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Na úvod
Tuhle jsem si fiíkal, Ïe je na ãase uspofiádat malou faktografickou v˘stavu: ¤ada vedoucích, jejich pomocníkÛ i obyãejn˘ch expediãníkÛ jezdí do Úpice uÏ mnoho rokÛ. Vzácnû dokonce i celá desetiletí! TakÏe by bylo docela zajímavé vytáhnout na „svûtlo boÏí” jejich partnery „tehdy” a „teì”.
âas neúprosn˘, vût‰ina z nich za tu dobu pro‰la docela slu‰nou metamorfózou. Já osobnû pfiijel v roce 1988 na Expedici
coby krátkovlasé, vychrtlé mládû (lehce odbarvené do rezata) s kytiãkovan˘mi kraÈasy. Od té doby se mi nejdfiíve vlasy
prodlouÏily aÏ k pasu a poté opût zkrátily na délku jenom nûkolika milimetrÛ. (To proto, abych zakryl blíÏící se ple‰.)
Pozvolna, ale urãitû také hodnû zajímavû, se vyvíjela i moje pozemská schránka. Zatímco zpoãátku jsem mûl problémy s podv˘Ïivou, s pfiíchodem paní Samkové jsem tak nûjak nenápadnû ztloustnul. Nyní jsme lehce obézní a pfiestávám se líbit sám sobû. Navíc zaãínám zapomínat, jsem krátkozrak˘ a tu a tam ‰patnû sly‰ím. Prostû fosílie.
Obdobnû jsou na tom i ostatní, ktefií vydrÏeli aÏ do dne‰ních ãasÛ. Viktor se vytáhl natolik, Ïe je skuteãnû nepfiehlédnuteln˘. Navíc se z drzého fracka, jenÏ mûl málem doÏivotní zákaz úãasti, stal jeden z tahounÛ celé Expedice. Rudolf,
kdysi siln˘ kufiák a hromotluk, kter˘ byl v centru pozornosti nejednoho dûvãete, si uÏ pfied rokem pfiestal zapalovat
jednu od druhé... Z Marka se stal vedoucí Amatérské prohlídky oblohy, vûdecká kariéra Danky vlaje ve hvûzdném
vûtru… A tak dál a tak dál… ¤adu expediãníkÛ a expediãnic navíc nenávratnû pohltilo vûãné zapomnûní…
Musím pfiiznat, Ïe i já jsem mûl v poslední dobû expedice plné zuby. Stále stejní lidé, stále stejn˘ program - prostû nic
nového, Ïádná zmûna. Nebavilo to ani mne, ani expediãníky. MÛj vnitfiní odpor dokonce dospûl tak daleko, Ïe jsem se
nezvratnû rozhodl: Do nového tisíciletí s nov˘m hlavním vedoucím!
Jak˘m? To mi bylo vlastnû úplnû jedno. Nejsem Ïádn˘ král a nemám tudíÏ potfiebu (dokonce ani pravomoci) jmenovat
své nástupce. (I kdyÏ se musím pfiiznat, Ïe zákulisní pletichy by v tomto pfiípadû moÏná asi tfieba ne urãitû nebyly.)
JenÏe pak jste pfii‰li vy, nová generaãní vlna nad‰en˘ch pozorovatelÛ. Îádné vylomeniny, Ïádné problémy se stále
chybûjícími úãastníky – na pfiedná‰kách, pozorovacích stanovi‰tích ãi kdekoli jinde. Naopak. Fanatiãtí úãastníci
letní ‰koly astronomie. Najednou jste mne vrátili na zaãátek, do doby, kdy jsem poprvé pfiijel do Úpice. Kdy se formovala Amatérská prohlídka oblohy.
Ruku na srdce. Myslel jsem si, Ïe nûco takového není moÏné, Ïe se doba zmûnila. Dnes uÏ má o prosté koukání na
obloze, byÈ umocnûné men‰ím dalekohledem, fotografick˘m filmem nebo kfiemíkov˘m ãipem, zájem jenom málo
kdo. Nov˘ ãas pfiinesl novou zábavu. KdeÏe romantická astronomie. Îijeme uspûchanû, s vûãn˘m adrenalinem v krvi.
Valí se na nás jeden ‰ok za druh˘m… Reklama, Internet! Lehnout si pod oblohu, dívat se ãtrnáct dní na prakticky
nemûnné nebe? Nesmysl! Blbost! Na to pfiece není ãas! Proã bych mûl nûco takového dûlat. Existuje jiná, vût‰í, vût‰í,
vût‰í zábava!
Vy jste tento mÛj – zdá se pokfiiven˘ – názor vyvrátili. UÏ dlouho jsem se nesetkal s tak skvûlou partou zanícen˘ch
hvûzdáfiÛ. Ba co víc. Scházíte se nejen na Expedici, ale i po ní. V Praze po nûkolika desetiletí vznikla akãní skupina
expediãníkÛ. Zaãíná se opût pozorovat v Úpici! Klobouk dolÛ pfied vámi.
Pfiesvûdãili jste mne, Ïe práce, kterou fiada lidí vûnuje k pfiípravû tûchto prázdninov˘ch akcí, není zbyteãná. Dokonce
jste mne pfiesvûdãili, abych se té pfií‰tí Expedice také zúãastnil. A nejen to. Pod va‰ím vlivem jsme se po létech rozhodli zásadním zpÛsobem zmûnit podobu celé Expedice. Bude nás je‰tû víc – paní Samková se uÏ rozhlíÏí po vût‰ích
hrncích. Pestfiej‰í bude i program: zamûfien˘ na zaãáteãníky a pokroãilé, s novou skupinou meteorologÛ, pozorovatelÛ Slunce, stavitelÛ dalekohledÛ... Snad uÏ koneãnû zprovozníme i radioteleskop a moÏná i jednoduchou infraãervenou kameru.
Prostû doufám, Ïe pfiijedete. Expedice zaãíná uÏ v pátek desátého srpna a konãí v nedûli dvacátého ‰estého Moc se na
vás na v‰echny tû‰ím!
Va‰e fosílie. Jifií Du‰ek
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Momentky
aneb historky z první ruky
Rok 2000. Pro nûkteré konec svûta, pro nûkteré dÛvod uãinit to, co dlouhou dobu odkládali anebo lépe, udûlat nûco
‰íleného, aby dal‰í generace mûly na co vzpomínat. Myslím, Ïe to byl právû mÛj pfiípad. Díky vymoÏenostem dne‰ní
doby nebylo tûÏké propadnout závislosti na technice, zejména internetu. V prvopoãátcích byly okruhem mého zájmu
nûkterá témata, o nichÏ bych se zde nerad zmiÀoval. Velmi rychle mû to pfie‰lo. Kromû krásn˘ch Ïen jsem mûl je‰tû
jednu slabost. Astronomii. Ne, Ïe bych byl vá‰niv˘m pozorovatelem blízkého ãi vzdáleného vesmíru, ale vÏdy mû fascinovaly zprávy okolo dûní v astronomii a kosmonautice. M˘m prvním krokem ke hvûzdám byla multimediální publikace pánÛ Grygara a Pokorného – ASTRO 2001. Ov‰em asi nejvût‰í zásluhu na tom, Ïe jsem byl „in“ mají Instantní
astronomické noviny. Od první chvíle, kdy jsem jako správn˘ astronomick˘ zelenáã zabrowsil na tyto stránky, jsem
se stal pravideln˘m ãtenáfiem tûchto jedineãn˘ch elektronick˘ch novin. (Touto cestou bych rád podûkoval „Matce“
a „Otcovi“ IANu, za tuto bohalibou ãinnost…)

Pfiípravy
Nyní se dostávám k samotnému tématu Úpice 2000. Chcete-li „Astronomická expedice Úpice 2000“. Jak jsem se
k tomu vlastnû dostal? V ãláncích na IANu jsem obãas narazil na zmínku o této akci. V‰ichni autofii, mnohdy s nadhledem a vtipem (nyní vím proã…), psali o tom samém. Podíval jsem se tedy na webovské stránky expedice a dostal
nesmírnou chuÈ to také zkusit. Ale víte jak to chodí. âlovûk si nûco naplánuje a pak to stejnû nevyjde. Tentokrát to
vy‰lo. Do mého ‰íleného plánu se ve‰el i mÛj kamarád Honza. Dohoda znûla jasnû: já auto – on dalekohled. Ale
ouha! „Nûjak˘“ Du‰ek nám napsal, Ïe musíme projít pfiijímacím fiízením! To pro nás byla rána. Co kdyÏ jednoho
vezmou a druhého ne? Malá souhra náhod zapfiíãinila, Ïe jsme nûjaké ty pozorování vyprodukovali, ale mohu vám
fiíci, Ïe udûlat nûjaká pozorování na konci 4. roãníku s maturitou na krku a k tomu je‰tû v pfiesvûtlené Praze, je
opravdu nadlidsk˘ v˘kon. O to bylo vût‰í pfiekvapení, kdyÏ nám do‰la zpráva z Kraví hory (ne to opravdu není k smíchu, viì Jifií?…), Ïe nás berou.
Po notné dávce oslav pfii‰lo vystfiízlivûní. Doslova! Byla toho spousta. Ihned jsem nav‰tívil knihovnu a vypÛjãil si pfiíslu‰nou literaturu. Nebylo to ani tak proto, Ïe bych mûl tolik rád knihy, jako spí‰ proto, Ïe bych rád na noãní obloze poznal alespoÀ Velk˘ vÛz ãi Fí Ha Há (promiÀ Mariano…nemohl jsem si to odpustit…) Vzápûtí jsem zjistil, Ïe
vûdomosti nejsou ten nejvût‰í problém. Hor‰í bylo pfieloÏit nûkterá slova z dopisu od Jirky (já ti dám pentelku a lenocha!!!) Jak uÏ star˘ Murphy fiíkal:,,KdyÏ se nûco posrat mÛÏe, tak se to posere!“. Tentokrát to bylo auto. Tfii dny pfied
odjezdem se mi urvaly pedály a vypadalo to, Ïe mého USS Favorita nespraví uÏ ani Scotty. Jízda do servisu mûla spí‰
pfiíchuÈ akãní poãítaãové hry typu Need for Speed, ale na‰tûstí se mi podafiilo to nechat spravit, takÏe se mohlo vyrazit. Tedy aÏ po jedné nutné operaci. Naplnûní nádrÏe. Nevím proã, ale pfiipadal jsem si jak
v reklamû na Oscara. Nepfiímou úmûrou k cenû se zvy‰oval obsah benzínu v nádrÏi. Balení vûcí probíhalo jako obvykle. Dvû hodiny pfied odjezdem jsem zji‰Èoval, Ïe mi polovina vûcí chybí. Pak uÏ staãilo vyzvednout druhou polovinu
osádky. Poté, co jsme auto naloÏili do vûcí, jsme vyrazili na cestu. Nyní je ãas pfiedstavit mého navigátora – dezorientátora Honzu. Systém navigace vypadal asi takto: „Tak kam teì?“ „Já nevím…doleva, doprava…rovnû?“ „Jak
neví‰?!“ „Nevím!“ „Má‰ mapu ne?!“ „To je, ale…“ Je fakt, Ïe mapa byla vydána roku 1975 a vût‰ina souãasn˘ch
dálnic tam nebyla vyznaãena, ale pfiedpokládali jsme, Ïe Ïádné vesnice nezanikly ani nevznikly. Tímto stylem cestování se koneãnou zastávkou bez jak˘chkoli prÛtahÛ, zkratek a objíÏdûk (sám se divím tomu, jak jsme to dokázali…díky Honzo! Vím, Ïe cesta obãas smûfiovala k hororu, ale to spí‰ cestou zpût) stalo námûstí v Úpici. Po vydatném
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-4obûdu „staãilo“ vyjet mal˘ kopeãek, kter˘ se pozdûji pfii „návratech“ do „LeÏení“ stal noãní mÛrou. I s pomocí znaãek se nám podafiilo tábor a celou hvûzdárnu minout.

Pfiíjezd
První dojmy byly rozporuplné. V‰ehov‰udy pár lidí, ktefií dle mého názoru pobíhali v chaotickém uspofiádání. AÏ
pozdûji jsem pochopil v˘znam a vzorec, podle kterého ten blázinec fungoval. Jednalo se o du‰kocentrické pohyby tûles
ve velmi silném gravitaãním poli (podívejte se na Jifiinu a pochopíte a to ani nemluvím o nebezpeãném NEAR objektu s oznaãením Codel). S notnou dávkou odvahy jsem se ujal iniciativy (a nebylo to naposled J) a odchytil ãlovûka,
jeÏ vypadal na to, Ïe plní funkci zapisovaãe du‰í. Strefil jsem se. Jako vÏdy mi pfii pfiedstavování uteklo jméno dotyãného (byl to hrdina zapisovaã Luká‰ Král). KdyÏ pominu to, Ïe jsem se narodil v den jako Honza a opaãnû, tak v‰e
probûhlo bez problémÛ. Po nutném papírování nás ãekal úkol nejtûÏ‰í. Stavba na‰eho obydlí. V rámci aktivního pfiístupu jsme zabrali pûkné místeãko v dolním kfiídle tábora. Musím se pfiiznat, Ïe si nikdo z nás v tu chvíli neuvûdomil, Ïe v pfiípadû pfiívalov˘ch sráÏek, bude ná‰ stan fungovat jako plavidlo a jediná moÏnost zastavení bude aÏ o boroviãky v dolní ãásti kopce. Jako správn˘ PraÏák jsem se vrhl na stavbu stanu v obleãení asi za pÛl tfietího tisíce korun.
To, Ïe krásnû bílé kalhoty byly v okamÏiku „nebílé“, je zbyteãné zmiÀovat. Kupodivu byl stan bûhem nûkolika minut
v operaãním stavu. Poté jsem se pfievlékl J a vydal se na prÛzkum tábora. UÏ první setkání s „pfiespolními“ mû mûlo
varovat. Dvû sleãny, které se pokou‰eli o opalování, uÏ tak hnûd˘ch tûl, nám oznámily, Ïe by bylo dobré ná‰ stan pfiesunout tak o pÛl metru, aby se tam ve‰el je‰tû jeden. Asi to bylo m˘m dobr˘m rozpoloÏením, takÏe jsem neodporoval a popadl na‰e „iglÛ“ a hodil ho o pár centimetrÛ dál. Samozfiejmû k nesmírné radosti onûch dívek. PrÛzkum
tábora nebyl zas tak dobr˘ nápad, jak jsem si pÛvodnû myslel. Odchytil nás podivn˘ tvor (aÏ pozdûji mi bylo fieãeno,
Ïe se zove Codel) a s úsmûvem na rtech nám oznámil, Ïe má pro nás práci. Ne, Ïe bych byl lín˘ (jistû, Ïe jsem…),
ale briefing mise byl dost zbûsil˘. Po desítky let se nechávala v zadní ãásti pozemku hvûzdárny (ãi systematicky nebo
ne, to nechám na jin˘ch, ale…) zarÛstat malá kopule s dalekohledem. My jsme byli asi první skupina po 150 letech
(alespoÀ tak mi to pfii‰lo podle mnoÏství bordelu kolem), která se pokusila o uvedení tohoto, urãitû uÏiteãného, pfiístroje do stavu provozuschopnosti. A úspû‰nû. I kdyÏ mû to stálo mnoho potu a hlavnû krve (rozfiezané nohy mû svûdily je‰tû hodnû dlouho), tak se na‰í skupinû podafiil husarsk˘ kousek. Celé okolí kopule bylo pokáceno a vyhlazeno.
Sice asi ne na dlouho, ale i tak z toho ãlovûk mûl dobr˘ pocit.

