskovat životy svých přátel
jsem ovšem nehodlal, tak jsem se
rozhodl, že se tam vypravím sám.
Než jsem ale mohl svůj plán
uskutečnit, přiběhl ke mně Richie s
tím, že Dyrian zmizel.
„Je pryč!“ hulákal Richie,
„prostě jen tak zmizel!“
Richie a Dyrian byli spolu na
rybách v nedalekém potůčku. To
místo odtud nebylo vidět, protože
ho obrůstaly velmi husté křoviny.
„Jak mohl zmizet?“ zamračil
jsem se.
Kaiser, Darkenius i Ralf hned
zpozorněli.
„Říkal, že si potřebuje odskočit,
tak jsem se na chvilku otočil,“
vyprávěl Richie, „pak se najednou
ozval podivný zvuk, jakoby se
lámalo celé křoví, ale když jsem se
otočil zpět, po Dyrianovi nebyla ani
stopa. Tak jsem radši hned vyrazil
sem.“
„Dobrá práce, Richie,“ kývl
hlavou Darkenius. Nebyl jsem si
jist, jestli to byl sarkasmus.
„Musíme ho najít,“ prohlásil
jsem pevně.
Rychle jsme vyrazili k potůčku.
Richie byl nervózní, ohlížel se za
každým zvukem. Na místě, kde
chytali ryby, byly křoviny skutečně
nějak divně rozválené, jakby jimi
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projel tank.
„Dyrian zase řádil,“ ušklíbl se
Kaiser, ale mě to vtipné nepřišlo.
Na zemi kousek dál jsem si
všiml podivných rýh. Jakoby se tudy
něco vleklo nebo někdo někoho nebo
něco táhl. Bylo to po Dyrianovi?
Rychle jsme sledovali vryp. Vedl
hlouběji do lesa. Vypadal docela
čerstvě.
Pak najednou les opustil a
pokračoval přes planinu.
„Támhle!“ zvolal najednou Ralf.
Podívali jsme se kupředu a
skutečně spatřili v dálce nějaké
divné zvíře táhnoucí škubajícího se
Dyriana. Dyrian se očividně snažil
dostat z jeho sevření, ale to zvíře
bylo velké a silné.
„To je tarman,“ mračil se Ralf,
„myslel jsem, že je býložravec.“
„Člověk se občas splete,“
ušklíbl se Kaiser.
Tarman byl přes dva metry
vysoký a velmi mohutný. Měl malou
hlavu, zato přední končetiny byly
extrémně silné. Těmi taky držel a
táhl Dyriana. Kůži měl
zelenohnědou, takovou tmavou s
mnoha světlejšími skvrnami.
Trochu mi připomínal dávné
ještěry, ale takový druh jsem nikdy
neviděl.
Běželi jsme planinou. Nehodlali
jsme v tom Dyriana nechat. Po
chvíli nám oba zmizeli za hřebenem.
Nemohli být ale daleko. Kolem byla
vysoká tráva a mnoho balvanů.
Najednou Ralf zastavil. „Dál
bychom jít neměli,“ řekl vážně.
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dolů nebo zmizeli v řadách křovin,
které rostly o několik set metrů dál.
Za nimi se pak zvedal vyšší les.
Stopa taky zmizela, protože tráva
tu byla vyšší a země nebyla vidět.
Zastavili jsme.
„Když se podíváš na tu trávu,“
řekl Darkenius, „tak stopa je znát, i
když ne moc dobře.“
Skutečně. Po svědomitějším
pohledu se ukázala jemná linie
jdoucí do křovin na obzoru. Opět
jsme vyrazili a netrvalo dlouho a
dorazili jsme ke křovinám. Než jsme
vstoupili do podrostu, otočil jsem se
a spatřil několik menších zvířat
jdoucích svižně po naší stopě. Ve
vysoké trávě je nebylo moc dobře
vidět, ale sem tam vykoukla nad
úroveň trav.
Ukázal jsem na ně.
„Tarvinové!“ zděsil se Ralf.
„A jdou po nás!“ vyděsil se
Richie.
„Musíme najít nějaký úkryt!“
řekl Ralf.
Tarvinové se velmi rychle
blížili. Bylo to jak koukat na vlastní
smrt. Věděl jsem, že se jim
***
nemůžeme rovnat. Kam se ale
ukrýt? Bylo jasné, že křoviny ty po
Ocitli jsme se v místech, kde se krvi lačnící bestie nezastaví.
už ani Ralf neodvažoval. Svah na Maximálně jsme mohli slézt do
druhé straně šel prudce dolů a bylo nějaké průrvy, ale to bylo rovněž
v něm několik temných děr. Raději velmi nebezpečné. A pak tu taky byl
jsme se jim vyhnuli obloukem. Jen Dyrian, kterému jsme museli
letmo jsem zahlédl, že jdou velmi pomoci.
Tarvinové nebyli víc než dvě stě
hluboko.
metrů za námi a ta vzdálenost se
Dyrian ani zvíře nebyli v
rychle zkracovala. Zrychlili jsme a
dohledu. Buďto se zřítili někam
„Musíme pomoct Dyrianovi!“
zvolal jsem pevně.
„Jemu už není pomoci,“
pokračoval Ralf, „pokud ho
neroztrhá tarman, tak ho dostanou
tarvinové.“
Tráva v okolí se nějak podivně
vlnila. Měl jsem pocit, že je to víc
než jen vítr. Podíval jsem se na své
přátele. Bylo na nich vidět, že jsou
vyděšení a nejradši by se ztratili.
Na druhou stranu jsem byl pevně
přesvědčen, že žádný z nich se
nehodlal postavit k Dyrianovi zády.
„Nenecháme ho v tom,“ řekl
Kaiser, ale hlas se mu chvěl.
„Jste blázni,“ mračil se Ralf,
„proč myslíte, že jsem tu vydržel
tak dlouho?“
„To netuším, ale jisté je, že
ztrácíme čas,“ uzavřel jsem diskuzi
a vyrazil za Dyrianem. Richie,
Darkenius a Kaiser mě následovali.
Ralf chvilku stál, zdálo se, že váhá,
ale pak nás taky následoval. Patrně
už nechtěl zůstat sám. Pochyboval
jsem, že by riskoval život kvůli
cizímu člověku.

