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Zeman (komiks): Knihovnička Vakukoku#
016: Hon na lišku - Kája Saudek ke stažení
PDF Podle televizního seriálu "Třicet případů
majora Zemana". Kreslený seriál vycházel v
měsíčníku PIONÝRSKÁ STEZKA od ledna
1977 do prosince 1978. Vyšlo celkem 48
stran. Seriál byl zpracován dle několika
příběhů z tehdy populárního televizního
seriálu "Třicet případů majora Zemana" (s

nápadem prorazit tímto námětem
proticomicsovou bariéru přišel A.Jelínek).
Comicsový střih a Saudkův typicky mírně
ironizující styl zdůraznil naivitu těchto
příběhů, o jejichž televizní popularitu se
zasloužilo pouze obsazení rolí oblíbenými

herci. Příběhy byly otiskovány vždy po dvou
stránkách v jednom čísle. Otištěny byly

příběhy: "Hon na lišku", "Loď do
Hamburku", "Křížová cesta" a "Konec velké
šance". Jeho další pokračování přerušil zákaz.
Nepomohlo ani to, že byl comics kreslen pod
patronací Ministerstva vnitra (jednotlivá

pokračování byla předkládána jeho tiskového
oddělení ke schválení). Ke cause seriálu se
vrátil až v roce 1990 časopis REFLEX, který
seznámil s celou causu veřejnost v čísle 15
(10.7.90); zároveň na str.42 otiskl několik
jeho obrázků a na str.44 znovu poslední 2

strany, které v Pionýrské stezce tenkrát vyšly.
Po několikaleté přestávce vyšel až koncem
roku 1992 v týdeníku REFLEX třicátý první
alias "Poslední případ majora Zemana". Jeho
scénář napsal Jan Reinisch podle novely
Jiřího Procházky (J.Weigel, který už

předchozí díly majora Zemana nedělal s
velkým nadšením, odmítl tento seriál dál
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nastavovat). V záhlaví každého dílu se
opakovaně zdůrazňuje, že novela, podle níž
byl napsán scénář, vznikla v únoru 1989. Tato
noticka (svým vnucováním se čtenáři) působí

na první pohled dojmem, jako by jejím
účelem bylo vylepšení kádrového profilu
autora. Do Kateřinské Hory přichází nový
velitel SNB nadporučík Bláha. Komunisté
přebírají moc a Zeman se otevřeně přidává k
dělníkům, kteří znárodňují místní zbrojovku.

Nadporučík Bláha není tím za koho se
vydával a v letadle uprchne z republiky.

Zemanovo setkání s Blahou není poslední a
stane se pro něj noční můrou, která tragicky

vyvrcholí v roce 1957.
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