PrÛzkum okolí a „slavnostní“ oheÀ
Koneãnû jsem se mohl vydat na onen prÛzkum celé lokace. Hned za „rohem“ na mû ãekalo zdrcující pfiekvapení.
PÛvodní oãekávání, Ïe zde budou o‰klivé a „divné“ zástupkynû nûÏného pohlaví, se rozplynulo v jediném okamÏiku. Staãil jedin˘ pohled na skupinku lidí, jeÏ hráli „na volejbal“. Pfiál bych vám zaÏít tento pohled. Zejména ta nûÏnûj‰í ãást pÛsobila dojmem, Ïe má celou hru pod kontrolou (ani se nedivím…proti tomu, co mûli na sobû se nedá
hrát!J). Pomûrnû rychle a bez problémÛ se navázali „styky“ (povût‰inou ty pfiátelské J) se v‰emi ostatními expediãníky. Nakonec jsem velmi rychle zjistil, Ïe v‰ichni kolem sebe vyzafiují takovou zvlá‰tní pozitivní energii a to dokonce po celou dobu pobytu! Do teì obdivuji, Ïe se vlastnû celá expedice obe‰la bez vût‰ích problémÛ a hádek („P...“
nepoãítám!) a cel˘ pobyt probíhal ve velmi druÏné náladû a mûl pfiíchuÈ leÏérnû-anarchisticko-optimistického pfiístupu k vûci. A to se mi líbilo. Den se pomalu ch˘lil ke svému konci. Je‰tû jsem staãil prozkoumat dal‰í dÛleÏité aspekty pfieÏití jako jsou záchody, oãistec a okénko s v˘dejem jídla. K mému pfiekvapení tam bylo takové zázemí, které jsem
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-5opravdu neãekal. Pfiedná‰ková místnost s projektorem, tabulí, promítaãkou a s tfiemi PC s pfiístupem na net pfiedãily má ve‰kerá oãekávání.
Ale pak to pfii‰lo. UÏ si pfiesnû nevzpomínám v jakém zvukovém rozsahu onen zvuk byl, ale v následujících dnech se
stal kaÏdodenní ranní i noãní mÛrou (není nad to, kdyÏ vás uÏ tak bolí hlava a k tomu vás ráno probudí tenhle
odpornû nelidsk˘ zvuk!). Bylo to oznámení, abychom se v‰ichni se‰li u „táboráku“. Ty uvozovky tam totiÏ nejsou
náhodou. S jistotou mohou fiíci, Ïe jsem pár táborákÛ vidûl, ale tenhle byl jedineãn˘ ve v‰ech smûrech. Hromádka
dfiíví sice vypadla, Ïe by i teoreticky mohla hofiet, ale pouze teoreticky. Mokré dfievo prostû nehofií! Ozvaly se sice hlasy,
které podporovaly vyuÏití v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch prostfiedkÛ, chemické slouãeniny nevyjímaje, jeÏ by podpofiily skomírající plamínek, ale nadarmo. To v‰ak nezastavilo „Star‰í“, aby pfie‰li od slov k ãinu. Mezitím „pyroman“
Leon dobûhl pro pevn˘ líh. Nutno dodat, Ïe se právû tento kousek lihu stal jedin˘m hofilav˘m pfiedmûtem na oné hromadû (k radosti v‰ech pfiihlíÏejících). Pak nastal ten nejoriginálnûj‰í projev jak˘ jsem kdy sly‰el (Gustav Husák se
sv˘m máváním byl proti tomu úpln˘ packal…on tedy byl, ale to je jiná). Slova se ujal Jirka Du‰ek. Zaãal velmi nevázanû: „Rádi bychom, aby vás neodjelo víc neÏ pfiijelo…“ (pfii tûchto slovech jsem si vzpomnûl na lyÏafiské v˘pravy
na‰í ‰koly) Pak následovalo asi tfii a pÛl milionu zákazÛ a povinností. Moji pozornost v‰ak Jirka upoutal informací,
která smûfiovala kufiákÛm. Bylo pro nû vyhrazeno místo na parkovi‰ti. V tu chvíli mi vstávaly hrÛzou vlasy na hlavû.
Vût‰ina tûchto kufiákÛ si totiÏ své cigarety „típala“ skoro o víãko nádrÏe mého auta. Na moÏné scénáfie nechci ani
pomyslet! Po této oficiální nutnosti se v‰ichni rozutekly a povût‰inou si na‰li zábavnûj‰í formy vyuÏití volného ãasu.

Pfiedná‰ky a pozorování
Rána probíhala v‰echna stejnû. Otfiesn˘ zvuk kolejnice, cesta ve tmû smûrem k „um˘várce“ a pak vÏdy vydatná snídanû paní Samkové, která zvolila formu pfiituãÀovací kÛry u nás v‰ech. UÏ na stfiední ‰kole jsem pochopil, proã je
dobré sedût ve tfiídû ãi v posluchárnû vzadu. Má to své nesporné v˘hody. Pokud vás to nebaví nebo jste po flámu unavení, mÛÏete se sloÏit a v klidu usnout aniÏ by z toho mûl pfiedná‰ející psychické deprese, Ïe ho nikdo neposlouchá.
Prostû a jednodu‰e jsem systematicky zabral poslední lavici. A nebyl jsem sám. Mariana asi mûla stejnou zku‰enost.
Ta do toho ov‰em ‰la mnohem razantnûji. O pfiedná‰kách se povût‰inou kroutila v rytmu 60. let. Ale zpût k pfiedná‰kám. Musím uznat, Ïe vût‰ina pfiedná‰ejících zaslouÏí uznání. Mnohdy nûkolikadenní ãi t˘denní práce pfii pfiípravû
pfiedná‰ky zcela jistû nebyla jednoduchá. V‰ichni byli schopni to „své“ podat v docela vtipné a srozumitelné formû.
Samozfiejmû i zde byly extrémy. Na jedné stranû Marcel Bûlík se sv˘m velmi voln˘m vyprávûním, které po celou dobu
mûlo komick˘ podtext, ale které upoutalo moji pozornost více neÏ ostatní pfiedná‰ky a nenásilnou formou mi v rychlosti pfiiblíÏilo obor astrofotografie. Na stranû druhé Marcel Grün, fieditel praÏského planetária a odborník na kosmonautiku. Do teì mi není jasné, jak si mÛÏe pamatovat tolik informací snad o v‰ech sondách, které opustili na‰í
malou planetku! Kdyby to v‰ak byly pouze data startÛ, ale kdyÏ vám nûkdo zaãne do detailu vysvûtlovat zapojení elektroniky na sondû XX a pak to porovná s právû ne moc dobr˘m zapojením u sondy YY, tak uÏ jde do tuhého. Tato pfiedná‰ka byla naprosto vyãerpávající, ale vím, Ïe pokud nûkdy budu mít nejasnosti ohlednû kosmonautiky, tak vím na
koho se obrátit. Asi nejtûÏ‰í pro mû byla první Fidelova pfiedná‰ka o meteorologii. Tolik cizích názvÛ a zmateãn˘ch
vzorcÛ jsem pohromadû je‰tû nikdy nevidûl. Av‰ak nyní mohu machrovat a obãas latinsky pojmenovat kdejak˘ mrak.
Celkovû musím fiíci, Ïe jsem si koneãnû pár vûcí v astronomii a kosmonautice, právû díky tûmto pfiedná‰kám, ujasnil, za coÏ musím podûkovat hlavnû ãasto trpûliv˘m pfiedná‰ejícím.
Pfiedná‰ky byly pouze jedna ãást. Kromû poslouchání teorie na nás ãekala (pr˘) ta zábavnûj‰í ãást – pozorování. Ani
nevím jak, prostû jsem se ocitl ve skupinû Luká‰e Krále vtipnû pojmenované Promûnáfii. Na to, Ïe jsem byl zaãáteãník to byl dobr˘ start. Luká‰ se v‰ak projevil jako chápav˘ ãlovûk a nám „zaãáteãníkÛm“ vûnoval vût‰inu ãasu. Byla
to vlastnû má první systematická pozorování dalekohledem. O komické situace nebyla nouze. Pozorovaní zaãalo vÏdy
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- 6tak okolo 21:30 rozebráním dalekohledÛ. Navzájem se kradli montáÏe i samotné dalekohledy i pfies „ochrann˘
systém“ ãíslování a pfiesného rozpisu dalekohledÛ. Nepomohlo nic. Kdo dfiív pfiijde a není vidût, ten vyhrál. Po pár
dnech to do‰lo i nám, takÏe jsme si pro „na‰e“ dalekohledy chodili s dostateãn˘m ãasov˘m pfiedstihem. Dal‰í nemilou stránkou bylo poãasí. Myslím, Ïe v‰ude jinde bylo jasno, jen nad Úpicí je vÏdy v období expedice zataÏeno. Na‰lo
se sice pár jasn˘ch nocí (a ono je to moÏná dobfie…pozorovat nûkolik nocí za sebou, druh˘ den pfiepisovat ãi upravovat v˘sledky a je‰tû chodit na pfiedná‰ky by nebyl asi Ïádn˘ med), ale povût‰inou se pozorování podobalo hfie
„·katulata hejbejte se!“. Samozfiejmostí byly Du‰kovy pfiedpovûdi ãisté oblohy ãasto i v pfiípadû, kdy se na obloze
vyskytovala maliãká díra v mracích, mlze a jin˘ch meteorologick˘ch útvarech, ve které bylo vidût tak pût hvûzd. To
jsme pak lítali s dalekohledy od stanovi‰tû do skladu a od skladu ke stanovi‰ti…a „Du‰ín“ to v‰e pfiísn˘m zrakem
sledoval a udûloval rady a pfiíkazy, které povût‰inou vyvolaly pouze reptání v fiadách expediãníkÛ, ale kdo ví, co by se
stalo, kdyby vãas nepfiestal J. V pfiípadû pûkného poãasí se pozorovalo aÏ do brzkého rána. Pokud to ‰lo, tak jsem pouÏíval somet a svá pozorování se snaÏil pfienést na papír, coÏ ãasto vedlo spí‰ ke karikatufie neÏ k vûdeckému v˘sledku. Dost mû zarazilo, v jakém velkém mnoÏství v noci padá rosa. Staãilo pár minut nepozornosti a nedovfien˘ se‰it
ãi mapa se v mÏiku promûnily v cár papíru v pokroãilém stádiu recyklace a rozpadu. Potû‰ilo mû, Ïe jsem se dostal
k rÛzn˘m druhÛm dalekohledÛ od jiÏ zmiÀovan˘ch sometÛ (které jsou mimochodem v˘borné!), dûlostfieleck˘ch
binarÛ, aÏ k 12“ dobsonu ( to je takové malé dûlo na sestfielování planet proudem fotonÛ) Já jsem samozfiejmû vÏdy
vãas dezertoval. DÛvodem byla má slabost ke spaní. Nejvût‰í atrakcí noãního pozorování v‰ak byla bezesporu „pÛlnoãka“. Obdivuji paní Markovou za její trpûlivost a snahu, s jakou nám toto noãní „zpestfiení“ pro na‰e Ïaludky pfiipravovala.

Oficiální a neoficiální akce aneb hry pro kaÏdého
Asi to vypadá, Ïe jsme se po celou dobu expedice nehnuli z tábora, ale to samozfiejmû není pravda. V˘lety za kulturou by se daly rozdûlit do dvou skupin – oficiální a neoficiální. O jednotliv˘ch pfiednostech ãi záporech asi není tfieba
mluvit. Zaãnu tûmi oficiálními. Po mnoho let je „centrem“ kultury mûsto Úpice. Zejména pak kaÏdoroãní úpická
pouÈ. Kdo by nemûl rád poutû? Já osobnû moc neholduji rÛzn˘m udûlátkÛm, které obrátí Ïaludek milionkrát dokola ãi vyvolají stav blízk˘ smrti. Jen díky úpûnlivému a systematickému náporu té krásnûj‰í poloviny lidstva (ano Evi,
teì je to o tobû), jsem souhlasil, Ïe se této „‰arády-sebevraÏdy“ zúãastním. Posílen pohledem na chtivé v˘razy ve tváfiích dal‰ích expediãníkÛ ãi vedoucích a teorií, Ïe zkusit se musí v‰echno a Ïe na‰tûstí i tato atrakce bude mí konec
(kdybych b˘val vûdûl, jak se m˘lím), jsem se do toho bezhlavû vrhl. V první euforii se Evû podafiilo dostat mû na nejbliÏ‰í atrakci, která byla po ruce a na kterou se „shodou“ okolností hrnuly davy dal‰ích expediãníkÛ. ·koda, Ïe jsem
nemûl tolik pudu sebezáchovy a lépe neporozumûl názvu „Tornádo“. V˘dûlku-chtivá komunita nám nejdfiíve galantnû poskytla slevu (tedy aÏ potom, co tam nabûhl Codel a vysvûtlil jim jak se vûci mají), ale vzápûtí jsem musel vyuÏít svého ‰armu a fieãnické schopnosti (to nepoznáte, kdy si z vás ãlovûk dûlá srandu?), jelikoÏ jsem sice zaplatil za
dva, ale Ïeton mi byl dán pouze jeden. ·arm a kecy zabraly, takÏe jsme se mohli v klidu s Evou usadit do své rakve.
Staãilo se rozhlédnout a v‰e mi bylo jasné. Lidé kfiiãeli, bûsnili – tû‰ili se na pofiádnou porci adrenalinu a Ïaludeãních ‰Èáv. A to nebyl ani zaãátek. Nevím proã, ale z kruhov˘ch pohybÛ mû prostû nûjak dobfie není. Zaãalo to nevinû. Pomalu nahoru, toãení. JenÏe za chvíli, kdy rychlost byla tak veliká, Ïe mnû ujíÏdûl úsmûv na tváfii, uÏ ‰lo do
tuhého. ¤val jsem. ¤val jsem na celé kolo. Mel Gibson byl proti mnû piskloun. UÏ, uÏ to vypadalo na konec. Ale ono
ne! Dal‰í kolo. To byla agónie! Pohled na ostatní zbabûlce, ktefií udûlali dobfie a zÛstali nohama na zemi, se mi jen
míhal pfied oãima. Nakonec se má pfiedpovûì vyplnila. V‰e má svÛj konec. Vylezl jsem bez problémÛ a opûtoval Evû
úsmûvy. ·lo to ‰patnû, ale musel jsem. Jsem expediãník. Jen co jsem u‰el pár metrÛ a nad˘chal se ãerstvého vzduchu,
bylo to lep‰í. Zalil jsem to pivem a bylo po bolestech (a pak Ïe pivo neléãí!) Pro ten den jsem uÏ jasno. UÏ Ïádné
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-7atrakce. Tedy kromû autíãek, které jsem slíbil Marianû a na které jako správn˘ drÏitel fiidiãského prÛkazu rád chodím. Málokdy mÛÏete beztrestnû naráÏet do cizího auta. Byli mezi námi tací, ktefií pfiímo zboÏÀovali tyto „vym˘vaãe“ Ïaludku. Pfiíkladem budiÏ Twister, do jehoÏ útrob vlezlo pár nad‰encÛ, ale poté co vylezli, tak moc zdravou barviãku nemûli. Asi nejlep‰ím pfiíkladem je Jirka „Du‰ín“. Po bramboráku a pivu mu atrakce opravdu nesedla (ne Ïe
bychom byli ‰kodolibí, ale…). TakÏe takto se kaÏd˘ rok baví vût‰ina expedice.
Do „oficiálních“ akcí zcela jistû spadá i na‰e malá exkurze do Rtynû za panem Drbohlavem. Jestli nûkdy existovala
nûjaká legenda na poli ãeské astronomie, pak je to právû pan Drbohlav. Kolují o nûm rÛzné zvûsti – dobré i ‰patné.
Mû, jako nového astronoma-amatéra, upoutala hlavnû jedna z tûch dobr˘ch a to je v˘roba dalekohledÛ. KaÏd˘, koho
jsem potkal, nedal na jeho optiku dopustit. Musím uznat, Ïe mû lákala je‰tû jedna vûc. âas od ãasu se rozhovory mezi
skalními astronomy skloní k tématu „Podkrkono‰ské dûlo“. Jinak totiÏ ani nejde pojmenovat 32“ zrcadlo. Zvídal
jsem, dolézal, podlézal aÏ se po‰tûstilo a dohodli jsme si s panem Drbohlavem schÛzku. Nejdfiíve jsme v‰ak v‰ichni
pro‰li slovním a tématick˘m v˘cvikem. Nûkteré poznámky prostû ve Rtyni nefrãí J. Nebyl jsem na‰tûstí sám, kdo mûl
nutkání podniknout tuto, pfiinejmen‰ím dobrodruÏnou, cestu a tak se mi podafiilo pfiesvûdãit i dal‰í. Nakonec na‰e
v˘prava ãítala okolo desítky lidí. Vedení a vÛbec celé akce se ujal (chtûl bych fiíci nejrozumnûj‰í, ale…) Codel, jeÏ se
stal „tûÏítkem“ první ãásti na‰í expedice – „nesmrtelné“ verze ·kody 105. Druhá osádka svûfiila své osudy do rukou
mû a mému USS Favoritu (kdyby si v‰ak nûktefií odpustili poznámky ohlednû „správného“ fiízení, tak bych se cítil
klidnûji…sám nejlépe vím, jak vysoko mám „bfiicho“ auta a jak dobré jsou ty nové tlumiãe). Cesta mûla pfiíchuÈ
terénních závodÛ, jelikoÏ cesta místy chybûla nebo zde byly vyhloubeny díry sahajíc decimetry pod úroveÀ „vozovky“. Dobrá nálada a vtipné naráÏky na osádku druhého vozu pfiíjemnû doplÀovaly „akãní“ atmosféru cesty. Av‰ak
nûkolik desítek metrÛ pfied závûreãn˘m fini‰em do‰lo u druhého auta k v˘buchu chlazení…ono totiÏ bylo co chladit! Gejzíry bublající vody místy dosahovaly velikosti karlovarsk˘ch minerálních vfiídel. Na‰e plavidlo ov‰em pfiekonalo vysoké pfiev˘‰ení a tak jsem mohl v klidu zaparkovat ve ‰karpû v horní ãásti svahu. To uÏ nám nic (aÏ na dotûrného kocoura, jeÏ si mû s nûãím spletl) nebránilo v tom, abychom zaklepali na dvefie. Vylezl podivn˘ star‰í pán, kter˘
nevypadal zrovna mile. On také nebyl. Po podivném úvodu, kdy to vlastnû vyznûlo, Ïe jsme se s ním vlastnû ani nedohodli, souhlasil, Ïe nám ukáÏe svoji kopuli (do teì lituji, Ïe jsem ho nepoÏádal o ukázku jeho práce…tak pfií‰tû!).
Ihned poté, co jsme vystoupili ze tmy z nás vypadlo jen:,,Uchhhhh!“ Ani se není ãemu divit. Takto obrovsk˘ dalekohled málokdo z nás vidûl v reálu. Samozfiejmû, Ïe fotografie „obrÛ“ z celého svûta zná skoro kaÏd˘ z nás, ale vidût
nûco podobného na vlastní oãi je nûco jedineãného. Ov‰em na‰e nad‰ení netrvalo dlouho, jelikoÏ nás pan Drbohlav
utfiel poznámkou: „To jste v Ïivotû je‰tû nevidûli dalekohled? To jste astronomové?“ V tu chvíli jsem myslel, Ïe jde jen
nûjakou slovní v˘levu, protoÏe jsme pfiijeli asi nevhod. Codel v‰ak neváhal ani chvilku a uÏ lovil materiály pro nejsenzaãnûj‰í ãlánek na Pulitzerovu cenu. V jednu chvíli to v‰ak vypadalo, Ïe Drbohlav po Codelovi skoãí (ono by to
asi nedopadlo dobfie – pro Drbohlava J) a rozdupe digitální foÈák, kter˘ ho asi nesmírnû dráÏdil sv˘mi záblesky. Ke
slovu jsme se taky dostali my a to stálo za to. Jako první (a skoro poslední) zaãal Rysu s dotûrn˘mi otázkami ohlednû ceny a váhy dalekohledu, které je schopen Drbohlav vyrobit. Jeho poznámka, Ïe v‰e, na co si zákazník vzpomene,
u mû vzbudila prudkou náladu proti jeho pfiíli‰né aroganci. I pocit, Ïe jde o seriózního v˘robce opadl ve chvíli, kdy
nebyl schopen po deset minut fiíci, kolik co stojí a vÏdy mu dávalo hodnû zabrat, neÏ si pfiesnou cenu v hlavû vymyslel. Nejvíce „nadrÏení“ jsme byli na proklamované 32“ zrcadlo. Vidût v‰ak nebylo – bylo zakryté.
Závûr je trochu smutn˘. Pan Drbohlav sice staví dalekohledy s v˘bornou optikou (a pr˘ mizernou a pfiíli‰ tûÏkou
montáÏí), ale jako ãlovûk je ten poslední, kterého bych rád vidûl a s kter˘m bych dokonce uzavíral nûjak˘ obchod.
Kopule byla sice impozantní, ale d˘chl na mû z ní takov˘ nostalgick˘ závan. V‰ude vybledlé fotografie ze star˘ch rusk˘ch astronomick˘ch magazínÛ. Aã nám bylo fieãeno, Ïe je hvûzdárna otevfiena kaÏdé pondûlí vefiejnosti, pfii‰lo mi,
Ïe jsme byli asi jediní náv‰tûvníci za posledních nûkolik let. Nikde Ïádné fotky vlastní produkce, coÏ by se dalo oãekávat, kdyÏ nám bylo fieãeno, Ïe se s tím fotí. Jediné tfii fotky, jeÏ by pr˘ mûly b˘t z tohoto dalekohledu jsou lidem
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-8ukazovány jiÏ pfies tfiicet let ty samé. Samotné 32“ zrcadlo nevidûl nikdo z nás a je jasné, Ïe zaãaly vznikat teorie
o tom, jestli tam vÛbec je nebo zda je tfieba „jen“ nefunkãní. Z celé cesty jsem mûl ‰patn˘ pocit. Pan Drbohlav je totiÏ
velice nepfiíjemn˘ ãlovûk. Místo toho, aby s patfiiãnou chlubivostí lidem ukázal svého obra (nyní mám na mysli
opravdu dalekohled) a vyuÏíval ho k pozorování nebo ho tfieba dal k uÏívání astronomÛm, ktefií by dali za tuto moÏnost cokoli, tak se z nûj stal v ústraní podivn˘ a nespoleãensk˘ tvor, jehoÏ hlavním cílem uÏ není astronomie, ale
peníze.
Ov‰em daleko zajímavûj‰í jsou záÏitky, které by se daly oznaãit za neoficiální. Rychle jsem se zorientoval v místních
pomûrech, a tak dlouho netrvalo a má chuÈ na zlatav˘ mok vyústila v opatrné „oÈukávání „ okolí, jestli by se nûkdo
nepfiidal k mé kfiíÏové v˘pravû za nejbliÏ‰í pivní pohotovostí. Kupodivu se pfiidalo více lidí, neÏ se pÛvodnû ãekalo.
Únik z „LeÏení“ pfiipomínal úprk slonÛ – hlavnû nenápadnû!. Nakonec na‰e skupina ãítala okolo dvaceti dobrodruhÛ. Cílem na‰í cesty (a ne poslední) se stal pivní bar „U ÎiÏky“. Pivo u‰lo, jediné co mû namíchlo byla skuteãnost,
Ïe v té dífie neznají nûco jako utopence ãi nakládan˘ hermelín, za které bych v tu chvíli dal snad v‰e (a nebyl jsem
sám, viì Gabi?). Nejzajímavûj‰í bylo sledovat pÛsobení alkoholu v krvi na nûkteré jedince. O zábavu tudíÏ nebyla
nouze. Asi nejvût‰ím ofií‰kem vÏdy byla cesta na hvûzdárnu. Ten kopec dával zabrat snad v‰em. A takto to ‰lo stále
dokola. Samozfiejmû, Ïe jsem byl svûdkem VELMI pikantních historek, které by byly asi k pobavení, ale to nemohu
dotyãn˘m pfieci udûlat. Pokud se chcete dozvûdût o co jste pfii‰li, zkuste to znovu pfií‰tí rok a uvidíte.
A jaká by to byla akce bez „bojové hry“ Ano, i na Úpici lidé holdují stra‰ení men‰ích a slab‰ích jedincÛ. Cel˘ systém
strachu je velmi sloÏit˘ a propracovan˘. Nejprve nám byl pu‰tûn „kultovní“ film Záhada Blair Witch. O tom filmu
jsem mnoho sly‰el a ihned mi bylo jasné, Ïe jde o C-ãkov˘ amatérsk˘ film, jeÏ se stal, díky dokonalé reklamû, celosvûtovû úspû‰n˘m. AlespoÀ co se t˘ãe v˘dûlku a náv‰tûvnosti, která se ‰ífiila jako lavina. Pro nûkteré byla procházka
ve tmû uÏ dost velkou noãní mÛrou. Dovedete si pfiedstavit, jak se museli cítit po tomto filmu a je‰tû s jistotou, Ïe tam
nûkde venku (ne, není tam pravda, Foxi!) ãíhá banda tûch nejzvrhlej‰ích lidí, co znám? Já, Olda stateãn˘, pfii jakémkoli náznaku problémÛ utíkající a Blanka „Neboj se“ jsme vytváfieli dokonal˘ t˘m, jeÏ byl pfiipraven pfiijít v‰em
nástrahám a stra‰idlÛm na kobylku. A to doslova. Nejen, Ïe jsme se vÏdy snaÏili najít pfiíãiny hluku a mnohdy velmi
prapodivn˘ch zvukÛ, ale nûkdy se nám povedlo celé stanovi‰tû zdemolovat tak, Ïe bylo nepouÏitelné. Na‰tûstí to nebyly takové ‰kody, jeÏ by se nepodafiilo spravit do chvíle, neÏ pfiijdou dal‰í. Nejvût‰ím „stra‰idlem“ byl Gabi
a Codel…(Jifiine, ty jsi byl vidût uÏ ze sta metrÛ). Nyní by bylo urãitû na místû fiíci, Ïe nikdo nepfii‰el o Ïivot ãi o ãest
nebojácného ãlena expedice a v‰ichni se pomalu pfiesouvali do sv˘ch stanÛ (aÏ na nûkteré, které to vzalo tak Ïe zÛstávali z „mnoha“ dÛvodÛ na laviãkách – Marku, ty jsi v tom zase nevinnû).
Dal‰ím oblíbenou formou zábavy expediãníkÛ (mû spí‰ pfiijde, Ïe hlavnû vedoucích) jsou expediãní „hry“. Nebudu
to zde do podrobna rozebírat, protoÏe tak by pfii‰li o „zábavu“ ti, co to nezaÏili. Jen mi vûfite, Ïe se opravdu budete
bavit…a kdyÏ ne vy, tak va‰e okolí urãitû ano. To samé platí o „Bazénku“…doufejte, Ïe se tam ty sinice do pfií‰tího roku více nerozmnoÏí a nezmutují – aby tam pak spí‰ neplavali jen ty sinice (v porovnání s vámi!).

