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NOVÉ PŘÍBĚHY MALÉHO BOHA A KRUANA

PŘÍBĚH KOMIKSŮ O MALÉM BOHOVI A KRUANOVI

V září roku 1973 se v prvním čísle nového ročníku časopisu ABC mladých 
techniků a přírodovědců objevil komiks Příhody Malého boha. Autorem byl 
Vlastislav Toman, kreslířem František Kobík. Hlavním hrdinou nebyl kupo-
divu člověk, ale inteligentní robot ve tvaru kraba. Pozemšťané kdesi ve ves-
míru objevili živou planetu a dříve, než se tam sami vypraví, vyslali na ni tři 
kraby.
Jen jeden měl štěstí, že objevil kmen primitivních lovců a stal se jejich Ma-
lým bohem. Zahlédli totiž ohnivou kouli, přistávací modul, a mysleli si, že je 
to vejce Zářícího boha, slunce.
Malý bůh nejen že posílal na Zemi zprávy a prováděl výzkum, stal se i uči-
telem Gron-c-chů, jak si oni lovci říkali. Pomocí zjevení, 3d projekce, začali 
Pozemšťané Gron-c-chy učit. Ti zase naopak je považovali za Zářící bohy.
Komiks čtenáře ábíčka zaujal, líbil se, a tak Toman pro další ročník ABC na-
psal pokračování Příchod bohů.
Za zmínku stojí, že komiksový příběh v ABC vzbudil větší zájem čtenářů než 
jeho literární podoba, kterou Toman publikoval v časopisu Pionýr už v roce 
1963 pod názvem TO. V Pionýru vyšel i druhý příběh Příchod bohů (1964). 
Oba ilustroval Zdeněk Burian, čehož si Toman dodnes váží, i když Kobíkova 
podoba Kraba je podstatně bližší autorově představě.
Na otázku, proč povídky publikoval v konkurenčním časopisu, a ne v ABC, 
kde byl tehdy Toman šéfredaktorem, odpovídá: „V Pionýru, jako literárním 
časopisu, jsem mohl tisknout rozsáhlejší vícestránkové příběhy.“ V šedesá-
tých letech byl Toman velice plodný autor sci-fi příběhů, a tak je publikoval 
i mimo ABC. V roce 1966 mu dokonce vyšla útlá knížka sci-fi povídek pod 
názvem Příchod bohů ve Státním nakladatelství dětské literatury (33 000 vý-
tisků).
A právě tahle knížka Tomana podnítila, aby obě povídky přepsal do komik-
su. V roce 1973 byl v redakci ABC konán tradiční konkurs na nové příběhy 
do dalšího ročníku. Nápady jaksi chyběly nebo se moc nelíbily, a tak Toman 
sáhl po zmíněné knížce. Byla to dobrá volba, jak se v dalších letech ukázalo.
Závěr příběhu Příchod bohů totiž naznačil, že v dalším ročníku se vedle 
Malého boha objeví další hrdina, syn náčelníka Ru a kněžky Kan, čili Kruan. 
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Robot Krab zůstal trochu v pozadí, ale nové události a příhody přinesly 
i nové možnosti pro Zářící bohy – Pozemšťany.
A tak se v ABC objevil příběh Kruanova dobrodružství (1975/76) a v něm i pi-
ráti vesmíru Hor-tidé. Trochu romantiky přineslo i seznámení Kruana s Tilou 
a další postavy. První trilogie končila – tehdy ještě bez názvu Pod paprsky 
Zářícího. Ke komiksům vyšly i papírové modely – robot Krab, modul Vejce, 
robotičtí koníci Zářících i figury kosmonautů Arta a Liny.
V redakci ABC se tehdy už delší dobou zabývají myšlenkou na souborné 
vydání komiksu. Stále častěji totiž přicházejí stížnosti čtenářů, že si časopis 
nemohou koupit, ba ani předplatit, a tak nemají komiksy kompletní. V roce 
1973, kdy komiks začal vycházet, byl náklad ABC kolem 136 000 výtisků. 
V dalších letech se postupně zvyšoval a přesáhl 200 000 výtisků a stále to 
nestačilo.
A tak se redakce i vydavatelství Mladá fronta v roce 1985 zaměřily na možné 
vydání takzvaného speciálu, ve kterém by čtenáři našli ucelené vydání trilo-
gie Pod paprsky Zářícího. Vydavatel tehdy získal mimořádný příděl papíru 
na 200 000 výtisků! Zájem byl veliký, a tak se ještě podařilo dotisknout na 
80 000 výtisků. Originální poutavou obálku nakreslil František Kobík.
Uplynula další léta a v září 1988 se Kruan i s Malým bohem vrátili na stránky 