DFT No.12 | duben 2015

- 52 -

Stíny bohů XII.

T H E D AR K F O R E S TS T I M E S
http: //ti mes. d arkforests. i n fo/

prodírali se křovinami vpřed.
„Chtělo by to nějaký silný
strom a vylézt na něj,“ navrhoval
Darkenius.
„A budou čekat, dokud
nespadneme nebo neslezeme,“
kroutil hlavou Ralf, „jsou to velmi
vytrvalá zvířata. Už asi chápete,
proč jsem se planinám vyhýbal.“
Dostali jsme se až do vyššího
lesa. Naši pronásledovatelé zmizeli,
ale bylo jasné, že jsou za námi. Jen
jsme je neviděli přes hustý porost.
Slyšeli jsme ale praskání větví a
jejich vzdálený řev.
Les nebyl velký a za ním se
otevírala dosti dlouhá krajina.
Střed Roraimy, místo, které mě
vábilo, a kam se sbíhaly všechny
potoky a říčky. A právě tam dole,
blízko srázu, jsem v dálce spatřil
ležícího Dyriana. Jeho únosce se bil
zrovna s dvěma dalšími zvířaty.
Snažili se o Dyriana přetahovat. Ten
se nehýbal a zdálo se, že je buď
mrtvý nebo v bezvědomí.
Bylo mi jasné, že toto nemůže
dopadnout dobře. Před námi patrně
umírající Dyrian, za námi smečka
vyhladovělých dravých ještěrů.
Kolem se skutečně nebylo kde
skrýt. Na strom jsme lézt nemohli.
Stromy byly velmi vysoké, ale v
dolních částech zcela bez větví.
Chytil jsem pevně svůj meč.
Jediná jistota, došlo mi. Nedám se
sežrat jen tak. Někdo za to zaplatí.
Konečné zúčtování ale pro mě moc
dobře nevypadalo.
Dál jsme běželi směrem k
útesu. Pokud
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jsme měli zemřít, tak společně, a i s
Dyrianem. Po tak dlouhém putování
musel přijít jednou konec. Zahráli
jsme si s vlastními životy a toto
byla daň, kterou jsme měli zaplatit.
K útesu to bylo maximálně tři
sta metrů. Ještě okamžik a budeme
u Dyriana. Zvířata se mezi sebou
rvala stále víc a víc agresivně. Pak
jedno roztrhlo krk tomu druhému.
Dyrian najednou vyskočil a utíkal
kolem útesu pryč. Cestu mu ale
přehradil nějaký potok. Ujely mu
nohy a padl do vody. Jeden z
tarmanů se obrátil a chytil ho do
své tlamy. Dyrian zařval a snažil se
osvobodit.
To už jsme byli skoro u něj.
Kaiser a Darkenius se snažili
zahnat další dva tarmany, Ralf,
Richie a já jsme se hnali přímo k
Dyrianovi.
Ralf měl dobrou palici jako
zbraň. Připadal mi občas jako
jeskynní muž. Jeho zvíře se vrhlo na
tarmana a začalo z něj sápat kůži.
Tarman byl ale mnohem větší a
silnější. Ibuk se rázem ocitl ve
vzduchu a během zlomku vteřiny
zmizel za okrajem útesu. Ralf
zděšením vykřikl a v poslední chvíli
se snažil Ibuka zachytit. To se mu
ale nepodařilo.
„Neeee!“ vykřikl. To už ale na
něm přistál tarman a zakousl se mu
do zad. Nečekal jsem a ohnal jsem
se po zvířeti mečem, ale ono bylo
hrozně mrštné a odrazilo mě jako
nějakého neškodného švába. Ucítil
jsem úder a už jsem letěl. Měl jsem
štěstí, že jsem přistál jen v potoce.
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Tam mě ale chytil proud a měl jsem
co dělat, abych nepřepadl přes
okraj útesu.
Vyškrábal jsem se zpět, abych
viděl, jak se Richie a Darkenius
vrhli na tarmana. Snažili se ho
shodit z Ralfa. Ten sebou škubal jak
divý, ale zvíře bylo ohromně těžké.