Sobota aneb pfiedveãer masakru
Sobota – poslední den pfied odjezdem je vÏdy ve znamení táboráku. Tentokrát uÏ u opravdového ohnû, jeÏ v nûkter˘ch chvílích dosahoval i metrov˘ch plamenÛ. Celá akce v‰ak zaãala daleko dfiíve. Kromû bufitÛ, které se mûly rozdávat k ohni, jsem dostal chuÈ na nûco, co by to v‰echno pûknû „spláchlo“. Jistû Ïe! Pivo. Cestou z mûsta jsem si pfiipadal jako trpaslík, jeÏ si vleãe ve vaku svÛj poklad. Na‰tûstí jsme je‰tû s pár lidmi pojistili úspûch nûkolika pivky
u ÎiÏky, aby bufitíky mûly kam padat. KdyÏ jsme dorazili do „LeÏení“, lidé se uÏ zaãali scházet u ohnû a v‰e vypadalo, Ïe to brzy zaãne. Po oficiálním závûreãném slovu Jirky Du‰ka a paní Evy Markové zaãaly radovánky. Rozkradly se
bufity, chleby a jiné pochutiny. Nûktefií vytáhly své zásoby dobrého pití, aby se nejedlo na sucho. Mû se podafiilo je‰tû
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-9smûnit okurky za dal‰ího bufita (coÏ jsem shledal uÏiteãn˘m aÏ pfií‰tí den, jelikoÏ jsem zjistil, Ïe ty kyselé okurky asi
nûjak neutralizovali alkohol, takÏe ‰kody nebyly tak veliké). Pilo se a jedlo, zpívalo…pilo, jedlo, zpívalo…prostû
v˘borná nálada, která pfiesnû doplnila závûr této akce. Nesmím zapomenout na spoustu pfiípitkÛ se v‰emi, kdoÏ si to
uÏívali stejnû jako já, aÏ do brzk˘ch ranních hodin. (Ve‰keré události do té doby jsou naprosto neuvefiejnitelné a pro‰ly cenzurou)

Nedûle aneb drtiv˘ dopad
Ráno bylo skoro jako kaÏdé jiné – aã s men‰ím rozdílem. Probudil jsem se v 9:00 a Honza vedle mû je‰tû spal.
Kupodivu mû ani nebolela hlava a byl jsem docela vyspal˘. Mûl jsem jen problémy se zaostfiením okolí díky krví podlit˘m oãím a divnou chuÈ v ústech. Ale jinak bylo v‰e v klidu. Na‰tûstí bylo sychravo a padala mlha, takÏe po pÛlhodinové studené a následnû teplé spr‰e a ‰álku horkého ãaje venku v tom nevlídném poãasí, mû opustily jakékoli pfiíznaky toho, Ïe jsem do ranních hodin niãil mozkové buÀky spoleãnû s játry vût‰ími dávkami alkoholu. Do obûda
jsem byl ãil˘ jak rybiãka…dobfie skoro. Honza se probudil k poledni a nevypadal na to, Ïe by chtûl zrovna nûco dûlat,
ba dokonce zaãít s nûãím jako je balení vûcí. Nakonec jsme se do toho pustili a podafiilo se nám dát ná‰ stan do
„skoro pÛvodního“ tvaru. Také vy‰lo najevo, Ïe se k nám pfiipojí dvû dal‰í du‰e, které by také rády do Prahy. USS
Favorit v tu chvíli vypadal jak pojízdn˘ obchod s rÛzn˘m haraburdním (jedna z karimatek leÏela skoro na fiadící
páce). Nemohli jsme si odpustit srdcervoucí rozlouãení se zbyl˘mi expediãníky, jeÏ s napûtím sledovali Spacebally,
ktefií plnili volné chvíle na expedici jiÏ po nûkolik let a stali se tak místním kultovním filmem spolu s Drtiv˘m dopadem, kter˘ snad je‰tû nikdo nevidûl cel˘, protoÏe se vÏdy pustí pouze ãást se samotn˘m dopadem, jeÏ je zcela jistû nejzábavnûj‰í. Po tomto rozlouãení jsme zafiadili hyper 9,9 a vyrazili smûrem ku Praze. Cesta, aÏ na mírnû nebezpeãné
situace, probûhla v pofiádku. Osobnû jsem rád, Ïe jsem v‰echny v pofiádku dovezl domÛ.

No comment
A co fiíci na závûr? Snad jen to, Ïe expedice v Úpici je akce jedineãná svého druhu. Já osobnû jsem si odpoãal od uspûchaného svûta a aspoÀ na krátkou dobu Ïil v idealizovaném svûtû plném hvûzd. Potkal jsem spoustu lidí (a nûktefií
mû zvlá‰È uãarovali), se kter˘mi si mám vÏdy co fiíct. Prostû jste byli v‰ichni super! Díky! Slovy klasika akãních filmÛ:
„I'll be back“…
Oldfiich Myslivec

Kolo jako od auta !
„…T˘ fole, to je jak kolo od auta …!!!“ jste moÏná nûktefií z Vás mohli zaslechnout v ãasn˘ch ranních hodinách
3.srpna 2000. O co vlastnû ‰lo? Ti vyvolení z Vás jiÏ o tom ví a mûli moÏnost se na vlastní oãi na to „kolo“ podívat.
Pro ty ostatní je urãen tento ãlánek.
Ale abychom nepfiedbíhali, zaãneme úplnû od zaãátku. Dne 22. 7. tedy první den expedice se na hvûzdárnû objevila
tajemná bedna. Marek mûl tu‰ení, Ïe jsem v ní já, ale nebyl jsem, aãkoliv kus mého já tam skuteãnû leÏel. Ten „kus“
vám byl také vefiejnû pfiedstaven na pfiedná‰ce o stavbû dalekohledÛ. Ale abyste nemûli dojem, Ïe trpím rysovsk˘m
komplexem, nebudu svého NjÛtna zas tak moc vychvalovat, aãkoliv jsem s ním byl tady na expedici opravdu spoko-
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- 10 jen. NemÛÏu v‰ak ale zapomenout na ten okamÏik, kdy jsem mûl tu moÏnost s Oberstov˘m tzv. „kilem“, tedy okulárem s ohniskem 4 mm pozorovat za té nejlep‰í noci dvû planety sluneãní soustavy. Ano, skuteãnû se jednalo o Jupitera
a Saturna. Nedûlali jsme si velké iluze, Ïe tyto objekty nûjak zaostfiíme, ale nakonec jsme byli s v˘sledkem skuteãnû
spokojeni. Tato spokojenost se projevila nejen na na‰em slovníku, ale také na náladû a na Gomézov˘ch podlitinách,
neboÈ ten nebyl k dalekohledu stejnû jako Tomá‰ Havlík díky blb˘m kecÛm pfiipu‰tûn. „…ani foton nedostane‰..!“ je
drÏelo v dostateãné vzdálenosti od dalekohledu, blb˘mi kecy a „závistí“ trpûli aÏ do konce na‰í ‰arády.
Co v‰ak bylo skuteãnû vidût? Zcela upfiímnû toto zvût‰ení, které bylo 312,5krát asi není na 15 cm dalekohled dûlané,
ale obraz byl celkem dobr˘. Na Jupiteru bylo moÏno rozeznat nûkolik oblaãn˘ch pruhÛ i rudou skvrnu a v˘chod jednoho z mûsícÛ zpoza kotouãe planety, kter˘ jsme prÛbûÏnû sledovali. Saturn se podafiilo zaostfiit je‰tû lépe. Byl patrn˘ jak˘si temn˘ pruh, asi stín prstencÛ a také Titan, ale ten je pozorovateln˘ i v men‰ích pfiístrojích.
No, asi na mû nezapÛsobily nûjaké detaily, ale spí‰ to zvût‰ení, tedy velikost kotouãÛ tûchto planet v zorném poli. Kdo
to nevidûl neuvûfií, Ïe to byly opravdu Kola od auta, ale pro mû to byl siln˘ záÏitek a vypálené oko. No mám je‰tû
jedno, takÏe pfií‰tí rok si to zopakujeme a vyÏdímáme z té trubky je‰tû víc. TakÏe pfií‰tí rok se setkáte s novou frází,
a to: „…T˘ fole, to je jak kolo od traktoru …!!!“
Petr Skfiehot – Fidel

Expedice 2000 a já
aneb originálnûj‰í nadpis mû nenapadá
KaÏdá správná slohová práce se skládá z úvodu, hlavní stati a závûru. Nerada slohové práce, takÏe jen struãnû :

Úvod
Nesná‰ím poslední den kdekoliv a nejvíc ze v‰eho nenávidím louãení.VÏdycky mû pfiepadne melancholie a s tím uÏ
ãlovûk mÛÏe jít leda tak do hrobu. Doma se teì (kdyÏ zrovna neroním krokod˘lí slzy) utû‰uju vzpomínkami a tak
jsem si fiekla, Ïe se s Vámi o nû podûlím. MÛÏete je brát váÏnû, ale spí‰ ne, ostatnû jsem uÏ star˘ sklerotik, a vÛbec
byli jste pfii tom, a tak víte co se skuteãnû stalo, ale já vám garantuji, Ïe v‰echno.

a) Bazének – v‰ichni tam jednou musíme
KdyÏ jsem ho spatfiila poprvé, myslela jsem, Ïe je to Ïumpa. Ihned jsem zalitovala toho,Ïe s sebou nemám mikroskop (nebo alespoÀ lupu !), protoÏe bych mohla své ãerstvé znalosti fias, hub, mechÛ a li‰ejníkÛ hnedle ovûfiit v praxi.
Tolik vzácn˘ch zástupcÛ nûkolika desítek ãeledí hned tak nikdo pohromadû neuvidí a mám silné nutkání pfiivézt
pfií‰tû s sebou nûkolik odborníkÛ z botanické katedry, za coÏ mi jistû budou vdûãní do konce svého Ïivota (tû‰ím se,
Ïe padne nejedna Nobelova cena).
KdyÏ byl bazének zu‰lechtûn a zcivilizován, vypadal nádhernû.Mé biologické srdce sice krvácelo, ale láska k vodû zvítûzila. Bazénkem jsem byla doslova fascinována a kaÏdou chvíli jsem odbíhala od sv˘ch povinností, abych pohledem
na blankytnou modfi a chladící se lahváãe potû‰ila oko i ducha (pozdûji i tûlo). Zvuk tekoucí vody v‰ak ve mnû probouzel nepfiíjemné pocity a bûhal mi mráz po zádech pfii ‰kodolib˘ch poznámkách expediãních veteránÛ na téma
nováãci a voda o teplotû 6 stupÀÛ Celsia.
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- 11 Netrvalo dlouho a mûla jsem tu ãest b˘t do bazénku vhozena. Nutno podotknout, Ïe jsem se bila jako lvice a dodnes
nechápu (jakoÏ i v dal‰ích pfiípadech), co v ostatních probudilo tu krveÏíznivou touhu mû tam dostat. Poslední na
co si vzpomínám (pak mám velké okno zpÛsobené ‰okem z chloru) bylo, Ïe jsem fiekla CHA na nûãí (tu‰ím Jardovo)
prohlá‰ení, Ïe mû bazének ãeká taky.Zvlá‰tní je, Ïe v tu chvíli kolem nebyla skoro ani noha.Za setinu sekundy mû
v‰ak popadlo sto rukou a padesát hrdel vítûzoslavnû fivalo nesouc mû do cílové stanice, postupnû se k nim pfiidávali
dal‰í a dal‰í a dal‰í… Tento tzv. lavinov˘ efekt jsem pozorovala je‰tû nûkolikrát, nelze si ho nev‰imnout napfiíklad
pfied kuchyÀkou pfii t = -10 min, na druhou stranu v pfiedná‰kové pfii t = + 10 min by jste ho hledali marnû.
Pokud chce ãlovûk b˘t alespoÀ pÛlku dne such˘, musí si pfies pusu dát náplast, aby zbyteãnû nedával najevo VLASTNÍ názor anebo pokrytecky nesmí fiíkat, co si myslí (aÈ Ïije fí haha, za krále a za vlast!!!), coÏ musíte v‰ichni uznat,
Ïe je bezcharakterní. Jednou jsem tam letûla proto, Ïe jsem v nesprávnou chvíli na nesprávném místû pronesla , Ïe
Olda není schopen napsat vtipn˘ fejeton a uÏ jsem se vezla, vlastnû nesla. No uznejte, copak Olda zplodí vtipn˘ fejeton ? (Oldo promiÀ).

b) Na‰e pracovní skupina
„Skupina Danky Korãákové, drÏte se kaÏd˘ své Ïidle!“
zafival ·vanda sv˘m typicky muÏn˘m hlasem. Po pouti uÏ jen foukal do trumpetky.Nicménû vÏdycky jsme se ve zdraví se‰li : Danka, ·vandík, Kája, Martin, Mirek alias Boãní pohled (promiÀ), Jakub a samozfiejmû já, to nejlep‰í nakonec.
Myslím, Ïe nejvût‰í srandu jsme zaÏili (teda já a Jakub)na meÈáskách. LeÏíme na lehátkách a snaÏíme se neusnout
moc nápadnû. Vedle Mirek pofiád hlásil, kde co komu letí, pfiiãemÏ neopomnûl dodat, Ïe to vidí pouze boãním pohledem, a my jsme pilnû zapisovali, zakreslovali a nadávali, pak uÏ jsme se jenom hystericky smáli. V˘sledkem byl
MirkÛv jeden a na‰ich víc meteorÛ.
KdyÏ jsme s Jakubem pozorovali promûnku (na coÏ jsem se tû‰ila jak 7leté dítû – proã jak, Ïe Viktore?), pofiád nám
to utíkalo ze zorného pole (vlastnû kaÏd˘ch 5 minut), coÏ bylo zpÛsobeno mimo jiné tím, Ïe se kolem nás pofiád
nûkdo ochom˘tal a kopal do stativu. Samozfiejmû jsme se snaÏili to znovu najít (asi 2x), na zbytek (celkem bylo asi
30 odhadÛ) jsme volali Danku, tímto jí chci je‰tû jednou podûkovat za její trpûlivost a ochotu, s jakou se k nám s plameny v oãích fiítila z druhého konce louky.
První dvû noci jsme vyrazili na souhvûzdí. Byl to ukázkov˘ pfiíklad Murphyho zákonÛ (proã mám takov˘ pocit, Ïe
Expedice je jeden velk˘ Murphyho zákon?). Vycházíme z tábora, je krásnû jasno. Jsme na poli, je zataÏeno.âekáme
aÏ se vyjasní, jíme jabka, zatahuje se pofiád víc.Vzdáváme se, jdeme zpátky. (Nepfiímá úmûrnost : ãím blíÏe k táboru, tím ménû mrakÛ, odbornû oblakÛ).Jsme v tábofie, je krásnû jasno. PÛlnoãka – jasnûji uÏ b˘t nemÛÏe.VyráÏíme
z tábora, je jasno.Jsme na poli, je zataÏeno…atd.
Na‰tûstí to nebylo aÏ tak hrozné ( bylo to je‰tû hor‰í), pfiejedla jsem se jablek, ale souhvûzdí umím (v‰echny teì doma
oslÀuju sv˘mi znalostmi, ale nikdo tomu nerozumí, a tak si myslí, Ïe kecám).
Myslím, Ïe nám to ‰lo a je nad slunce jasnûj‰í, Ïe jsme ze v‰ech skupin byly ta nejlep‰í, protoÏe i pfies nepfiízeÀ poãasí jsme z toho nebe urvali co se dalo. Nejdrsnûj‰í bylo kdyÏ ostatní to uÏ dávno zalomili a my jsme ‰li je‰tû na planety, sice to byl úchvatn˘ pohled, kdyÏ si dal ãlovûk do oãí sirky, ale vím, Ïe jsem toho mûla uÏ plné zuby, bylo to
hned na zaãátku Expedice a je‰tû jsem se dostateãnû neasimilovala, nicménû teì jsem Dance za její ostatnídestruktivní tendence vdûãná. (Teda ale dost jsem Tû tu noc proklínala).
Závûrem bych chtûla celé na‰í skupinû a jejímu vedení podûkovat, protoÏe to bylo s nimi fajn a nakonec i pár slov
pro Michala ·vandu.Sice jsme si hned do oka nepadli, nicménû jsme spolu profesionálnû navázali alespoÀ dobré pracovní vztahy. Byla jsem naprost˘ greenhorn, astronom Nicneumímachcitoumût, a proto chci ·vandíkovi podûkovat
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- 12 za to, Ïe na moje zoufalé volání: „Kde, kam, kdy, jak, jak hodnû, jak˘m zpÛsobem, proã a naã???“ skoro vÏdy skoro
ochotnû pfiispûchal a snaÏil se mi pomoci, ale jak se fiíká, kde nic není, ani smrt nebere. O Dance ani nemluvím,
doteì nevím, kde brala tu trpûlivost.

c) Poãasí
Pfied odjezdem na Expedici jsem volala na meteorologick˘ ústav ohlednû pfiedpovûdi. Posílali mû od ãerta k ìáblu,
ale nakonec jsem se dovolala aÏ k Ó Velkému Meteorologovi. Znudûn˘m monotónním hlasem mi pfies pÛl hodiny
rozvláãnû popisoval situaci nad âeskou republikou, upozornil mû na v‰echny moÏné i nemoÏné tlakové v˘‰e a níÏe,
do detailÛ mi vylíãil postup v‰ech frontálních systémÛ, aniÏ by mi polopaticky fiekl jednou vûtou, jak teda sakra vlastnû bude pfií‰tích 14 dnÛ (chápejte, Ïe jsem za sebou je‰tû nemûla kurzy meteorologie I a II, a tak jsem moc nevûdûla o ãem to ten blázen vlastnû tak dlouho blekotá) a kdyÏ se mi ho koneãnû podafiilo pfieru‰it, sdûlil mi, Ïe pfiedpovûì na tak dopfiedu mi dát nemÛÏe a nakonec mi oznámil, Ïe tuto sluÏbu neposkytuje SPT Telecom a Ïe jedna minuta stojí 38 Kã. AÏ pfiijde úãet za telefon DE·VORC se mnou.
Ohlednû poãasí na Expedici toho bylo fieãeno uÏ hodnû. Co dodat ? MÛj repertoár nadávek není zase tak bohat˘
a opakovat se nechci. Dost mû to mrzí (ty nadávky, ne to poãasí) protoÏe toho pozorování bylo opravdu málo, asi jen
dvû celé noci, ale pfií‰tû si to pevnû vûfiím vynahradíme (já vím Jardo, optimista je ‰patnû informovan˘ pesimista, ale
co se dá dûlat), protoÏe si chci koneãnû nakreslit fí haha. Zase to s poãasím nebylo tak hrozné, aby si na svoje nepfii‰li chroniãtí házeãi do bazénku, takÏe aspoÀ nûkdo byl spokojen˘.

d) Jídlo
Na toto téma by nejlépe promluvila na‰e váha, díky bohu, Ïe uÏ dávno ztratila fieã. Nechápu, jak v tak malém prostoru se uvafiilo tolik dobrého jídla (vÛbec plno vûcí mi nejde do hlavy, napfiíklad v Blair Witch, proã ten Mike na
konci stál otoãen˘ do rohu, takhle pfiece nikdo dobrovolnû stát nebude a pfiece nejevil známky pouÏití násilí!).
Zkrátka o jídle pûji samou chválu. Tlust˘ lidi mají pofiád dobrou náladu, protoÏe mají nervy dÛkladnû obalené tukem
a tak je zbyteãnû moc nevystavují ‰KODLiv˘m povûtrnostním vlivÛm.
Co se t˘ãe pomoci v kuchyni, nevyplácí se b˘t moc hyperaktivní, zrovna kdyÏ se mele maso. Tu chybu jsem udûlala
jenom jednou a pomáhat jsem ‰la znovu aÏ asi za t˘den, kdyÏ jsem opût vládla pravou rukou. Na‰tûstí pak uÏ se
jenom loupaly brambory, coÏ mû k mému zdû‰ení ohromnû bavilo, na‰tûstí mû to cestou domÛ zase pûknû rychle
pfie‰lo.
Myslím, Ïe hromadnû za v‰echny vykrmené Expediãníky promluvil v˘sledek ankety t˘kající se názvu nové planetky,
3x HURÁ paní Samkové.

e) Vedoucí
Ach ano, co napsat o ZrÛdách ? Jsou vût‰í a silnûj‰í, to aby se v tábofie udrÏoval jak˘s tak˘s pofiádek, aby ne‰ly hodit
do bazénku a aby toho víc snûdli a na ostatní nic nezbylo. Vûdí toho o tro‰ku víc, to aby se mohly pfiedvádût na pfiedná‰kách. Ale jinak se dají s trochou umu docela zvládnout.
A teì váÏnû : slovo vedoucí tu není na místû, v˘stiÏnûj‰í je zrÛda (nemÛÏu se ovládnout). Ale teì uÏ opravdu váÏnû:
Ano, je pravda, Ïe jsou ve vût‰inû pfiípadÛ vût‰í, silnûj‰í, studovanûj‰í, hladovûj‰í a volejbal hrajou zrÛdnû, to pfiiznám
bez muãení, ale nedokáÏu si na jejich místû pfiedstavit nikoho jiného (snad jenom nûkoho je‰tû zrÛdnûj‰ího, ale toho
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- 13 bych teda chtûla vidût), zkrátka abych to neprotahovala, v‰ichni byli skvûlí. Ráda bych toho o nich napsala víc, ale
pro slzy nevidím na klávesnici.

f) Lidé
V minulém Sbûraãi jsem ãetla, Ïe kdyÏ je Expedice, místní lidé ãe‰ou nezralé ovoce a pou‰tí psi. Letos pustili i koãky.

g) Expediãníci
Na‰la jsem mezi nimi spoustu nov˘ch pfiátel (a tím pádem spoustu star˘ch opustila) a teì se mi moc st˘ská (ach jak
umím b˘t pokrytecká!). Ale je fakt, Ïe mi chybíte, vy hnusné zlomyslné potvory!!! Postrádám kaÏdodenní koupel
v bazénku (to víte, doma se tak ãasto nemyju), není tu nikde strom, aby mi na nûj jistá „dobrá“ du‰e dala usu‰it
boty (tímto je‰tû jednou zdravím tu ãernou ovci, co mi ty boty sundala : „Dík!“ a „Fuj!“, to by prav˘ Expediãník nikdy
neudûlal.). Doufám, Ïe se co nejdfiív uvidíme a usly‰íme, a kdyby to nevy‰lo dfiív, tak za rok urãitû! (no, no, nemusíte se v‰ichni tolik radovat).
Existuje zvlá‰tní odrÛda ExpediãníkÛ a tou jsou v‰udypfiítomní papparazzi. Ti nejhnusnûj‰í vlastní videokameru.
S chutí bych se o jejich ãinnosti zmínila ‰ífieji, ale nechci b˘t zbyteãnû vulgární.
Na tomto místû bych ráda vyjádfiila lítost nad nepfiítomností Mufa, jejíÏ pobyt na Expedici byl násilnû pfieru‰en.
Odpoãívej v pokoji!

h) Hry
Sportem k trvalé invaliditû zdar !!! Proto se také na Expedici nesportuje, ale hraje. Kromû volejbalu to jsou napfiíklad
brambory, letadlo, ponorka nebo ãankaj‰ek (brrr, je‰tû teì se mi z toho zvedá k˘bl).
Volejbal – bezesporu nejoblíbenûj‰í, v prvních dnech skuteãnû volejbal pfiipomíná, ale to se rychle napraví, a pak
se hraje uÏ jen antivolejbal (nebo to bylo naopak ?).
Co se t˘ãe turnaje, myslím, Ïe byl veskrze úspû‰nou akcí, ale pfiíli‰ krátkou.Nechci dûlat reklamu, ale t˘m
Yenumtoyedno byl jasnû nejlep‰í (ne Ïe bych nebyla jeho nepostradateln˘m ãlenem).
A samozfiejmû bojová hra. Skládala se ze dvou ãástí.Nejdfiív byli v‰ichni ne‰Èastníci nedobrovolnû nahnáni do pfiedná‰kové a po zaji‰tûní dvefií bytelnou závorou byli ocejchováni ãern˘m kfiíÏem, nûktefií (jako tfieba i já) dvûma (Ïe
by pfiedzvûst událostí pfií‰tích ?).Pak se pustila Záhada Blair Witch (nebo jak se to jmenovalo). Nûktefií byli ke sledování pfiinuceni násilím (pomocí svûrací kazajky, fietûzÛ a sirek), jiní, zasvûcenûj‰í, v klídku neru‰enû pochrupovali.
Zbytek tfie‰til oãi na obrazovku. Film se mi líbil, ale nepochopila jsem konec, i pfies úpornou snahu ostatních mi to
vysvûtlit.
âást druhá se odehrávala v terénu, vycházelo se po dvojicích v 5ti minutov˘ch intervalech.Na startu stál Marek, coÏ
mû trochu uklidnilo. Stra‰ení kolemjdoucích neboÏákÛ bylo zfiejmû tak nudné, Ïe rad‰i zvolil toto zábavnûj‰í první
stanovi‰tû. Otravné ãekání si odváÏlivci krátili v‰elijak, otrlí jedinci neznalí místních pomûrÛ (nechci nikoho pfiímo
jmenovat, ale napfi. Kosmonaut) chladnokrevnû usnuli jako dfieva. A nebyli bychom Expediãníci, kdyby nás hned
nûco nenapadlo.Na na‰e volání „Vstávej, dûlej, jsi na fiadû“! Kosmonaut sice vyskoãil snoÏmo díky svázan˘m tkaniãkám, ale k velkému zklamání okolostojících to ustál a k nohám se nám nesloÏil.
Bylo docela pûknû a nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe v Trutnovû bude tu noc na ARU leÏet vût‰í poãet (hlavnû místních)
lidí s akutním infarktem myokardu. S Honzou se nám zdálo, Ïe jdeme uÏ dost dlouho a pofiád nic. Cestou jsme vtip-
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- 14 kovali a smáli se (já uÏ dost hystericky), kdyÏ v tom se na jeho stranû na cestû nûco pohnulo, stra‰nû jsme se lekli,
fivát zaãal Honza, protoÏe já jsem nic nevidûla, ale jak zafival, bez okolkÛ jsem se pfiidala, aniÏ bych vûdûla, co se
vlastnû stalo.Je‰tû tu noc se nás nûkdo (nevím kdo, protoÏe byla tma) snaÏil pfiesvûdãit, Ïe se to v pfiíkopû válel místní opilec.
Druh˘ na fiadû byl Pepa Kapitán. Zaslechli jsme ‰ramot (moÏná Ïe vûtru taÏení – moÏná ZLÉÎETOZNAMENÍ)
a instinktivnû se pfiipravili na útok.Najednou nûco pfiiletûlo ze kfioví (Pepa to ale urãitû nebyl) a dál uÏ si na nic
nevzpomínám.KdyÏ se mi za nûkolik minut vrátil tep i hlas, ãekala nás dal‰í lahÛdka. Kabát na provaze nebyl nic
moc, ale Tomá‰e ve kfioví – nebo kdo to sakra byl – jsme opravdu neãekali. Tentokrát mi pro zmûnu vynechala srdeãní pumpa. Pak uÏ jsme se preventivnû lekali úplnû v‰eho.
Viktor se pfiedem prozradil a nastartované auto jsem omylem povaÏovala za bublání potÛãku, takÏe se mi vlasy zjeÏily hrÛzou jedinû pfii pfiedstavû brodûní se vodou.
Pak jsem se úspû‰nû zamotala do toaleÈáku a zlámala si nohy, protoÏe na cestû bylo kráterÛ jak nastláno (jak dlouho jste to kopali ?). Napoãtvrt˘ jsem si odfiela obû dvû kolena najednou a dospûla k názoru, Ïe vstávat uÏ nemá cenu.
Divn˘ je, Ïe Honza nespadl ani jednou.
KdyÏ jsme funûli do kopce, zapomnûla jsem na stále hrozící nebezpeãí a vypustila z úst vûtu, která zfiejmû zpeãetila
ná‰ osud : „Tady je to dobr˘, Du‰ek by se tu neudrÏel!“ V tu chvíli, kde se vzal – tu se vzal, vyskoãil Jirka a nevím, co
udûlal, ale jist˘ je, Ïe jsme v‰ichni tfii zaãali stra‰nû fivát Jana nám pak je‰tû hodila ruãník, abychom si mohli z ãela
setfiít krÛpûje smrtelného potu a pokraãovali jsme vesele dále, s tím, Ïe hor‰í uÏ to nebude. OUHA!!!Kolem se náhle
rozlila oslepující bílá záfie a já s vûdomím, Ïe tak tedy vypadá absolutní konec jsem se skácela do ‰karpy.Taky mû
napadlo, Ïe uÏ si pro nás jdou UFOni, ale byl to JENOM Rudolf Novák s bleskem, coÏ vlastnû vyjde nastejno. Ne Ïe
bychom pak dlouho nic nevidûli, ale jak by pravil klasik „díky za propálenou sítnici.“
Pak uÏ mi bylo v‰echno jedno, kromû toho, Ïe mû nûjakej odpornej zombík chytil v poli za nohu.Nakonec uÏ jsem
na tom byla s nervama tak ‰patnû, Ïe kdyÏ nûjak˘ dobrák v tábofie za popelnicí mdl˘m ospal˘m hlasem za‰eptal baf,
baf, málem jsem vyletûla z kÛÏe.