ábíčka v příběhu Kruanova cesta. Hor-tidé nebyli zničeni, ale usídlili se v ho-
rách, kde zotročují horaly a provádějí pokusy na lidech. I když tento příběh 
není už na takové úrovni jako předchozí tři díly, je čtenáři uvítán, a tak je 
Toman povzbuzen k napsání už páté série, která dostává název Kruan a bo-
hyně (1995/96). Je nejdelší, má 32 strany, ale na kresbě je vidět nastupující 
Kobíkova nemoc. S Tomanem ještě dělá komiks Poutníci pro časopis Čtyřlís-
tek (2002/2003). Jak se záhy ukáže, byl to jeho poslední komiks. Kobík před-
časně umírá 13. 6. 2006. Toman, a nejen on, ztrácí dlouholetého partnera, 
který pro ABC nakreslil řadu komiksových příběhů.
Zdálo se, že původní Tomanův záměr napsat ještě třetí díl komiksu s pracov-
ním názvem Kruan z kmene Gron-c-chů nebude naplněn. Měl se jmenovat 
Kruan a Pozemšťané. Od přistání Kraba na planetě uplynou léta a s novou 
výpravou Pozemšťanů přilétají i potomci Zářících bohů, Arta a Liny, junioři. 
Píše se však rok 1998 a Toman už není šéfredaktorem, ale důchodcem, který 
s redakcí spolupracuje jako autor dobrodružných a sci-fi příběhů.
Najít za Kobíka náhradu nebylo snadné a po delším hledání padla volba na 
ilustrátora Filipa Škodu, který měl zkušenosti s komiksy. Snad to byla silně 
odlišná kresba, ale redakci se tato realizace komiksu nelíbila, a tak příběh 
předčasně ukončila (2010) v devatenáctém dílu.
Dlouhých deset let pak není v ABC o Krabovi a Kruanovi zmínka, i když mezi 
čtenáři zapomenuti nejsou. Zejména ti odrostlejší, pamětníci, na komiksy 
vzpomínají a litují, že příběhy Malého boha a Kruana nebyly zfilmovány 
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nebo zpracovány jako animovaný seriál. Vždyť v té době zejména ve Spoje-
ných státech vzniká řada úspěšných filmů podle komiksových příběhů. 
Toman vzpomíná, že po listopadu 1989 ho oslovili filmaři ze zlínských filmo-
vých ateliérů s nabídkou na natočení animovaného seriálu podle komiksů. 
Prý mají zájem Francouzi. Ale byl tu zádrhel – natočte to, my to pak koupí-
me. Takže nic…
Až v roce 2006 přišla reálnější nabídka. Dva mladí režiséři a filmoví pro-
ducenti Tomáš Krejčí a Jiří Konečný přišli s nabídkou, že natočí hraný film 
a eventuálně seriál pro televizi s názvem Kruanova dobrodružství. Byla uza-
vřena tzv. opční smlouva na deset let – a vypadalo to nadějně! Jiřího Ko-
nečného po čase vystřídal Jiří Košťál, ale jednání a jakési přípravy se pomalu 
rozbíhaly. O projektu vyšla i řada zmínek v médiích. 
Tehdy Toman nabídl redakci ABC scénář na šestý díl příběhů o Malém bo-
hovi a Kruanovi. Byl to v podstatě upravený a rozšířený scénář Kruan a Po-
zemšťané, aby se současní čtenáři seznámili s hrdiny předchozích příběhů, 
než bude natočen film. Námět redakce přijala a za kreslíře byl vybrán výbor-
ný Michal Kocián. Komiks Kruan a slu-
žebníci Zla vycházel v ABC v období 
2009/2010 a počtem 40 stran se stal 
nejrozsáhlejším. Čtenářům-pamětní-
kům se však moc nelíbil. Zkrátka, ne-
byl to Kobík.
Tak ještě pár slov k pokusu o zfilmová-
ní komiksů. Bylo by to dlouhé a složité 
povídání. A tak stručně řečeno – film 
nevznikl. Tomáš Krejčí nedokončil ani 
svůj velkofilm Poslední z Aporveru 
a opční smlouva na „Kruana“ po dese-
ti letech vypršela, i když s překážkami 
z jeho strany.
Co říci na závěr příběhu komiksu 
o Malém bohovi a Kruanovi? Když se-
čteme všechna vydání na stránkách 
ABC, ale i  v  řadě souborných vydání, 
dostaneme se vysoko přes půl milionu 
výtisků (!) – a kdo ví, kolik je čtenářů. 
Několik tisíc uživatelů mobilů si rovněž 
zakoupilo i e-verzi komiksů pro mobily, 
kterou svého času vyrobila společnost 
NewsLab, s.r.o., dokonce i v anglickém 
překladu!

