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Na začátku sedmdesátých let 20. století mě oslovil kolega a později i vzácný přítel 

František Kobík, zda bych s ním nechtěl spolupracovat na tvorbě vystřihovánek pro 

známý dětský časopis ABC. Oba jsme tehdy pracovali v budově konstrukce letňanské 

automobilky a  navíc se znali z  letňanského letiště. Zahájit úzkou spolupráci tedy 

mělo svou logiku. Dlouho jsem se nerozmýšlel. Stavěl jsem v té době modely letadel, 

takže přibrat si k  tomu modely papírové zase tak velký problém nebyl. Františkovi 

jsem tedy na spolupráci kývl, aniž jsem ovšem tušil, co z ní vzejde. Literární činnost 

jsem sice zahájil o hezkých pár let dříve povídkou Cizinec, kterou mi v šedesátých 

letech vytiskl časopis Letectví (tehdy se nazýval Křídla vlasti), ale v Ábíčku to bylo 

něco jiného. Při tvorbě vystřihovánek mi připadl úkol rozkreslit Františkovy náměty, 

on budoucí vystřihovánku vybarvil, já z ní slepil model, František nakreslil originál 

a jaksi mimochodem jsem ještě napsal stavební návod.

Zhruba po  roce mě požádal redaktor ABC Martin Pilný, zda bych nechtěl psát 

i  návody jiné. Tak vznikla raketa Vanavan vystřelovaná pomocí prázdného obalu 

tohoto „historického“ čistíciho prostředku, hodiny kukačky, které byly kombinací 

vystřihovánky a technické hračky, ale později i články o kosmonautice, sportovním 

letectví či modelářství. V té době také dorazil do republiky nový fenomén, plastikové 

modely, a časopis ABC se záhy stal vlajkovou lodí tohoto modelářského odvětví. 

Dnes už vím, že logickým vyústěním mé časopisecké tvorby byla tvorba knižní. 

Do své první knížky s názvem Stavíme makety letadel a kosmických lodí jsem vtělil 

zkušenosti získané v Ábíčku a samozřejmě také z vlastní modelářské praxe. Modely 
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letadel jsem stavěl od útlého dětství s několikaletou přestávkou, kdy jsem se věnoval 

sportovnímu létání. Následovaly knížky pro letecké a  plastikové modeláře, ale 

i publikace věnované historii československého a v pozdějších letech i samostatného 

českého a slovenského letectví.

Ovšem letectví ve  svých rozmanitých podobách nebylo mým jediným životním 

tématem. Od  mladých let jsem doslova „hltal“ Verneovky, knížky J. M. Trosky, 

Stanisłava Lema a dalších autorů vědecko-fantastické literatury. Mezi nimi nechyběl 

ani doktor Ludvík Souček, jehož jsem měl tu čest poznat osobně a  který jako 

redaktor nakladatelství Albatros ode mne přebíral rukopis prvního dílu knihy Letadla 

československých pilotů. Když se pak v  ABC objevila možnost začít zveřejňovat 

komiksy vedle těch, které psal šéfredaktor Vlastislav Toman, oslovil mě opět již 

zmíněný redaktor Pilný, já napsal scénář, Fanda Kobík podle něj namaloval obrázky 

a  Vzpoura mozků byla na  světě. To, že je dnes řazena ke  komiksům kultovním, 

patří k našim největším úspěchům. V době vzniku Vzpoury mozků byl totiž komiks 

všeobecně považován za něco podřadného, vesměs určeného těm, kteří neradi čtou. 

Teprve v současnosti nabývá na významu a svět objevuje jeho klady.

Po Vzpouře mozků následovala Galaxia, Tvrz a poslední má spolupráce s Františkem, 

Operace Jericho. V té době ale už byl František Kobík vážně nemocný a já si musel 

najít nového malíře, nebo chcete-li ilustrátora. Opět jsem měl štěstí. Ke spolupráci 

se uvolil přítel a malíř Jiří Petráček. Spolupracoval v té době s časopisem ABC a jeho 

kresby, zejména ty historické, mě doslova uchvacovaly. Naší první společnou prací 

byl komiks s názvem Zkáza planety Země, později i příběhy pilotů z první světové 

války s příznačným názvem Biggles a zatím poslední prací je Operace Slunce. Ještě 

jsme spolu rozpracovali seriál klasických návodů pro letecké modeláře s  názvem 

Létající parta, ale ta zůstala nedokončena. 

Málem bych zapomněl na vlastenecký seriál Vrabec. Pomocí fiktivní postavy letec-

kého skauta Jendy Horáčka jsem chtěl zmapovat osud československých pilotů za 
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druhé světové války až do  konce 20. století. Byl to velký projekt, který ale „zašel“ 

na  svou velikost. Na  přání tehdejšího vedení redakce ABC jsem příběh ukončil 

okamžikem, kdy se hlavní hrdina dostane s několika dalšími Čechoslováky do Velké 

Británie v  předvečer oné známé a  slavné letecké bitvy. I  tento komiks by měl být 

součástí knihy, bohužel ale není. O příběh totiž před několika lety projevilo zájem 

nakladatelství vydávající periodikum Moje první noviny, seriál otisklo, ale bohužel 

originály grafických listů nevrátilo. 

Ze ztráty originálů Vrabce jsem byl velmi zklamán a  zdálo se, že žádný komiks už 

nenapíšu. Jak ale praví klasik, nikdy neříkej nikdy. Oslovilo mě NAKLADATELSTVÍ XYZ 

a nabídlo mi napsat scénář věnovaný legendě československého letectví generálu 

Františku Fajtlovi. V závěru knížky, která má být souhrnem komiksové tvorby dvojice 

Šorel–Kobík a  Šorel–Petráček, laskavý čtenář nalezne ukázku z  připravovaného 

komiksu a já doufám, že ho přijme stejně jako kdysi Vzpouru mozků.

                                                    

 Václav Šorel





Přiznávám se bez mučení, že jsem byl v  sedmdesátých letech 20. století doslova 

fascinován počítačem. Jednotné číslo užívám proto, že jsem v  té době znal jen 

jeden. Monstrum bylo umístěné v  klimatizovaných prostorách budovy pro tento 

účel zvlášť postavené, která se tehdy nacházela v letňanské Avii. Lidé zde neustále 

někam spěchali, sem tam přenášeli záhadné kulaté předměty, stohy papíru a tvářili 

se neobyčejně tajemně. Je mi jasné, že celé to zařízení se dnes vejde do  docela 

malého notebooku a  ty velké kulaté předměty, což byly jakési primitivní diskety, 

nahradí obyčejná „fleška“. Tehdy na  mne dělalo výpočetní středisko velký dojem, 

ale také se mi v  koutku duše usídlily jisté obavy. Může-li takové zařízení nahradit 

desítky výpočtářů či účetních, co asi přinese budoucnost? Nebude nakonec takový 

„krám“ řídit chod naší planety a tím i život každého člověka? Své obavy jsem vtělil 

do komiksového příběhu s příznačným názvem Vzpoura mozků. I když od jeho vzniku 

uběhlo bezmála půl století, obavy zůstávají. Počítače jsou stále menší a  menší, 

zastávají stále více funkcí a  některá odvětví průmyslu bez nich už ani nemohou 

existovat. Uvidíme, co přinese budoucnost. Musíme totiž věřit, že nakonec vždy 

zvítězí nejsložitější „zařízení“ ve vesmíru, a to lidský mozek. 
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