i) Pozorování
Moc toho ve svém noãníku nemám.Vidûla jsem mimo jiné jednu otevfienou hvûzdokupu, mám nakreslené planety
s Mûsícem a Plejádami (úchvatné), zkou‰eli jsme meteory a promûnku. Její kfiivka mi vÛbec nevy‰la, nicménû to bylo
poprvé naostro a pfií‰tû to bude urãitû lep‰í. Já se totiÏ nevzdám!!! Na trenaÏeru mû to úplnû uchvátilo, i kdyÏ si ostatní klepali na ãelo. Dokonce jsem se vsadila s Dankou a se ·vandíkem, Ïe mû to po trenaÏeru nepustí a vyhrála jsem
dvû Milky s cel˘mi lískov˘mi ofií‰ky. Jupí!!! Já vím, Ïe si myslí, Ïe jsem to na nû hrála (chachacha, nechali jste se
nachytat!!!) ale na pfií‰tí Expû chci promûnky dûlat, a pak urãitû uvûfií, Ïe mû to doopravdy BAVÍ!!! TrenaÏery byly
fakt moc dobfie udûlan˘.
Kreslení Slunce mû taky nadchlo. Je úÏasn˘, Ïe vidím, co se na nûm dûje a je‰tû si to drze nakreslím!!!
Jsem moc ráda, Ïe jsem taky koneãnû v klidu vidûla v˘chod.Nebudu se tady rozepisovat o tom, jak˘ to byl pocit vidût
jak krajina pfied vámi pomalu mûní barvy, protoÏe to kaÏd˘ vnímá jinak, chci jen fiíct, Ïe je to úplnû nûco jiného,
neÏ kdyÏ v lese v polospánku naráÏíte do stromÛ a stejnû houby vidíte a to jenom proto, Ïe vás nûkdo v pÛl ‰est˘ ráno
vyhodil z postele kvÛli smaÏenici.
Taky jsme vidûla Merkur, to byl moc pûn˘ pohled.A vlastnû i Venu‰i a Uran. TakÏe jsem na vlastní oãi spatfiila v‰echny planety kromû Marsu, Neptuna a Pluta.
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j) Pfiedná‰ky
Program byl opravdu narvan˘, aÏ mi z toho ‰la nûkdy hlava kolem, ale stálo to zato.Je pravda, Ïe zabraly ve dne vût‰inu ãasu a pro nûkoho pfiedstava trávení prázdnin v lavici nemusí b˘t lákavá, ale koneckoncÛ z neúãasti se nestfiílí
(a kdyÏ, tak nenápadnû). Zkrátka je to kaÏdého vûc, jestli se chce nûco dozvûdût nebo ne. V‰ichni na nás chrlili spousty zajímav˘ch informací (to nejsou prázdné fráze) a pfiedná‰ky mûly opravdu vysokou úroveÀ jak po stránce obsahové, tak i co se t˘ãe zpÛsobu v˘kladu (je‰tû teì mám na dlaních mozoly od tleskání). První dny jsem si i peãlivû
psala poznámky, ale pak jsem se soustfiedila jen na poslech. Teì uÏ vím, jaké stra‰né spousty toho nevím.
Musím v‰echny pfiedná‰ející moc pochválit, velk˘m dílem se podíleli na poloÏení základÛ m˘ch teoretick˘ch znalostí o astronomii, astrofyzice a meteorologii, za coÏ jim patfií mÛj velk˘ dík. A navíc s nima nebyla nuda.

k) Filmy
AÈ Ïijí Spaceballs!!! Co se t˘ãe The Wall, jsem na rozpacích jak slu‰n˘mi slovy zhodnotit toto – zdráhám se napsat
umûlecké – dílo. Drtiv˘ dopad – nikdy jsem to nevidûla od zaãátku (asi Ïádn˘ nemá), a nikdy jsem to nevydrÏela aÏ
do konce. O ãem to vlastnû je ?

Závûr
NeÏ definitivnû zhynu steskem (coÏ jistû v‰ichni pfiivítají s jásotem, já vás znám), chci podûkovat v‰em organizátorÛm, vedoucím, úãastníkÛm a ostatním za skvûlou atmosféru a bájeãn˘ch 14 dní. Celá akce pfiedãila mnohonásobnû v‰echna má oãekávání a vûfiím, Ïe se tak stane i pfií‰tí rok. KONEC, ·MYTEC, BRABENEC!!!
Mariana Zárubová

Z cubánské porady
• Scipne, kdo se nepodfiídí scipne!
• âernou díro obbetonujeme a ona nebude mût co Ïrat a ona scipne!
• Kdo se nepfiizpÛsobí, scipne, i vesmír!
• Státem uznané vitamíny jsou A, B, C a U.
• A kometa bude jen o v˘roãí, jinak ji sem nepustíme.
• Základní pilífie cubánské ekonomiky jsou: zelí, beton a pomeranãe.
• Zabetonujeme mofie!
• Zbudujeme z cubánského betonu prav˘ skleník, kter˘ bude osvûtlován prav˘m sluncemz cubánsk˘ch
pomeranãÛ a vtom skleníku se bude chovat pravá cubánská tráva.
• Jsi ve vanû plné teplé vody a chce se Ti ãÛrat...
• Kdo chytne prav˘ cubánsk˘ pomeranã z cubánského roje, tak dostane cubánské obãanství. A metál! A pak
scipne!
• Zabetonujeme Jupiter !
• A udûláme prstence kolem Cuby!
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- 16 • Zabetonujeme Nkeucha a scipne!!!
• O tom, co je dobré, rozhodujeme my: SOVPCP!
(Svaz Ortodoxních Pfiátel Cubánsk˘ch PomeranãÛ)

LOV NA DRUÎICE
(2./ 3. 8. 2000)
Na Úpicu sadla nádherná noc. Jedna z mála, a tohto roku vlastne jediná. KaÏd˘ sa pustil do práce – veì premárniÈ
nieão také by bola skutoãne ‰koda. My – horeuvedená ‰tvorka – sme dostali priamo od ‰éfa celkom zaujímavú
a hlavne príjemnú úlohu ( díki Jirka : ) ) . Celú noc sme neru‰ene, v teple a pohodlí lehátiek ( no,je to relatívne )
ãumeli na tú nádheru, dívali sa ,ako sa svet toãí okolo nás a debatili o hrdzavení Zemskej osi a nesmrtelnosti chrústa. Okolo prebiehal ãul˘ expediãn˘ Ïivot , do ktorého zapadal Marianin neopakovateln˘ hlások z tmy: „Danko..? Je
toto mlhavé nic ta galaxie“?!? Bolo by asi naãim vniesÈ tu trochu serióznosti. NuÏ, je istá teória, ktorá hovorí, Ïe
uprostred noci, kedy je Slnko najniÏ‰ie pod obzorom, by sme nemali pozorovaÈ Ïiadne druÏice, respektíve ich isté
„preletové minimum“. A my sme sa mali pokúsiÈ dodaÈ k tejto celkom peknej teórii aj ãosi praktické. Bol to fakt len
pokus, pretoÏe nieão také by urãite chcelo nocí viac. Ale aj tak to stálo za to a aby sa nezdalo Ïe sme sa len bavili
na hlá‰kach okolia, ale Ïe sme aj ão to urobili , uvádzam tu celé na‰e pozorovanie. Z pripojeného histogramu si
netrúfam vyriecÈ nejak˘ odváÏny záver, preto sa sami skúste na to pozrieÈ svojím odborn˘m okom a zároveÀ zrovnaÈ s priemernou mhv nás ‰tyroch v jednotliv˘ch ãasov˘ch intervaloch.
Noc to bola skutoãne úÏasná. Vonku pr‰í, poãúvam Milion dollar hotel a spomínam na tie ãasy dávno minulé.
Na Mlieãnu cestu (Mimochodom, Mlieãna dráha je nespisovne. Je to ãechizmus. : )), na príjemnú spoloãnosÈ na
troch svetov˘ch stranách kríÏa, ktor˘ sme tvorili, a Honzovo otuÏilé telo udrÏiavané cel˘ch 24 hodín rovnak˘m ode-
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- 17 vom na rovnakej teplote. KaÏd˘ mal na starosti svoju ãasÈ oblohy, len Michal mal asi isté iné záujmy, súdiac z
Markétinho tónu: „To by se ti tak líbilo, koukat do mého sektoru“!
·vandík celú noc pozoroval okrem druÏíc a Markétky aj to, ako s vekom postupne slepne a s obºubou si poÏiãiaval
moje ‰kuºky, aby sa aspoÀ chvíºkami pote‰il , vidiac Vegu inak, ako „ dobrou tfiístupÀovou knedlu“ Oko ako d#leÏitú vec ocenil aj Honza: „ Sakra, podrbal jsem se na oboãí a posvítil si pri tom baterkou do oka ! „
Bola to proste pohoda. „ Akorát ty cikády by nemuseli fivát jako krávy.“
V‰etko prebiehalo hladko, aj toaletné v˘padky sa zvládli, odhliadnúc od súcitu s dan˘m z nás, Ïe tam bol kdesi sám,
v zime, tme a mal strach ( Honza aj bosé nohy ), akurát cez polnoãku nastala malinká kolízia pri servírovaní si
poÏivne a konzumovaní v ºahu. „ Kde mám rohlík? Fuj, maslo... Tak to je on... „
„ Jée, ja mám máslo na bundû. ..mmm... Ale je je‰tû dobré...“
Noc pobledla, ani som sa nenazdala. Na oblohu priplávali milé baranãeky a v naoranÏovelovm svite rána, po pokochaní sa e‰te na záver Merkurom a v˘chodom Slnka, som sa pobrala do hajan. Dobré ráno, dobrú noc!
Michal ·vanda, Markéta Polá‰ková, Honza Dvofiáãek, Zuzana KaÀuchová

Expa 2000 alebo v‰etko je inak
Budovateºská éra
Aj tento rok sa udialo v‰etko úplne inak ako som si predstavovala. E‰te aj ten batoh bol o nejaké to kilo ÈaÏ‰í.
Jediné, ão sa podobalo na minulé roky, bola 8-hodinová cesta z rodnej hrudy do Trutnova, kde ma vyzdvihla Mufík,
aby som nemusela riskovaÈ uÏ klasick˘ stop. T˘m pádom sme sa mohli dos˘ta pokochaÈ pohºadom na Îelvu, ktorá sa
rezko sÈa smrÈ plazila pod vedením Kódla a Du‰ka do hvezdárenského kopca. DosÈ ma to ‰okovalo, lebo podºa minuloroãného zberaãa som neverila, Ïe tento ohniv˘ ‰íp bude existovaÈ inak ako vpodobe súãiastok. Hore sa uÏ vedúci báli
pri hororoch, tak sme si s Mufom po v˘datnej veãeri (dá si niekto bryndzu? :) povedali, Ïe si postavíme domov. VojsÈ
do skladiska stanov a vybraÈ si jedno vrece je vÏdy vzru‰ujúce, lebo po prvé ãlovek nikdy nevie, ão si vlastne vytiahne,
a aj keì je to ten správny stan, nie je isté, ãi sú to aj správne tyãky. Hlavne keì sa stavia potme. My sme tieÏ vyfasovali tajomné relikty z ãias, keì e‰te b˘valo jasno, a tak neãudo, Ïe nám vznikol ak˘si trojroh˘ kubistick˘ útvar, ktor˘
mal jedinú v˘hodu, a to síce, Ïe stál. Na druh˘ deÀ sme ho e‰te trikrát prestavali, aÏ nadobudol koneãnú podobu (mám
stále silnej‰í pocit, Ïe to bola „kotelna“ z minulej expy). Ale sláva mu, drÏal a spalo sa v Àom dobre.

Na poãiatku boli mraky...
Prvá expediãná sobota je poznaÈ podºa hladu (e‰te sa nevarí), stavania a súbojov o stany, príchodu ìal‰ích a ìal‰ích ºudí, podºa búrliv˘ch zvítaní i zvedavosti na nováãikov. Bola ich skoro polovica, ale ako sa ukázalo neskôr, skvelo zapadli, a z niektor˘ch sa vykºuli pekne zákerné potvory(viì akce ventil...). Miznúca zelená Ïelatína na dne
bazénka a pár vedier s farbou dávali tu‰iÈ, Ïe sa vodolieãba myslí naozaj váÏne. Aj keì... Du‰ek mieni, Zákopãaník
mení. Tento rok nám navaril skutoãne bohatú porciu hmly a oblakov. Na druhú stranu sme ale mali moÏnosÈ pozrieÈ si zopár krásnych halov˘ch javov, ako halo a korónu okolo Slnka, dúhy a Parryho oblúk. Za to, Ïe (niektorí)
vieme o ão sa jedná, môÏe Petr ,Fidel' Skrehot a jeho zaloÏenie akãnej meteorologickej skupiny (niektorí jej ãlenovia boli akãní nadmieru, hlavne v noci), ktoré sa ukázalo ako úspe‰n˘ poãin, lebo namiesto pôvodne plánovan˘ch
5-6 ºudí sa nás tam zi‰lo skoro dvadsaÈ. Dozvedeli sme sa napríklad, Ïe zvlnená studená fronta je hnusoba, vieme,
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- 18 ão sa nám kondenzuje nad hlavou a naspamäÈ odrecitujeme kubánsku pomaranãovú ekonomiku. A aby som nezabudla, Saturn mám e‰te stále vypálen˘ na sietnici ako, citujem,, kolo od auta“. Páãila sa mi najmä my‰lienka
Meteofota ako pomôcky. Ono, môÏu mi tisíckrát popísaÈ altocumullus castellanus, ale k˘m ho neuvidím na vlastné
oãi, predstavím si ledva ak˘si paútvar. Dvojiãky Fidel-Oberst sa vyznamenali, musím ich pochváliÈ. T˘m viac, Ïe za
celé dva t˘Ïdne sme mali úbohé dve jasné noci, TakÏe jedin˘m pozorovacím objektom okrem pivn˘ch etikiet u ÎíÏi
boli naozaj len tie oblaky. Neviem, ãi sa mi to len zdá, ale pozorovacích nocí je z roka na rok menej. Najprv boli ‰tyri,
potom tri, a teraz uÏ len dve a pol! âo bude nabudúce ? Po povodniach, prietrÏi mraãien a víchrici snehová búrka?!
Úpické poãasie ma nemôÏe uÏ niãím prekvapiÈ. Do úplného zoznamu úkazov nám ch˘ba len guºov˘ blesk, tornádo
a pr‰iace hrable, inak sme tu mali tu‰ím v‰etko. Mrzí ma to, lebo takéto MHV v Trnave v Ïivote maÈ nebudem, ledaÏe by vybuchli Jaslovské Bohunice (jadrová elektráreÀ asi 12 km od nás), ale to uÏ je in˘ príbeh... Meteorológia je
rozhodne dvojiãkou astronómie, a nebolo by od veci stanoviÈ na‰u skupinu budúci rok ako pevnú, aby sme si nemuseli ukrajovaÈ z predná‰ok kvôli predæÏenému Oku o (Ïe, Tomá‰i!)

Go, Du‰ku, go!
Táto expa bola ìal‰ím dôkazom, Ïe prvé slovo z oznaãenia ,,Seriózna astronomická akcia“ tak celkom neplatí (keby
moja mama videla urãité zábery z minula-nuda bazének, v Ïivote uÏ sem ani nepáchnem. Tu je v˘hodou t˘ch 400
km a ‰tátna hranica medzi mnou a domovom. Rev, vreskot a nefal‰ovan˘ rehot uisÈovali náhodn˘ch okoloidúcich,
Ïe autorita vedúcich je minimálna a príÈaÏlivosÈ bazénka na maxime. Hlavne keì dostal nov˘ sivo-modr˘ náter, Aj
napriek savovému parfému pôsobí skutoãne zvodne, len si skoãiÈ! Oproti jednoliatemu Ïivému (a niekedy aj hryzúcemu) organizmu z rokov minul˘ch je to mal˘ krok pre expu, ale veºk˘ skok pre Du‰ka... Juchajda!!! Pani Samková
sa zasa starala, aby v areáli nekoncertovali ‰kv⁄kajúce bru‰ká a aby sme sa na tuhé zimné mrazy pripravili dostatoãnou tukovou zásobou Ale keì ãlovek jednoducho neodolá...

Takmer puto rodinné
Rovnako, ako sa nedá nezapadnúÈ do expediãného Ïivota. VÏdy sa te‰ím na pendlovanie medzi bazénkom, predná‰karÀou a kuchynkou, na v‰etk˘ch zlat˘ch ºudí, ão sa to zídu, na vedúcich i kamarátov, ktorí mi v Trnave veºmi ch˘bajú, na nováãikov, treskot koºajnice ako brutálny budíãek, na zombíkov, e‰usovník a v˘pravy do okolit˘ch lesov
a záhrad za vitamínmi, pre Ïivot expediãníka nevyhnutn˘mi. Skrátka sa vÏdy cítim , akoby som sa vracala domov
medzi 60 mierne ujet˘ch súrodencov. A absolútne nevadí, Ïe hovoria ãesky, ãi poºsky, najdôleÏitej‰ia je reã srdca, a tú
uÏ máme dávno spoloãnú.

Let absurdnou r˘chlosÈou
Nielen srandou je ãlovek Ïiv˘. Aj teraz sa kvalitné predná‰ky striedali s tragikomick˘mi (planétky), povinné s nepovinn˘mi. Zvané si vychutnal najmä Szozdík, ktorí sa hlboko zam˘‰ºal v zadn˘ch radách a doháÀal tak bujarú noc.
Pribudlo mnoho nov˘ch predná‰ok, síce veºmi dobr˘ch, ale viedlo to k opaãnému extrému – preÈaÏenosti expediãníkov i vedúcich. Jedna predná‰ka za druhou, medzit˘m sotva 5-minútová pauza (na cigárko..., Ïe jo, Kubánec?!:,,
Jasnééé.“), potom kreslenie Slnka, spracovávanie... Nováãikovia toho mali naozaj dosÈ. Ja som chodila len na ktoré
som chcela, ale aj tak toho bolo dosÈ. Budúci rok by neu‰kodilo lep‰ie preorganizovanie. Veì teraz neboli takmer
Ïiadne pokusy (krátery, hmlovina, konvekcia,...), brambory sa skoro nehrali, ch˘bali Spaceballs, Hviezdne vojny ,
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- 19 hromadné vitamínoidné v˘pravy. Aj keì krásne pyrotechnické efekty Leona Mi‰e (hlavne tie neãakané) dali krásne
zabraÈ adrenalínu a bojovka tieÏ.
Hlavne znaãenie. Keì sme sa s Gomézom asi 10 minút motali pri cintoríne ako Maìari v kukurici, do‰lo nám, Ïe
Záhada Blair Witch 2 splnila svoj úãel – dôkladne nás dezorientovaÈ. Fakt sa to podarilo, najmä to padacie stra‰idlo a Mariánine árie niekde za nami.

Koniec smutn˘, v‰etko dobré
âo dodaÈ? Bolo to krásne, bolo to krátke a nikdy som nestretla toºko úÏasn˘ch ºudí pokope. UÏ sa te‰ím na budúce
leto (alebo túto zimu), aby som sa opäÈ nepremenila na fádneho ãloveka, ale zostala som t˘m, ão zo mÀa spravila
expa – blázniv˘ expediãník. Stra‰ne mi v‰etci budete ch˘baÈ.
Vivat expa!!!!!!!
Eva ,,Cubánka“ Schunová

Dal‰í expa v tahu
aneb jak to letos bylo nebylo
Od konce expedice uÏ uplynulo hezk˘ch pár dní a mnû nezb˘vá, neÏ se probudit ze sladkého opojení a opût se pomalu vrátit do „normálního“ Ïivota. Ze zaãátku jsem se nemohla rozhodnout o ãem psát. MoÏná je to proto, Ïe jsem do
Úpice dorazila o ‰est dní pozdûji a nestihla naplno vstfiebat tu pravou atmosféru, moÏná proto, Ïe mû napadají jen
samé nepublikovatelné vzpomínky.
Pfiipadá mi jiÏ témûfi zbyteãné psát o tom, Ïe expa je jedna z nejlep‰ích akcí, co znám. Îe je tu skvûlá parta lidí,
z nichÏ nûkteré povaÏuji témûfi za svojí rodinu. Îe v‰ichni milujeme jídlo paní Samkové. Îe bychom si pfiáli více
pozorovacích nocí, ale zase ne moc, abychom si uÏili i trochu té legrace. Îe správn˘ expediãník aspoÀ jednou za rok
okusí bazének, ãeká na v˘chod Slunce, spí v boroviãkách, ztloustne o pût kilo, ...
Konec prvního t˘dne byl ve znamení dobíhajících volejbalov˘ch zápasÛ (díky za to Evû a její iniciativû) a stejnû tak
ve znamení pouÈov˘ch radovánek. V pátek veãer jsme skupinovû zaútoãili na místní atrakce a pofiádnû se vyfiádili.
Nemluvû o originální taneãní párty.
V sobotu se jiÏ tradiãnû konaly pfiedná‰ky dole ve mûstû. Obsah první z nich myslím naprosto geniálnû vystihla Danka
jist˘m popûvkem. Ta druhá se mi vybavuje uÏ o nûco hÛfie, neboÈ na mne poprvé od mého pfiíjezdu dopadla expediãní únava (není divu po zdrav˘ch tfiech hodinách spánku), a já jsem po urputném boji se zavírajícíma se oãima
zcela beznadûjnû odpadla (lépe fieãeno dopadla na Ïidli pfiede mnou. Ale mrzí mû to a upfiímnû se za to stydím...)
V nedûli jsme se rozprchli do okolí a poznávali krásy podkrkono‰ské pfiírody. Cel˘ v˘let byl nakonec dobrodruÏnûj‰í,
neÏ bychom pÛvodnû pfiedpokládali. UÏ jenom zaãátek stál za to. Na‰e posádka sebevraÏedného vozu vytvofiila sehranou skupinu a k Leoninû nelibosti jsme kaÏdou zatáãku, hrbol ãi míjeného chodce náleÏitû audiovizuálnû doprovázeli. Poté, co se nám po men‰ích nezdarech podafiilo zaparkovat, jsme pokraãovali pû‰mo. Hravû jsme pfiedehnali
konkurenãní expediãní skupinu a ponofiili se do nitra lesÛ a skal. Poãasí nám pfiálo, krajina byla nádherná, ztráty
na Ïivotech jen zhruba desetiprocentní... Ale ne, Ïerty stranou. Jitka nám pak samozfiejmû chybûla, a já jí pfieji, aby
se jí pfií‰tû podobné nehody vyh˘baly velik˘m obloukem.
Ani tuto expedici na nás ‰kodolibá matka Pfiíroda nezapomnûla a nadûlila nám slu‰nou dávku de‰tû a zimy. Není
divu, Ïe kdyÏ koneãnû pfii‰lo vedro, hned jsme toho vyuÏili a zahájili vodní radovánky. Zvlá‰È, kdyÏ bazének vypadal
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- 20 tak ãistû (skoro nemocniãnû, fiekla bych). Obãas jsme si sice vzpomnûli na ná‰ star˘ dobr˘ moãál a zamáãkli slzu pfii
vzpomínce na v‰echny ty nové Ïivoãi‰né druhy, kter˘m jsme zlikvidovali jejich jedineãn˘ biotop, ale ãistá voda je
pfiece jenom ãistá voda.
Kromû házení do bazénku kvetly i ostatní typicky expediãní ãinnosti. Likvidace melounÛ v nejkrat‰ím moÏném ãase,
sledování hudebních lahÛdek (Oldfield, Floydi), náv‰tûvy pfiilehl˘ch stravovacích zafiízení (ÎíÏa aj.), mapování nejbliÏ‰í hvûzdy (aÈ Ïije Beãka) a pozorování jejího zdánlivého pohybu vÛãi místnímu horizontu, v˘pravy za vitamíny
(ovoce), spaní aÏ do obûda (naru‰ované hlavním vedoucím), sedm jednou ranou (aneb kdo zabije víc vos), hledej
·mudlo (aneb zase sis zapomnûl e‰us na stole), alternativní noãní program v‰eho druhu (...) a samozfiejmû nekoneãn˘ maratón pfiedná‰ek (je‰tû Ïe nejsem nováãek).
Pfielom prvního a druhého t˘dne nám pfiinesl nûkolik (posledních) pfiíleÏitostí k pozorování. Pfiekrásná obloha v noci
z úter˘ na stfiedu byla moÏná jak˘msi od‰kodnûním za jinak nepfiíznivé poãasí. VyuÏili jsme jí na sto procent – pozorovali jsme aÏ do rána co se dalo a v‰e jsme zakonãili kolektivním sledováním v˘chodu Slunce.
Letos jsem zmûnila pole pÛsobnosti a vrhla se na astrofoto. A tak uÏ jsem netrávila jen v kopuli dny a ve fotokomofie noci, ale i v kopuli noci a ve fotokomofie dny :-). A mûlo to i mnohé dal‰í dÛsledky. Ani jednou jsem nevytahovala ani neuklízela Somet! Na rukou jsem mûla zcela jedineãnou kombinaci v˘vojky a chlorové dezinfekce. Nauãila
jsem se zároveÀ pointovat a pfiijímat potravu. Pokou‰ela jsem se sabotovat základní heslo skupiny astrofoto – vytvofiit co nejménû podafien˘ch snímkÛ – ale ani pfiístroje, ani místní personál mi to nedovolili.
Po zbytek expy bylo poãasí opût v normálu (tj. zataÏeno), takÏe na nejrÛznûj‰í noãní aktivity zb˘valo ãasu víc neÏ
dost. Po dlouhé pauze se zase hrály expediãní hry a expediãníci koneãnû mohli projevit svojí pravou (znaãnû zvrácenou) povahu. Páteãní noc byla zkou‰kou pro psychicky slab‰í jedince – vedoucí si na nás je‰tû pfied odjezdem chtûli smlsnout, a tak, jako minul˘ rok, uspofiádali bojovku. Sice na mÛj vkus ménû propracovanou, ale asi mi nenáleÏí ji soudit, protoÏe jsem se nechovala tak docela podle pravidel. Jednak jsem nevidûla Blair Witch (ale pfii nejbliÏ‰í
pfiíleÏitosti to napravím) a jednak jsem se ten veãer nacházela v tak skvûlé pohodû, Ïe by mû nevydûsilo, snad ani
kdyby mi z ãistého nebe spadl za krk Du‰ek. (Ale abych stra‰ícím nekfiivdila – u Rudolfa a u Michala jsem se trochu
lekla.) Na‰e dvojice absolvovala celou bojovku bez úhony (aspoÀ pokud mohu mluvit za sebe) a v‰ichni vedoucí
sami chtû nechtû museli uznat, Ïe nás mají „nejrad‰i“ :-).
V sobotu jsme se v souvislosti s koncem svûta (expedice) vûnovali obvykl˘m depresivním ãinnostem. PÛjãování dalekohledÛ, uklid tábora, bourání stanÛ, atd. Skleslou atmosféru alespoÀ trochu naru‰ily pfiípravy ke startu balónu, ale
pokus s pevnûj‰ím stavebním materiálem bohuÏel nedopadl podle oãekávání. Nechci fiíci vyloÏen˘m nezdarem, protoÏe pfiece jen pohled na ãern˘ neforemn˘ objekt plavnû se vzná‰ející na vrcholcích obilí se nevidí kaÏd˘ den.
Poslední událostí expedice byl závûreãn˘ táborák. ¤ekla bych, Ïe letos probíhal v neobvykle druÏné atmosféfie. Po
dvouleté pauze jsme se opût „potáceli“, velmi originální byla Global
Hangar Party a mnoho lidí vydrÏelo aÏ do brzk˘ch ranních hodin. Ale pokud ho mám hodnotit zcela subjektivnû,
vyjádfiím se struãnû – vydafien˘ je slabé slovo.
V nedûli se s námi nejdfiíve rozlouãila matka Pfiíroda (vydatn˘m a dlouh˘m de‰tûm), pak jsme se rozlouãili mezi
sebou a se smí‰en˘mi pocity jsme odcestovali domÛ. Ale jednu my‰lenku jsme mûli spoleãnou. Za rok zase...
Asi bych se mûla podrobnûji rozepsat i o nejpodstatnûj‰í náplni tábora, a tou je pozorování. Jifií mû nabádal, abych
se zmínila o své fotostory v kopuli. Zpráva o ní se pfiekvapivû rychle roz‰ífiila je‰tû téhoÏ rána, i kdyÏ mnû samotné
zas tak senzaãní nepfiipadala. A ani tak tragická (byl to jen dal‰í zhatûn˘ snímek v fiadû nepoveden˘ch expozic).
A i kdyÏ jsem v tu chvíli docela vybublala, s odstupem ãasu byla celá vûc spí‰ k pousmání.
V noci na stfiedu se ukázalo, Ïe Maksutovka ve velké kopuli je pro dal‰í focení nepouÏitelná, a tak jsem fotila
s Leonov˘m foÈákem. Pointovala jsem uÏ asi ãtvrt hodiny, kdyÏ se objevil „P“ (kter˘ mi chodil „zpfiíjemÀovat“ focení v pravideln˘ch zhruba pÛlhodinov˘ch intervalech). Zeptal se, jestli mÛÏe rozsvítit, a poté, co se mu dostalo dvoji-
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- 21 tého „Ne!“ a vysvûtlení, Ïe právû fotím, rozsvítil. Pro ty, kdoÏ nejsou v obraze – moje fotka byla tímto odeslána do
vûãn˘ch lovi‰È. Asi nepfiekvapí, Ïe jsme byli s Leonem zcela vyvedeni z míry, a následnû do‰lo k men‰í v˘mûnû názorÛ. „P“ pak s klidem a hrdou pózou v hlase zhasnul a odkráãel, a mnû nezbylo neÏ pfietoãit na dal‰í snímek a zaãít
nanovo. Nûkdy prostû pfiírodní katastrofy chodí po dvou.
PÛvodnû zam˘‰lená pÛlhodinová expozice se tentokrát protáhla na tfiiãtvrtûhodinu. Jifií pak Ïertoval, Ïe mû nebylo
moÏné odlepit od okuláru, ale dÛvod byl mnohem prozaiãtûj‰í. Leon kdesi zÛstal a zapomnûl mû upozornit, Ïe uÏ je
ãas skonãit. Bûhem toho, pro zmûnu, málem ode‰la do vûãn˘ch lovi‰È moje záda (zkuste si stoupnout na Ïidli, lehce
se pfiedklonit a vydrÏet tak asi dvacet minut). Asi si fiíkáte, proã pointuji v tak debilní poloze. Jaksi mû nenapadlo, Ïe
zorné pole dalekohledu pomalu, ale jistû, smûfiuje k zenitu, a pÛvodní sedící poloha nebyla moc dlouho udrÏitelná.
(No, pfií‰tû uÏ to budu vûdût, ehm.) Na‰tûstí tam byl Honza, kter˘ mi ochotnû pfiistrãil schÛdky, takÏe to pfieÏila záda
i fotka (aspoÀ doufám, je‰tû jsem ji nevidûla, film uÏ se nestihl vyvolat).
Je‰tû bych mohla vyprávût o mém prvním negativu s Altairem, kter˘ byl opravdu v˘jimeãn˘. Sám se ve fotokomofie
odkolíãkoval, nûkam si odskoãil (moÏná na pivo) a uÏ se nevrátil. KdyÏ teì nad tím pfiem˘‰lím, ten s tou M8 jsem
pak uÏ také jaksi nevidûla (no, nevadí, stejnû byl rozostfien˘).
Jak je vidût, astrofoto je nûkdy docela dobrodruÏná záleÏitost (a po letech stráven˘ch bojem se Somety a stativy je to
pro mû i zajímavá zmûna). Ale je‰tû pofiád jsem se nerozhodla, co je lep‰í – jestli vzdorující Somet, zmrzlé ruce
a nohy, zarosen˘ noãník, protivn˘ d˘pskaj na hranici viditelnosti, kter˘ nejde pÛl hodiny najít – nebo ruce naimpregnované v˘vojkou, záda do paragrafu, pointaãní kfiíÏ na sítnici, kotouãek negativu (v˘sledek hodinové práce)
vhodn˘ tak akorát jako podloÏka pod hrnek...
Zcela na závûr bych ráda podûkovala Leonovi za to, Ïe mi byl bûhem pozorovacích nocí stoprocentnû k dispozici
a Michalovi S. za to, jak mi ochotnû pomáhal ve fotokomofie. A je‰tû mnoha dal‰ím lidem za mnoho dal‰ích vûcí.
Asi nebudu vyjmenovávat, protoÏe nûkteré vûci se bohuÏel tûÏko dají vyjádfiit slovy. Jednodu‰e v‰em dûkuji za to, Ïe
to se mnou vydrÏeli. Jediné, co mû letos mrzelo, Ïe jsme s mojí Sestrou nena‰ly spoleãnou fieã. Na druhou stranu
ostatní dokázali naplnit mojí du‰i aÏ po okraj. Snad mi ta Ïivotní energie je‰tû chvíli vydrÏí.
Doufám, Ïe se v‰ichni brzo sejdeme, a vyfotíme nûjakou kvalitní ãernobílou ãtyfistovku (zasvûcení vûdí :-)).
Iva Boková

Jak dopadlo Meteofoto E`2000 ?
âtyfiicet sedm z vás zaregistrovalo, Ïe v prÛbûhu Expedice probûhla soutûÏ fotografií s tématikou poãasí s v˘‰e zmínûn˘m názvem.
Nyní je pfiíhodná chvíle, abych jako vyhla‰ovatel této akce celou soutûÏ nûjak zhodnotil. Musím uznat, Ïe mû mile
pfiekvapil poãet zúãastnûn˘ch i celkov˘ poãet soutûÏních snímkÛ, kter˘ ãítal více neÏ 80 kusÛ. Nemile mû v‰ak pfiekvapilo, Ïe celkov˘ pfiíspûvek soutûÏících do kategorie A-oblaka byl miziv˘. 90 procent fotografií v této kategorii jsem
byl nucen do soutûÏe vloÏit já (doufám, Ïe v dal‰ích roãnících tomu tak jiÏ nebude). V ostatních kategoriích pfievaÏovaly letos tendenãnû ladûné fotografie západÛ Slunce. Nejde mi do hlavy, Ïe vût‰ina lidí má po ruce foÈák pouze
pfii západu Slunce a neváhá jej pouÏít. BohuÏel v‰ak jen v tomto pfiípadû a ne v jin˘ch. Proto bych doporuãoval, abyste fotoaparát mûli po ruce neustále a fotili a fotili – hlavnû moje oblíbené oblaka.
Zmíním je‰tû zpÛsob jak˘m jsme soutûÏní snímky hodnotili. K vámi zvolen˘m snímkÛm jsme pfiidûlovali body a to
v pofiadí: za 1.místo 3 body, za 2.místo 2 body a za 3.místo 1 bod. Po celkové sumarizaci je koneãné pofiadí prvních
pûti z kaÏdé kategorie následující:
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- 22 Kategorie A-oblaka
1.
2.
3.
4.
5.

Luká‰ Král
Hanka Kuãáková
Petr Skfiehot-Franz Josef Meteorologische Station Prag
Petr Skfiehot-Franz Josef Meteorologische Station Prag
Hanka Kuãáková
Lenka ·vardalová

Kategorie B-meteorologické jevy
1.
2.
3.
4.
5.

Leon Mi‰
Luká‰ Král
Hanka Kuãáková
Leon Mi‰
Hanka Kuãáková

Kategorie C-poãasí, krajina, lidé
1.
2.
3.
4.
5.

Luká‰ Král
Eva Dvofiáková
Hanka Kuãáková
Hanka Kuãáková
Lenka ·vardalová

Kategorie A-oblaka, posuzovaná vyhla‰ovatelem soutûÏe
1.
2.
3.

Petr Skfiehot – Franz Josef Meteorologische Station Prag
Jitka Kudrnáãová
Petr Skfiehot – Franz Josef Meteorologische Station Prag

Na závûr bych rád v‰em úãastníkÛm podûkoval a jménem stanice Franz Josef Meteorologische Station Prag-Andûl
bych jim rád popfiál mnoho hezk˘ch snímkÛ, které budu oãekávat v pfií‰tím jiÏ 2. roãníku soutûÏe fotografií
Meteofoto E` 2001.

Za soutûÏní komisi:
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Petr Skfiehot – pfiedseda komise
Oberst-Michal Îoldák – tajemník
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Jak sesprávnû seznamovat na Expedici:
názorn˘ pfiíklad (korespondence)
ona: To je dárek z lásky pro Tebe!
on: A od koho?
ona: Ode mû.
on: Zas vím prd.
ona: Hledej ·mudlo!
on: No uvidíme...
ona: Zlaté prasátko?
on: Tak jinak: Novák, tû‰í mû.
ona: Budoucí Nováková. Taky mû tû‰í.
on: e-éé
ona: Taky si myslim.
on: tak nemysli a ãiÀ se!
ona: A jak by sis to pfiedstavoval?
on: Ze pfiedu nebo ze zadu, vo to tady nebûÏí.
ona: Tak chtûla jsem jít na vûc, ale co se potom stalo, to nebylo málo a málem mû to Ïivot stálo! Zlato, pojì
na to, aÈ to stojí za to! ...s tím nechci nic mít!
on: :-)
ona: Nemá‰, co bys dodal? Tak jinak: kde, kdy, jak, s k˘m, proã... UÏ nemÛÏe‰, viì? Tak se podívej na nástûnku, ale a‰ veãer.
on: :-(((
ona: AÈ Ïije Fí ha ha!
ona: UÏ se ke mû rad‰i nehlásí‰? A co chudák dítû, to za to pfiece nemÛÏe!
on: KdyÏ dûlá‰ drahoty tak z toho prostû nic nebude. SmÛla, promarnilas jedineãnou ‰anci! :-)
ona: Búúú. UÏ mû nic nenapadá, pro Tebe je toho ‰koda. Bech mû spát.
on: Ehm, ehm...
ona: To má b˘t Àáká ‰ifra? PromiÀ, ale nemÛÏu se udrÏet: VOLE!!!
on: Tak se nedrÏ! Já si nic nezaãal!
ona: M˘dlo konãí, m˘dlo konãí!
on: Ruãník taky, ruãník taky!

Mezi dvûma odhady
Bûhem leto‰ní expedice v Úpici se na‰lo i pár jednotlivcÛ, ktefií se s radostí vrhli na pozorování promûnn˘ch hvûzd.
Nûkdo mÛÏe fiíci, Ïe promûnky jsou v celku nudná záleÏitost, ale to není vÛbec pravda. Naopak napfiíklad pfii zakreslování deep-sky objektÛ se pouze sedí a dívá nepfietrÏitû do dalekohledu, ale mezi dvûma odhady se dá dûlat spousta vûcí... a nebo se jen procházet po pozemku hvûzdárny a poslouchat, co se kde dûje.
Odhad : c3v1d
ãas : 21:30 UT
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- 24 Máme odhad. Dalekohled pfienecháme dal‰ímu v pofiadí a mÛÏeme jít. Zaãneme od lesa. NejblíÏe k hangáru sídlí
skupina radioastronomÛ pod vedením Viktora Votruby. Zde je vcelku ticho, protoÏe Kikin je zrovna v G· a snaÏí se
nûco vytu‰it ze ‰umu, kter˘ se chytá na anténu ze ‰irého okolí. Moc se to nedafií. Pfieci jenom, je teorie trochu jiná
neÏ praxe:-) Evik Schunova je nûkde úplnû jinde a svoje prodlouÏené oko má zamífiené na stfied galaxie. Honza Kotek
usiluje o rekord v messierovském maratónu. No uvidime, jak se mu to podafií. Ostatní si v celku normálnû pozorují.
Hned o kousek vedle je skupina Tomá‰e Havlíka. Tady se nic zajímavého nedûje. Jen se v tichosti pozorují vzdálené
mlhavé obláãky. Tomá‰ Kulhánek si zaloÏil svoji vlastní pozorovací skupinu o jednom ãlenu. A jak se zdá, vcelku
s pfiehledem zvládá její záludné otázky a v‰echno to ostatní...
U parkovi‰tû se usídlili mûsíãÀané Pavla Gabzdyla, aby mûli ten nejlep‰í v˘hled na v˘chody planet. Nyní zrovna jen
tak sedí a debatují, jak by bylo krásné pozorovat Pluto a Cháron z orbitální observatofie obíhající tfieba kolem Titanu.
No nemuselo by to b˘t ‰patné. Z tohoto místa by se daly pozorovat i nejjemnûj‰í struktury Saturnov˘ch prstencÛ.
Na laviãkách jsou dalekohledy Luká‰e Krále upfieny na X Tri a v‰ichni jeho svûfienci horlivû pí‰í odhady a snaÏí se
vytlaãit minimum. Nûktefií se tak naÏili, Ïe jich vytlaãili i více :-)
Toto nad‰ení trochu kazí Jana Adamcová, která se rozhodla dnes pozorovat planety a rÛzné jiné pohybující se bílé
teãky. No, i to se obãas stane.
Na zadní louce je stan. Ve stanu stÛl. Na stole poãítaã s monitorem a u toho v‰eho sedí Rudolf Novák a volá na Lucku,
kam má namífiit dalekohled. Na dalekohledu je pfiipevnûná CCD kamera. Do CCD kamery padá svûtlo z hvûzd. A toto
svûtlo se pfies poãítaã zobrazuje na monitor u kterého sedí Rudolf Novák... a tak to jde celé do kola. Skupinu astrofoto, ktefií fotí je‰tû s klasick˘mi pfiístroji si musel vzít na starost Michal Schozda. Zrovna nandávají fotografickou
desku. Doufejme, Ïe na ní nûco uvidíme, jestli nepfiijde pohroma v podobû bílého svûtla.
Je zajímavé, Ïe tu nikdo není ze skupiny Danky Korãákové ?! To je asi zase odvedla na louku pfied hvûzdárnu, aby se
koneãnû nauãili letní souhvûzdí. Snad se jí podafií nadchnout zaãáteãníky.
Zdola se oz˘vají zvlá‰tní zvuky. To bude skupina Marka Kolasy a pfiidruÏení, která toho minulou noc moc nenaspala (pfiesto, Ïe bylo zataÏeno). Pro dne‰ek se tedy rozhodla válet na lehátku a pozorovat meteory. JelikoÏ ale nic moc
nelítá, museli si k nim je‰tû pfiibrat druÏice. AÁAAAAAAAAA zrovna jedna letí!!!!
„Vidím v orlu. Letí smûrem ke Kasiopei. Má asi tak trojku.“
„Jo, uÏ ji taky vidím. Kolik je ãas?“
„21:39 UT!“
„Zapisuji“
Co, to uÏ je tolik? Tak to abychom si ‰li udûlat dal‰í odhad.
Odhad : c4v1d
âas : 21:40 UT
Tereza ·edivcová

Taková malá Úpická Blair Witch
V‰e zaãalo tfiemi studenty, ktefií chtûli natoãit projekt do ‰koly. Vydali se tedy do lesÛ plni oãekávání a nadûjí, Ïe
koneãnû uvidí pravého ducha...
Je pátek den minus jedna Expedice Úpice 00 . Zaãínají se scházet první odváÏlivci . A jak uÏ to v Úpici b˘vá, pr‰í . Co
tedy dûlat jiného neÏ zasednout k televizi a podívat se na ten jejich projekt. ....

EXPEDICE ÚPICE 2000

- 25 Je‰tû, Ïe spím ve stanu s Hankou Kuãákovou. Rychle bûÏím z pfiedná‰kové do postaveného stanu. Do cesty se mi pfiipletl rozkopan˘ hydrant – na ‰tûstí tam bude stát uÏ jen pár dní – a potácející se jak˘si ãlovûk. Je to sice cesta krátká, ale ne úplnû bez obav. Duchové obûtí , ktefií skonãili své Ïivoty na místní ‰ibenici, se totiÏ ãas od ãasu vracejí
a pokraãují v zapoãaté práci. Dnes je pro nû velice vhodn˘ den je nás tu málo , fouká vítr, takÏe ‰ustûní mezi boroviãkami si nikdo nev‰imne.
Koneãnû uÏ leÏím zamuchlaná ve spacáku. Hanka vedle mû si klidnû podfiimuje a já se o to pokusím taky. Pfiestává
pr‰et, ale na tmav˘ stan obãas je‰tû spadne nûjaká ta kapka ze stromu nad námi, coÏ vypadá, Ïe se k nám chce nûkdo
dostat. Byl to ale dost dlouh˘ den a tak jsem nakonec usnula taky.
Je sobota ráno a zaãíná expedice roku 2000 . Nic , co by naznaãovalo, Ïe ‰ibeniãní duchové zaãali rejdit se nestalo .
Dokonce ani bûhem cel˘ch ãtrnácti dnÛ. AÏ na poslední pátek....
Opût pr‰í. (jen tak mimochodem byly jenom necelé tfii pûkné noci) a nastává noc ve znamení ãarodûjnice z Blair....
Spousta expediãníkÛ jezdí v prÛbûhu roku pozorovat sama tfieba kousek za mûsto ãi vesnici a tak je potfieba nauãit
je odolávat strachu. I kdyÏ se fiíká, Ïe v noci není nic, co by nebylo ve dne, tûÏko se to praktikuje. A teì k metodû,
kterou si vymyslel Viktor Kikin .
Ta spoãívá v tom, Ïe se v‰ichni expediãníci nejprve podívají na projekt studentÛ, ktefií se do dne‰ka je‰tû neobjevili
a nikdo neví, co se s nimi vlastnû stalo. A pak následuje procházka s mraky a blesky nad hlavou skrz les , kde na nû
padají Ïivé stíny v podobû vlhk˘ch hadrÛ; okolo kefiÛ, z nichÏ je sly‰et kfiik mrtv˘ch dûtí – kter˘ nám poskytla Mariana
v podobû ‰íleného fievu, kdyÏ ji chtûli hodit do bazénku za její ustaviãné Fíhahá; pfies hfibitov, kde blesk, v podobû
Codlova moderního fotoaparátu, uhodí pfiímo pfied jejich vydû‰ené obliãeje a druh˘, kter˘ zachytí jejich zdû‰ené tváfie
na digitální záznam. A zde je konec.
Tedy teoreticky. Dále se uÏ jde „jen“ pfies pole zpátky na hvûzdárnu.
V poli ale ãíhá nemilosrdná ruka Gabiho a Lenky. Takové neãekané chytnutí za Marianinu nohu je sly‰et na sto
honÛ.
Nakonec se ale v‰ichni ve zdraví dostali zpátky a pokraãovali v zapoãaté práci nebo ‰li v klidu spát.
Asi se bude muset na pfií‰tí rok pfiitvrdit. AlespoÀ v tom, Ïe se bude chodit po jednom :-) Ve dvojicích si povídají vtipy
a dûlají si akorát tak srandu ze stra‰idel, která se tak moc snaÏí navodit atmosféru lesÛ v okolí Blair.
Tereza ·edivcová