Kaisera jsem nikde neviděl.
Koutkem oka jsem zahlédl, jak
se na útes k nám vrhlo hejno
tarvinů. Útočili úplně na vše, co se
hýbalo, tarmany nevyjímaje. Tři z
nich se vrhli na tarmana, co držel
Ralfa. Ten ztratil rovnováhu a celý
přepadl přes útes. V poslední chvíli
jsem spatřil zoufalé Ralfovy oči, jak
na mě pohlédly. Ta bestie ho totiž
nepustila a on padal s ní.
Další dva tarvini se vrhli na
Richieho. Ten zakřičel zoufale a
snažil se prchnout, ale nebylo kam.
Zvířata ho strhla na zem. Richie
pořád řval. Vrhl jsem se kupředu,
ale zakopl jsem o ležícího Darkenia.
Ten se vůbec nehýbal. Pak najednou
do mě něco vrazilo a už jsem měl co
dělat sám se sebou.
Viděl jsem jak tři tarvini táhli
škubající se Dyrianovo tělo dál od
útesu do lesa. Švihl jsem kolem sebe
mečem a tím se uvolnil. Nevěděl
jsem, co mám dělat. Pomoct
Richiemu nebo Dyrianovi? A co
ostatní? Srdce mi divoce bušilo.
Pak se najednou vedle mě objevil
Kaiser, chytil mě a strhl na stranu.
„Aete!“ křičel, ale já ho slyšel
jak z velké dálky. Rozhlížel jsem se
okolo, ale Richie ani Darkenius ani
Dyrian nebyli už v dohledu.
DFT No.12 | duben 2015
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Nechápal jsem, kde jsou.
Cítil jsem, jak mě Kaiser táhne
pryč směrem k lesu. Snažil jsem se
mu vzdorovat, chtěl jsem pomoct
mým přátelům, ale Kaiser mě
táhnul jak kůň.
„Jsou mrtví! Všichni jsou
mrtví!“ řval na mě.
Zatáhl mě až do lesa. Naštěstí
nás ty bestie nepronásledovaly. Měli
asi na chvilku žrádla dost. Kaiser
padl na zem a plakal. Takového
jsem ho ještě neviděl. Já sám jsem
jen tak stál a zíral kupředu. Moc
dobře mi to nedocházelo.
„Ty bestie je zabily!“ skučel dál
Kaiser.
Konečně jsem se trochu
vzpamatoval. „Musíme zpět!“
vyskočil jsem, ale Kaiser mě chytil.
„Kam? Taky se nechat zabít?“
kvičel.
„Můžou být ještě naživu!“
„Nejsou!“ nedal se Kaiser.
„Dark a Richie přepadli přes útes.
Richie asi skočil sám, jak ho žrali ti
bídáci zaživa!“
Bylo mi najednou hrozně zle. „A
co Dyrian?“
„Toho jsem neviděl,“ odpověděl
Kaiser smutně.
„Tak může být naživu!“
„Jsi blázen, Aete?! Jsou mrtví!
Všichni!“
Chvilku bylo ticho. Nemohl
jsem tomu uvěřit. Temní mágové
mrtví. Mí přátelé mrtví. Všichni
mrtví. Zůstali jsme jen my dva.
Tady jsme ovšem zdaleka nebyli v
bezpečí.
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„Je to jen otázka času a najdou i
nás,“ kňoural Kaiser, „já nechci
umřít!“
Pak se najednou nad lesem
ozval šílený řev. Lidský řev! Někdo
ještě byl naživu. Vytrhl jsem se
Kaiserovi a běžel zpět k útesu.
Nevím, proč jsem to udělal, určitě
to nebylo hrdinství.
Nebylo to daleko, jen několik
desítek metrů. Zvířat na útesu
přibylo. O něco se rvali. Nebyli tam
jen tarvini a tarmani, ale i jiná pro
mě neznámá zvířata. Netušil jsem,
o co se perou, ale všude byla
spousta krve.
Otočil jsem se na moment a
spatřil Kaisera, jak běží za mnou.
Nevěděl jsem, proč radši nezůstal v
úkrytu. Měl tam zůstat, došlo mi,
oba jsme tam měli zůstat. Kaiser
vypadal nějak smutně. Pak se ti
dravci otočili a zavětřili. Byli jsme
cíl a nebylo už kam utéct.
Pevně jsem chytil svůj meč.
Vezmu jich s sebou, co nejvíc to
půjde, mračil jsem se. Najednou se
půda otřásla a kus skály kousek od
nás se zřítil do hlubin. Pár sekund
na to se mi začala propadat půda
pod nohama.
Jeden poslední pohled na
Kaisera, ale už jsem ho nespatřil.
Místo něj tam byla velká díra v
zemi, která se velmi rychle
zvětšovala. To ne! Kaiser ne! Nebylo
už ale pomoci. Chtěl jsem si rvát
vlasy z hlavy, že jsem s ním
nezůstal v úkrytu.
Pak se objevily další praskliny a
cel
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ý útes se začal bortit. Zvířata
vyděšeně prchala směrem k lesu.
Na zemi zůstaly jen mršiny, ale
jestli to byly pozůstatky lidí nebo
zvířat jsem nepoznal. I tak během
pár vteřin zmizely v zemi.
Utíkal jsem taky k lesu. Když
jsem běžel kolem místa, kde zmizel
Kaiser, všiml jsem si, že visí asi
deset metrů níže na viklavém
balvanu. Zastavil jsem se a pohlédl
na něj. Byl bledý jako stěna.
„Uteč, Aete! Zachraň se aspoň
ty!“ vykřikl na mě.
Z mé pozice nebylo jak se k
němu dostat. Byl příliš hluboko a
příliš daleko. Celá skála v okolí
praskala.
„Kaisere!“ zvolal jsem zoufale.
„Sbohem, Aete.“
Pak se skála utrhla a Kaiser
zmizel v hlubinách.
Otočil jsem se. Dosedl jsem
tvrdě na zem. Všechno kolem
praskalo a obrovské kusy útesu už
byly dávno pryč. Maximálně během
pár minut patrně padne celý útes,
ale mě už všechno bylo jedno.
Ztratil jsem své přátele a s nimi
odešla i moje síla. Chtěl jsem
zahodit i ten meč, který mi vlastně
vůbec nepomohl. Připadal jsem si
směšně s mečem v ruce a přesto k
ničemu.
Najednou jsem si ale všiml
kulhající postavy. Dark! Částečně
se plazil, částečně lezl. Země se
kolem něj třásla. Byl velmi zřízený,
samá krev, ale žil.
Vyskočil jsem a běžel k němu.
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Zachráním aspoň jeho! Dělilo nás od
sebe maximálně pár desítek metrů.
Už mě taky spatřil. Pak jsem
najednou ztratil pevnou půdu pod
nohami a došlo mi, že padám.
Nepadal jsem ale daleko. Zůstal
jsem viset, podobně jako Kaiser jen
asi patnáct metrů níže na nějaké
kládě, co se zachytila mezi skalami.
Meč mi vypadl a zmizel ve
tmách dole. Tak to by bylo, došlo
mi. Srdce se mi málem zastavilo
zděšením. Najednou jsem si
uvědomil, že taky chci žít. Snažil
jsem se něčeho zachytit, ale nešlo
to. Visel jsem příliš dole.
Nade mnou se objevila Darkova
hlava.
„Aete, drž se!“ zvolal
Darkenius. Jeho hlas byl takový
přiškrcený, trochu chraplavý a
unavený. Ale hlavně že žil.
„Padej odsud!“ vykřikl jsem na
něj. „Každou chvílí se to zřítí!“
„Něco najdu a dostanu tě ven!“
nedal se Darkenius a zmizel.
Několik minut bylo ticho
přerušované jen praskáním skály.
Trochu jsem se rozhoupal a podařilo
se mi zachytit se skály. Začal jsem
šplhat nahoru. Dark se pořád
neobjevoval. Buď se někam propadl
nebo zmizel kdo ví kam.
Šplhání mi šlo velmi pomalu,
protože každý druhý vyčnívající
kámen se viklal. Najednou se Dark
opět objevil nahoře. Držel nějaký
dlouhý klacek.
„Nic lepšího nemám,“ řekl.
„To mě chceš s tím srazit
DFT No.12 | duben 2015

Aeternitas
Příběhy

dolů?“ ušklíbl jsem se a šplhal dál.
Do smíchu mi ovšem nebylo.
Nahoru už to bylo jen pár
metrů. Doufal jsem, že skála
vydrží. Najednou se okolí opět
otřáslo a celá skála sjela několik
metrů dolů. Měl jsem co dělat,
abych se nezřítil, ale držel jsem se
jak klíště. Darkenius vykřikl, ale
naštěstí nespadl.
Za pár minut už mi podával
ruku a vytahoval mě nahoru.
„Měl jsem děsný strach, Aete,
že se zřítíš, a já tu zůstanu sám,“
řekl.
Vylezl jsem nahoru a rozhlédl
se okolo. Stáli jsme na malém
útesu, roztrhaném a proděravělém,
jinak kolem byla hrozivá propast.
Dno se ztrácelo stovky metrů níže v
mlhách. Les kus dál bylo poslední
bezpečné místo. Tam jsme se teď
museli dostat.
„To bylo o fous,“ poznamenal
jsem.
„To tedy ano,“ usmál se
Darkenius trochu nuceně.
Najednou se ozvalo zlověstně
zapraskání a celá ta poslední stojící
část útesu se začala naklánět. A
samozřejmě i s námi.
Darkenius zbledl. Otočil se a
okamžitě začal utíkat k lesu. Já ho
následoval, ale něco mi říkalo, že je
to marné. Pak se najednou půda
před Darkem propadla a zmizela.
Darkenius už to neubrzdil. Viděl
jsem jeho tělo a slyšel jeho řvoucí
hlas, jak se řítil dolů. To byl konec.
Zůstal jsem stát na malém
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kousku skály, který se stále víc a
víc nakláněl. Pohlédl jsem na
oblohu a na zapadající slunce. Útes
se táhl do dálky a vytvářel
neuvěřitelně nádhernou scenérii.
Viděl jsem desítky, možná stovky
malých vodopádů, jak padaly kolem
celé propasti. Za nimi rostl divoký
les.
Tak toto jsem chtěl spatřit,
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jaká ironie, došlo mi.
Tak tady zemře poslední Temný
mág, řekl jsem si v duchu. Ale je to
krásné místo na smrt. Pak se skála
utrhla a já padal a padal a během
pár sekund mě pohltila tma a věčné
ticho.
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THE DARK FORESTS TI MES
Záhady, tajemno, hry, Gothic, modování,
příběhy, povídky na pokračování a mnoho dalšího.
http://times.darkforests.info/
http://times.darkforests.info/special.php
V yd á ní :

S p eci á l y :
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SCAVEN GERS
SEASON

My č e ši ne j sme natvrdlí a taky
do káže me udě lat ně j aký te n mo d
ane b lo ve c ká se zó na zač ala.

MOČÁLOVÍ
Ž
R
A
L
O
C
I
Mo č álo vý žralo k p atří k tě m
záhadně j ším b e stiím svě ta
G o thic u.
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Reklama

Staň se modařem.
Tvořit nové světy, psát epické příběhy,
vytvářet zápletky, artefakty,
a d a l š í v ěci j e ú ž a s n á či n n o s t ,
která skutečně baví.

Tým Temných mágů
nabírá do svých řad nové duše.
http://darkforests.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=715
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Reklama

Černé nebe, podivný úsvit,
na obzoru stíny, v očích žal,
v srdci touha nezlomná.
Povídá se, co zemřelo,
nevrátí se nikdy více.
A l e n e v š ech n o , co s e p o v í d á ,
musí být pravdou ...

AD tmF ucoTicon
Aeternitásů v

THE ARK ORESTS I MES SPECI ÁL
právě ke stažení jen na
http://times.darkforests.info/
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Podivuhodné svéty
Cestování do tajemných neprobádaných hlubin kosmu

Aeternitásů v
THE DARK FORESTS TI MES SPECI ÁL
právě ke stažení jen na
http://times.darkforests.info/
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