Unikátní úprava 
anglické verze komiksu!

ABC.indd   9 06.03.22   13:12



10 P Ř Í B Ě H  K O M I K S Ů  O  M A L É M  B O H O V I  A  K R U A N O V I

Reprezentační první Zlatou knihu komiksů Vlastislava Tomana stále najdete 
na pultech knihkupectví, i když vyšla v roce 2013 v nakladatelství XYZ, ne-
boť byla dotisknuta. Ostatní vydání jsou většinou vyprodána.
A tak zbývá říci pár slov o příbězích, které najdete v této knize. Toman tak 
splácí dluh svým čtenářům, kteří se kdysi ptali, kde a jak vznikl robot Krab, 
nebo jaký byl osud dalších dvou robotů, které Pozemšťané vyslali na Žlu-
tou planetu. Toman konečně na tyto dotazy odpověděl a oba komiksy vyšly 
v ABC v letech 2015/2017. Kreslil je mladý ilustrátor Petr Šrédl z Plzně. A po-
slední zajímavost na závěr. Toman a Kobík měli shodný den narození, a to 
17. červenec, a ten má i Petr, byť roky narození těch tří se značně liší.

Patrik Kočák 
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Jejda! Šéfe,

Já se lekla...!

    A je to tady!         ... Žlutá 07 v sektoru 17/1929       Raketa Oči země         ... dostali jsme první          Konečně to

Dámy a pánové...                je živá planeta!              vysadila tři satelity...       snímky a informace!        vyšlo! Hurá!!!  

Tak se to podařilo,

šéfe?!

A teď můžu jít

do penze...

Žádná penze,

Seniore! Teď se bude

makat, a hezky 

rychle!

Jsou na cestě!

Ani ne,

paní inženýrko.

Potřebujeme snímky

a rozbory povrchu!

Myslíte třeba

japonský,

Seniore?

Třeba by to zvládl nějaký robot.

Ale jak je

kontaktovat,

jak s nimi jednat,

Seniore?!

Když je tam fauna i flóra, tak by tam i někdo

                                               jako lidi mohl být.

Tohle

bude impuls

k zrychlení

zkoušek.

A lidi tam poletí - když to vyjde - za dva tři roky!

Pokud bude fungovat ten nový raketový pohon!

Takže naše rovery a jiná vozítka

z Marsu a měsíce asi nejsou k ničemu!

... zřejmě tam není žádná vyspělá

civilizace! Takže...?!

Na Žluté nejsou žádné známky

vysílání, žádná města, stavby...

SUPER!

To je senzace!

HROME! Sem s nimi

a fofrem!
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... robota jako

kraba?! FÍÍÍ!

Za mne to ale nebylo, Seniore.

Spíš monstrum!

Byl tu na stáži student

z Czech Republik

a to je jeho představa...

Někdo to kreslil na papír? Pane jo...

No právě

že hledám,

paní kolegyně,

toho robota,

přece!

Vy ho máte v šupleti?

Prve jste se zmínil

o nějakém robotu!

Tak co tam hledáte?

Pane kolego! Neplánujeme

průzkum bojem!

Pane kolego, vy se nezúčastníte naší porady?

Pane kolego!

To se hodilo

na Měsíci...

Takový čajovar!

Jako potravu pro pterodaktyly? HEHE!

To bude nějaký poklad, že?

Sežeňte mi někdo kontakt! A RYCHLE!

Jo, Tom - tedy Thomas Farsky...

Vypadá to šíleně, ale něco

                           na tom je,

                              Seniore!

                             Pamatujete

                               si jméno?

Krab prý se hodí na souši i do vody

SLÁVA! Už to mám!

Nerušte, kolego!

A co třeba drony? Nějaký vylepšený...

Já jsem pro, šéfe! Ale jaké karty máme v ruce?!

Potřebujeme něco nového, s čím Eurokosmos trhne ostatní!

A co tenhle lunochod, ovšem jako pásák?

Do toho terénu by se asi hodil

nějaký tank.

A co uděláme s tím průzkumem,

vážení?!

Vypadá jako mladší sestra Země! Fakt!

O NĚCO POZDĚJI Vsadil bych si na nějaké no..., bytosti, šéfe!
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Tak se za ním vypravím sám!

Mám nevybranou dovolenou.

Jo, a ředitel Vás pustí?

A to zase ne, Seniore! Jedu s Vámi!

Tak si taky vezmu dovolenou! Nino ohlaste mě.

Pane řediteli, inženýr Holman už přišel!

Děkuji, Marto! Minutku. Hned ho přijmu.

Samozřejmě! A děkuji za návštěvu.

Ten je tu ale rychle!

No, aspoň to s ním

projednáte, že?

Dáte si něco, pane inženýre?

Dobrý den, pane řediteli!

Děkuji, jen sodu!

Zdravíčko, Holmane!

Copak to tak spěchá!?

Máme průzkumníka pro

Žlutou! Inteligentní

robot krab trumfne

ostatní!

Tohle je ta Vaše

bomba?! PCHÁ!

Musíme si to ověřit,

řediteli! Dejte mi

souhlas.

Rada obrany Země si nepřeje žádné

hvězdné války...

... a tohle není

žádný tank!

Ten Farsky tady byl, Waltr s ním pracoval.

Hm, tak jo. Máte tři dny... a kam že letíte?

Praha - Plzeň - Šumava

Letíme hned dál, Seniore?

Už jsme v Plzni, šéfe!

Nina, objednala vrtulník.

Ale na oběd si sjedeme do města...

... a na pivo! To tradiční, plzeňský! JO!

Tak tohle je ta vaše Šumava, Seniore?

Národní park, šéfe! Obec Zádveří.

A kde budeme toho Farskyho hledat?!

Má to být poslední stavení u lesa.

No a jiný už tu není, šéfe!

Seniore, že by je ani

ten vrtulník nevyrušil?!
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Neznámý tvor na Zlaté pláni zatím nikoho nevyrušil.

Jestli nám takhle ukáže

Žlutou planetu...

Tak to bude super!
�ž se ro��l�ž�, vidíte?

Zadávám Krabovi program

pr��kumu Zlaté planiny.
Chová se jako skutečný

pr��kumn�k!

SUPER!

SAKRA! Co to je?

�é, ten je hezkej!

Zase nějaká skrytá kamera...

... jdeme pryč!

TFUJ, to jsem se lekla! Tome, tedy Farsky,

to byl hezký moment!

�ž Kraba vidím

na Žluté planetě!

�ep�e�ánějte! Je jako

žáček první t��dy�

STANDÓÓÓ! CO TO JE-ÉÉÉ? MIRKÓÓ!

��mo�emš�an!

UTE�!

CRK-TIK-DRR-PAS-COM...

JEDEŠ! Nás nedostaneš,

ty potvoro!
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�meričané pracuj� na dronu.

�m, jeden satelit

na Žluté na�otil

cosi létaj�c��o.

Že by pterodaktyl? Žlutá prý je

jako mlad�� sestra �emě.

�ele, �aponci přece jen

nab��ej� robota! � �uso�é se �racej� k robotu

na páso�ém pod�o�ku?

�o! �ato

��na a �ndie

c�ce ro�nou

poslat lidi.

Farsky, �rab má �anci na ��tě�st��!

Tome, �kus�me

ma�imáln� �átěž!

�á byc� to tak nec�al! �e�tě máme čas.

�ada obrany �emě

nám nab�dla �e�ern� poly�on�!

�djedeme ��tra.

�e to �a�e ro��odnut�, �é�e!

� jdeme balit, Tome!

��oly�on � u�a�řený prostor

Tak jsme dora�ili.

�e�ern� poly�on � dru�ý den kolem poledne

�aulo! �romi�te.

�rubere, �y džentlmene! � co já?!

�ajor �ruber! ��tám �ás!

�e�namte se! To je Tom Farsky.

Ř�d�c� středisko

na �ěži máte

plně k dispo�ici!

�ou�ám, že je tam �ýta�.

�eniore, �y ale

�ůstá�áte dole.

A SAKRA! �můla.

�estra�te nám �raba,

pane inženýre!

Tak pole�, kamaráde! �eká tě bojo�ka.
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5. Kolaps, nebo sabotáž 1. strana-tisk

�. prosin�e ��15 1���1���

O půl roku po�ději. �ý�ojo�é středisko �urokosmosu.

Pane Farsky, páno�é! To�le je husarský kousek!

Opravdu žádný tank, ale �elekrab!

�ysl�te, pane majore?

�činné �braně však má! Vid�te?

SKV�LÉ! �obrá tre�a, Farsky!

�m�  jen uspat -

je m�rumilo�ný...

Ano, ano! �ejdeme planetu dobý�at, ale �koumat!

�ejsme však dost siln� ubránit se

a�resi mimo�em��anů!

Pokud tam �ůbec nějac� jsou, páno�é!

Po�ději �ěkuji, Paulo, že mi s pro�ramo�án�m

pomá�áte! To�le nen� moje silná stránka.

�le já to dělám ráda, 

Tome! Jako byc� učila

nějaké�o žáka...

... jen mlu�it neum�.

Hm, a k čemu Vám to bude, Tome?

Jo, mlu�il!

�le utajeně

a jen se

mnou - tedy

i s �ámi,

jestli

c�cete?

�oká�ala byste ho to naučit?

�ysl�te, aby mlu�il?!

�řeba aby se na Žluté domlu�il, kdyby...

... a taky se mnou, s �ámi.

�řede���m s �ámi! Že jo?!

Tak to �kus�me! TRR-CIK-CIK! VROUM!

Ten důc�od si ro�mysl�m...

Potřebujeme těž�� terén.

�de mu to docela dobře.

Testo�ac� prostor Eurokosmosu

... Eurokosmos má v ruce eso! 0
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25

75

95

100
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Krab si s tím poradí.

Je tam plno

kráterů a trosek.

Teď vstupuje na cílovou

střeleckou plochu.

Po dvou hodinách

CIK-CIK-TRRC-PEPE.
Vidíte, šéfe?!

Ten kámen Kraba

zajímá.

Jo, já to vidím taky! Dobrý!

SAKRA! Co to bylo?!
NÉ! To není možný!

Spojení je pryč!

Co je s Krabem?!

DZUUUM-KŘÁÁÁCH!!!

BOUŮŮM!

To nevypadá

dobře, Paulo.

Je to kolaps nebo sabotáž?!

Jak se to mohlo stát?!

A my se s Tomem

tak snažili.

U Kraba něco kikslo!

Ale co a proč, Waltře?

Na to, Tome, přijdeme!

Raketa ke Žluté ještě

neletí. 0
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100
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MALÝ BŮH: ČAS GRON‑C‑CHŮ
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