Jen tak
V duchu tu scénu vidím jako Ïivou. Je asi patnáct minut pfied veãefií ( ãili „té mínus patnáct“) a ke kuchyÀce se nenápadnû stahují první hladovci. BûÏím pro e‰us a lÏíci a zase zpátky, cestou vyklepávám mravence. Expediãníci zatím
poposedávají na laviãkách a vyãkávají, kdo první nevydrÏí a zaloÏí frontu. A je to tady. Kotelník nezklamal, vyráÏí
a za ním jako na povel dal‰ích dvacet lidí. Reaguji stejnû, za tu krátkou dobu, co jsem tady, jsem se nauãila jisté
expediãní zákony, a zaujímám místo nûkde uprostfied. Od bazénku se k nám nesou jakési vysoce disharmonické
zvuky, jinak fieãeno – nûkdo tam kfiiãí, jako by ho na noÏe bral. Mariana je zfiejmû za nûco trestána nedobrovolnou
koupelí ve studené vodû. Pár zvûdavcÛ opou‰tí místo ve frontû a bûÏí pro foÈáky a kamery. Takovou pfiíleÏitost pro
vydafiené foteãky si pfiece nemohou nechat ujít. VyuÏívám toho a posouvám se blíÏ k okénku. Kdo dfiív pfiijde, ten
dfiív… jí.
Tak tohle je jeden z mnoha záÏitkÛ, které mi utkvûly v hlavû z Expedice Úpice 2000. Nemohu tuto expu srovnávat
s expedicemi minul˘ch let, protoÏe tahle byla má úplnû první, ale nejen za sebe mohu fiíct, Ïe byla skvûlá a Ïe jsme
si ji teda uÏili.
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- 26 Na hvûzdárnu jsem dorazila 22. ãervence nûkdy kolem tfií hodin odpoledne. Mûla jsem za sebou sedm hodin jízdy
autobusem plus dal‰í hodinu cesty bloudûní po Úpici (nûktefií obyvatelé tohoto malého mûsteãka jsou ponûkud dezorientovaní), byla jsem unavená, nevyspaná a chtûlo se mi otoãit a jet zpátky k rodné hroudû. Na‰tûstí jsem tak neuãinila a proÏila tak bezvadn˘ch ãtrnáct dní, které ve v‰ech smûrech naprosto pfiedãily mé oãekávání.
Co se astronomie t˘ãe, nauãila jsem se pozorovat oblohu a správnû zakreslovat a popisovat objekty na ní. JakoÏto ãlen
deep-sky skupiny vedené Markem Kolasou jsem ze zaãátku pozorovala nûjaké ty galaxie, apod., neÏ mû zcela zaujaly dvojhvûzdy. BohuÏel nocí vhodn˘ch k pozorování nebylo mnoho, jak uÏ je to na expách tradicí. Jednu noc jsem
také spolu s Honzou Andílkem Dvofiáãkem, Michalem ·vandou a Zuzkou KaÀuchovou vûnovala pozorování druÏic.
To si prostû ãtyfii lidé lehnou na lehátka otoãená kaÏdé na jinou stranu svûtovou a tfieba aÏ do ãtyfi hodin ráno proãesávají bystr˘m zrakem oblohu, zda tam neletí touÏebnû oãekávan˘ kus plechu. Pokud si dobfie vzpomínám, nejúspû‰nûj‰í v tomto „lovu“ byla Zuzka, které také patfií velk˘ dík za to, jak nás sv˘m zpûvem pfii pozorování podporovala a udrÏovala ( hlavnû mû) v bdûlosti.
Obloha je ale zajímavá i ve dne a pfii této pfiíleÏitosti bych chtûla podûkovat Petru Skfiehotovi za jeho bezva pfiedná‰ky, díky kter˘m se mi obyãejné mraky navÏdy pfiemûnily na cirry, cumuly a jiné roztodivné útvary.
Pfiedev‰ím jsem ale v Úpici poznala partu bezkonkurenãních lidí, ktefií mû velmi rychle pfiemûnili z normálního ãlovûka na expediãníka. Takov˘ expediãník: ( dle m˘ch osobních zku‰eností)
– málo spí, málo se myje, hodnû jí a vût‰inu dne ( nûkdy i noci, ale to jen jisté v˘jimky) chodí bos.
– si neuklízí ve stanu (ani nikde jinde) a neustále tak nûco hledá, ãasto i na stromech, kam vysocí ‰kodolibí lidé rádi
vû‰í e‰usy.
– má seno v‰ude, vãetnû stanu, bot a spacáku a vedoucí si ho letos do jisté míry uÏili i v hangáru.
– v‰echny nakazí pfiízvukem svého rodného kraje a sám naopak pfiejímá dialekt z opaãného konce republiky.
V tomto „pfiejímání“ je známá pfiedev‰ím v˘mûna Praha-Ostrava ( kratky zobak vs. -ej, -aj)
– zvlá‰È vychytral˘ expediãník ráno vstane o dvû hodiny dfiív neÏ ostatní a pro v‰echny zúãastnûné na‰krábe brambory. Proã to? Aby je pak pfii obûdû mohl za odmûnu v‰echny pfiedbûhnout a oni jej za tento ãin se skfiípajícími zuby
ani nemohli vhodit do bazénku. Z tohoto dÛvodu jsem v prÛbûhu expedice brambory ‰krábala celkem ãtyfiikrát.
Stojí to sice trochu pfiemáhání a obûtování se, ale v˘sledek je skuteãnû k nezaplacení.
– expediãníci neustále vym˘‰lí expediãniny, napfi. uspofiádají diskotéku pfiímo na námûstí, kde probíhá pouÈ, za zajímav˘ch a hlasit˘ch doprovodn˘ch zvukÛ si protfiepávají stfieva na centrifuze a dal‰ích atrakcích nebo se jdou ve tfii
hodiny ráno „odstfiedit“, viì, Ale‰i, a samozfiejmû se neustále navzájem lechtají a hází do bazénku. VÏdycky jsem
se nestaãila divit, kolik pomocn˘ch rukou se najednou na‰lo, kdyÏ se pro nûkoho chystala koupel. A je‰tû nûco. Jifií,
teì uÏ to mÛÏu prozradit, protoÏe bazének je daleko a ty rovnûÏ, ale za v‰echny „dárky“ v hangáru, jmenovitû kopa
sena s muchomÛrkou nebo toaletní papír á la pavuãina, není zodpovûdn˘ Michal ·vanda, jak sis asi do této chvíle myslel, ale já a Janiãka Adamcová. Velmi nás tû‰í, Ïe jsme nebyly nikdy dopadeny, aã jsme v‰echny akce provádûly stateãnû za bílého dne (pfii vyrábûní pavuãiny byl v hangáru dokonce pfiítomen jeden nejmenovan˘ vedoucí),
naopak bylo velmi zábavné pozdûji u ÎiÏky poslouchat, jak sis s ostatními vedoucími marnû lámal hlavu, kdo to
asi udûlal, svalovali jste vinu jeden na druhého… ·koda jen, Ïe díky nepfiízniv˘m okolnostem a poãasí nebylo
moÏné provést dal‰í plánované akce. K tomu ale lze dodat jen: nûkdy pfií‰tû.
Na zaãátku expedice mi nûkdo fiekl, Ïe do Úpice pfiijede‰ jednou, a pak se tam musí‰ stále vracet. Jo, myslím, Ïe mûl
pravdu.
Markéta Polá‰ková
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Astronomická báseÀ s vysvûtlivkami
Padá hvûzda, padá,1
shofií brzy 2 – mladá.3
Vypafií se ve vzduchu,4
mám takovou pfiedtuchu.5
Co bych si tak mûla pfiát...6
aby mû mûl nûkdo rád? 7
Lep‰í pfiání asi bude,8
(v pfiípadû Ïe nûco zbude),9
aby ‰utr z dálavy 10
nespadl nám na hlavy.11
Vysvûtlivky:
1. jde o metonimické pfiirovnání (tj. na základû vnûj‰í podobnosti) mezi hvûzdou a záfiícím ionizovan˘m
plynem vznikl˘m pfii prÛletu drobné ãástice atmosférou Zemû
2. pokud má ãástice men‰í hmotnost, neÏ je urãitá kritická hodnota, zanikne beze zbytku v atmosféfie
3. vûk je relativní
4. dobfie jí tak
5. to se mi obãas stává
6. povûra (tj. v‰eobecnû roz‰ífien˘ iracionální názor), Ïe kdyÏ vidíte padající hvûzdu (viz 1), splní se vám
jakékoliv pfiání
7. :-)
8. po zralé logické úvaze
9. v pfiípadû, Ïe ãástice bude hmotnûj‰í, neÏ je urãitá kritická hmotnost, a nezanikne v atmosféfie celá
10. tûleso pocházející pravdûpodobnû z pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem
11. velmi nepfiíjemn˘ úraz, má nepfiízniv˘ vliv na psychiku zasaÏené obûti – tj. zpravidla konãí smrtí
Iva Boková

Po‰esté
JiÏ po‰esté jsem se vrátil do tvrdé reality. JiÏ po‰esté jsem proÏil skvûl˘ch ãtrnáct dní v malém mûsteãku Úpici v podkrkono‰í. JiÏ po‰esté jsem se zúãastnil Letní astronomické expedice mládeÏe na hvûzdárnû právû v Úpici. JiÏ po‰esté
pfiem˘‰lím, ãím bych pfiispûl svou tro‰kou do Sbûraãe. Cestou domÛ jsem mûl nûkolik skvûl˘ch nápadÛ, ale teì si na
Ïádn˘ nemÛÏu vzpomenout. Pfií‰tû se asi tuÏky a papíru nepustím. ;-) JiÏ po‰esté...
A tak tu sedím u poãítaãe, loupu odumfielou kÛÏi ze sv˘ch jiÏ pomalu tradiãnû spálen˘ch zad, poslouchám svého oblíbeného Mika Oldfielda a promítám si ty skvûlé dva t˘dny, které utekly neuvûfiitelnû rychl˘m zpÛsobem, za které se
stalo tolik velmi zajímav˘ch událostí.
Nemá asi moc velk˘ smysl rozebírat den za dnem. Od toho tu byli a jsou a budou jiní, kvalifikovanûj‰í. Mohu ale shrnout (skoro ;-) ) v‰echny nejv˘znamnûj‰í okamÏiky Expedice do jedné vûty:
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- 28 Tû‰ení a velké pfiípravy... koneãnû odjezd... ãekání v Hradci na odvoz... Jarda pofiád nejede... koneãnû v Úpici... málo
úãastníkÛ... noãní stavûní stanÛ... velmi zajímav˘ novotvar... Záhada Blair Witch... noãní cesta a pobyt v hangáru...
sobota ráno... pfiíjezd ostatních... pohled do hlubin Zemû – kopání hydrantu... snaha o zapálení mokrého dfieva...
táborák skuteãnû hofiet nebude... nedûle... pfiedstavování a úvodní session... hra na volejbal a brambory (kobzole)...
Danka a já dostáváme zaãáteãníky... první v˘lety do polí za souhvûzdími – neúspû‰né, vÏdycky se zatáhne... dé‰È ve
spacáku – bezesná noc... úter˘ veãer – koneãnû jasno... romantika s jablky a souhvûzdími... první kreslení deep-sky...
seskupení Jupitera, Saturnu, Mûsíce a Plejád... spím na silnici... aÏ do mrtva ve Velké kopuli... pr‰í a pr‰í... v‰ude voda,
zase mokro ve spacáku... kreslíme Slunce... hrajeme volejbal... celkovû druzí, ZrÛdy první... hledáme 17 hodin star˘
Mûsíc – nevidíme nic... dvojnásobná reklama na KleÈ... nedûle – v˘let... ranní zmatky... pár zajímav˘ch momentÛ
pfii jízdû autem... perfektní skály na Osta‰i... Jitãina zlomená noha... cesta do nemocnice... nedûle veãer... v˘prava
s CDãky za spektry... (v‰echny hospody uÏ mají zavfieno)... po návratu ãistá obloha... pÛlnoãka prokoukána na stfie‰e hvûzdárny... Mléãná dráha zapadá za obzor, záfiící oblak ve Stfielci... mhv -> 7,0... úpické efekty – mlha z údolí...
ve Velké kopuli je uÏ slu‰ná v˘stavka kreseb Slunce... Danka vede kreslení v Beãváfii... pondûlí veãer – nádhernû...
pozoruje se skupinou meÈásky... najdou se i astronomové, které meÈásky nebaví... po pÛlnoãce pÛlka skupiny spí...
s Dankou jedeme skoro do rána... zpracování pozorování je‰tû zajímavûj‰í... pfies den nádhernû jasno, Slunce praÏí
= spálená záda... hledáme na denním nebi Venu‰i pfies pohod dalekohledu – samozfiejmû neúspû‰nû... úter˘ veãer
– opût nádhernû... zprovozÀujeme druÏicovou pozorovací skupinu... spousta zajímav˘ch my‰lenek... „KaÏd˘ nûjak
pomáhá – ten drÏí binar, ten stativ, ten hubu...“... druÏice se nedají rozumnû zpracovat... intenzívnû kreslíme
Slunce... úspû‰n˘ úprk pfied bazénkem na kopuli :-)... jasné noci uÏ nejsou a asi nikdy nebudou... a je to tady – uÏ
letím do bazénku – to to ale trvalo!... „Splést se mÛÏe kaÏd˘“, fiekl jeÏek a slezl z kaktusu.“... balón nestartuje... závûreãné posezení – máme synoptickou mapu Slunce... pátek veãer – poslední noc... soukromá neãekaná bojovka...
v‰echno se v dobré obrátilo... balón rozhodnû nepoletí... hledání vûcí po celém hangáru – balení... hromadné louãení... smutná cesta domÛ.
Myslím, Ïe mÛÏu mluvit za spoustu z nás „sluÏebnû star‰ích“ – Expedici jiÏ prostû potfiebujeme k pouhému pfieÏití.
Vynechat Expedici znamená ochudit tûlo i du‰i o záÏitky astronomické i neastronomické a pomalou a bolestnou
smrt. TakÏe pevnû doufám, Ïe se s vût‰inou z vás uvidím zase nejpozdûji za rok.
Michal ·vanda

Promûnáfii, jejich sympatizanti a ti ostatní
Tak by se dal nazvat kolektiv lidí, v jejichÏ okruhu jsem se pohyboval po vût‰inu leto‰ní expedice. Jako obvykle se totiÏ
vyskytly dvû skupiny lidí (pardon, expediãníkÛ) – jedni, ktefií alespoÀ jednou dvakrát za expedici nemají nic proti
tomu, zkusit si napozorovat nûjakou tu promûnnou hvûzdu, nebo tak dokonce ãiní s neskr˘van˘m nad‰ením,
a druzí, ktefií vÛãi uvedené ãinnosti projevují povût‰inou iracionální odpor aÏ bázeÀ, tzv. promûnkofóbii. Chci ov‰em
zdÛraznit, Ïe vÛãi této poãetné druhé skupinû necítím Ïádn˘ hnûv ãi dokonce opovrÏení, zkrátka kaÏd˘ jsme nûjak˘.
Já tfieba zase nesná‰ím rajãata, nûkdo holt nemá rád promûnky.
Byl jsem vedoucím skupiny, do které se neoficiálnû sdruÏila vût‰ina tûch prvních. Byli to zejména Honza Pí‰ala
a Matûj Kasper, kdo se vrhli na promûnky hned jak to bylo moÏné, dále mezi sympatizanty bych zafiadil Oldu Myslivce
a Petra ·Èastného, ktefií se coby zaãínající pozorovatelé pilnû vûnovali prohlídce toho nejjasnûj‰ího a nejhezãího, co
nám obloha nabízí. Rozhodnû pak nesmím zapomenout na zku‰enou pozorovatelku Janu Adamcovou, která
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pokraãovala ve své prohlídce zejména deep-sky objektÛ. Obãas se k nám pfiidruÏili také promûnáfisky zaloÏení ãlenové jin˘ch skupin, nejaktivnûji asi Tereza ·edivcová, Mariana Zárubová, Jakub Müller a dal‰í.
Uãinili jsme spoleãnû nûkolik pokusÛ o pozorování „nestálic“ i ostatních objektÛ, ale mraky a mlha byly vût‰inou
proti, a tak moje z internetu pracnû stahované a nûkdy i pfiímo vyrábûné mapky pfii‰ly vût‰inou vniveã (odboãka –
pokud jste nûkdo udûlali aspoÀ nûjak˘ odhad delty Cephei, tak mi ho prosím po‰lete). Bûhem jediné (témûfi) kompletní jasné noci jsme pak pfiece jen napozorovali asi nejhezãí zákrytovou dvojhvûzdu – X Trianguli. Tahle potvÛrka se v maximu tváfií jako ne‰kodná hvûzdiãka, kterou bez problému uvidíte v triedru (8,55 mag), ov‰em kdyÏ pfiijde její ãas, zeslábne bûhem pouh˘ch dvou hodin tak, Ïe ji za hor‰ích podmínek máte problém spatfiit i v Sometu –
dosáhne 11,27 mag. a mûní se tak skoro pfied oãima! Pfiikládám pár v˘sledn˘ch svûteln˘ch kfiivek, které jsem vy‰trachal v temn˘ch zákoutích sv˘ch disket. Minimum mûlo podle pfiedpovûdi nastat ve 23:56 UT 1. srpna, a na‰e v˘sledky se neli‰í o víc neÏ pár minut.
Tolik tedy o v˘sledcích na‰í práce. Na tomto místû také b˘vá dobr˘m zvykem zanadávat si na poãasí a peprn˘m v˘razem ohodnotit matku pfiírodu, a ani já si toto drobné zadostiuãinûní neodpustím. Nebudu ov‰em vulgární, a tak jen
su‰e konstatuji, Ïe poãasí nás letos opût pûknû vy‰plouchlo, aneb slovníkem âeské sody – „byl to hnus“. Nevûfiím
ov‰em na nûjakou vy‰‰í moc, a tak povaÏuji za hloupou náhodu, Ïe zatímco expedice prvé poloviny 90. let byly jasné,
od doby mé první úãasti je jiÏ ‰est˘m rokem za sebou expedice témûfi stále oblaãná. Jen náhoda jistû zpÛsobila také
to, Ïe kdykoli jsem letos strávil nejmíÀ hodinu jasného veãera pracn˘m shánûním, tiskem a kopírováním promûnáfiské mapky, po vítûzoslavném v˘chodu z budovy bylo uÏ zataÏeno a nûkdy i pr‰elo. A vÛbec fakt, Ïe kdykoli se
pokou‰ím pozorovat nûjak˘ v˘jimeãn˘ nebesk˘ úkaz, zabrání mi v tom nûjaké absurdní a nûkdy bohuÏel aÏ tragické okolnosti – zamãené dvefie fakulty pfied zákrytem Aldebaranu, zklamané opu‰tûní pozorovacího stanovi‰tû 15 min
pfied polární záfií, pfiesun z Prahy do Ostravy za lep‰ím poãasím na Leonidy (hádejte kde bylo jasno a kde snûÏilo),
autohavárie dvû hodiny pfied zatmûním Slunce na jihu Maìarska apod. – tak tohle v‰echno je také nepochybnû
dílem nûjaké ne‰Èastné statistické fluktuace. Ách jo... Ale alespoÀ co se expedice t˘ãe, ze statistiky
(viz http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~lkral/oblacnost/) vypl˘vá, Ïe ‰patné poãasí zfiejmû pfiichází periodicky vÏdy
nûkolik let po sobû a my se teì moÏná nacházíme na
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- 30 konci jednoho takového oblaãného období. Doufejme tedy, Ïe pfií‰tí expedice budou uÏ zase o nûco jasnûj‰í, a to nezávisle na mé pfiítomnosti. I kdyÏ, znáte statistiky...
I pfies to zatracené poãasí mám ale z leto‰ní expy velmi dobr˘ dojem. Zfiejmû se nám letos podafiilo zájemcÛm vãas
vysvûtlit, