
 

"Toto je nouzové volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Posádka 

je mrtvá, zahynula v důsledku ozáření. Jediní, kdo přežili, jsou Dave 

Lister, který byl v době nehody na lodi ve stavu nevědomí, a jeho březí 

kočka bezpečně uzavřená ve skladišti. Takže po probuzení za tři miliony 

let je Lister pouze ve společnosti tvora, jenž se vyvinul z jeho kočky, 

Krytona, úslužného androida, a Arnolda Rimmera, holografické 

simulace jednoho mrtvého člena posádky. Já jsem lodní počítač Holly s 

IQ 6000, což je jako 6000 učitelů tělocviku."  

 

Milá posádko,  

čekají Vás dva dny plné bílých děr, hollyhopů, psychoměsíců měsíců a ozvěn budoucnosti.  

Divoký let začíná v pátek v 18:00 u Klubovny v Kobylisích a skončí další den v neznámém časovém 

kontinu. S sebou potřebujete jídlo na páteční večer. Pokud si budete chtít něco v sobotu večer 

ogrilovat, dá se předtím zaběhnout do výdejního Billamatu a něco si navolit.  

S sebou si vezměte věci na standartní mezigalaktickou pouť - spacák, karimatku, oblečení na dovnitř a 

ven. Podívejte se na předpověď světelného větru a zvolte si odpovídající skafandr. Okolo některých 

planet lítá moře haraburdí, tak by se mohlo stát, že se váš skafandr ušpiní, tak s tím počítejte. Psací 

potřeby a zajímavé papírové počítačové hry se na sobotu také můžou hodit. Pokud nechcete pro jídlo 

strkat hlavu do jídelních automatů, doporučuji nádobu (ideálně aby šla dát Krytonovi na hlavu).  

Během akce bude možné vaše větší věci teleportovat na místo určení a menší si nechat u sebe. 

Doporučuji zavazadlo tomu uzpůsobit. Celá legrace se vejde do 300 Kč, přesnou částku nám vyplivne 

až generátor náhodných čísel ke konci zájezdu.  

Přeji příjemný let, 

Holly, 

P.S. 1: Za ty tři miliony let chovám bláhovou naději, že lidstvo přestalo válčit, vyléčilo všechny nemoci 

a zjednodušilo formulář daňového přiznání. 

P.S. 2. Pro příjemnější zážitek doporučuji prostudovat pracovní materiály: 

http://reddwarf.nikee.net/index.php?video=11 Informace o postavách:  

 

  



Postavy  
Holly: Lodní počítač s IQ 6000. Ovšem jestli toto IQ opravdu má je sporné. V 

průběhu 3 milionů let totiž propadl počítačové senilitě a jeho IQ se postupně 

zmenšuje. Pokud se ho posádka na něco zeptá, odpovídá většinou dosti 

nesmyslným způsobem a často vyplyne, že o tom nemá nejmenší tušení. Svou 

podobu, plešatého padesátníka, si vybral z milionu různých možností, protože 

údajně patřila nejplodnějšímu milovníkovi všech dob. V průběhu seriálu na sobě 

provede změnu pohlaví a změní se na Hilly, počítač, do kterého byl kdysi 

bláznivě zamilován. Norman Lovett se uvolil ztvárnit tuto postavu zmateného lodního počítače. 

 

David Lister: Hlavní postava seriálu. Je mu 27. Má velmi specifický účes, jeho 

hlavu zdobí pět dredů, jinak je ostříhaný na krátko. Dave je zvláštní osoba, 

nadevše miluje jídla z kari, pivo a svou čepici a hraje na kytaru s pěti strunami, z 

nichž tři jsou G. Jeho největším snem je mít farmu na Fidži, kde chce chovat ovce 

a koně. Na lodi se nesnáší s Arnoldem Rimmerem a obvykle se spolu dostávají do 

křížku. Má spoustu nechutných návyků, kterými své spolucestovatele, hlavně 

Rimmera, často popouzí k nelibosti. Zpodobnil jej Craig Charles.  

Kocour: Tento zvláštní tvor se vyvinul z Listerovy těhotné kočky 

Frankensteina, zatímco Lister byl ve stázi. Příslušníci jeho rodu (Felis sapiens) 

ho opustili po takzvaných „svatých válkách“, při kterých se rozdělili na dva 

tábory a odletěli. Na lodi nechali jen nemocné a staré jedince a zde se chromé 

a hlupákovi narodil Kocour. Je to sobecký tvor, který se považuje za 

nejhezčího hocha na lodi, stará se jen o svůj vzhled a o své „švihácké“ obleky. 

V seriále, v podání Dannyho Johna-Julese, je ovšem nenahraditelnou 

komickou postavou.  

Arnold Rimmer: Hologram třicetiletého druhého technika, jehož jedinou 

povinností bylo starat se o to, aby se automat na polévku neucpával. Arnold 

je probuzen k holografickému životu, aby se postaral o jedinou věc. Jeho 

úkolem je udržet jediného člověka ve vesmíru, Listera, při zdravém rozumu. 

I když Lister tvrdí opak, docela se mu to daří. Rimmer je velmi arogantní, 

sebestředný a nadutý, také trpí napoleonským komplexem. Je neuvěřitelný zbabělec a křivák, před 

každým nebezpečím uteče a nechá své společníky na holičkách. Je posedlý touhou stát se 

důstojníkem, neustále však propadá důstojnických zkoušek. Arnolda hraje Chris Barrie.  

Kryton: Celé jméno tohoto robota série 4000m, vyrobeného společností 

Divandroid, je Kryton 2X4B-533P. Výrobci jej ovšem nevytvořili jako 

nějakého krasavce, což mu jeho přátelé často připomínají. Dle jejich 

mínění vypadá jako okousaná tužka s gumou nahoře. Jeho jedinou touhou 

a jediným úkolem je sloužit svým pánům. To také svědomitě dělá, vaří jim, 

pere, pečuje o ně, když jsou nemocní, ale také jim častokrát pomáhá z mnohých nebezpečí. Jeho 

největším snem je stát se člověkem. Lister ho v průběhu času naučí emocím a lhaní, za což mu je 

Kryton nesmírně vděčný. Robot věří, že až jednou zemře, ocitne se za své svědomité plnění úkolu v 

křemíkovém nebi. V seriále na sebe jeho podobu vzal Robert Llewellyn.  


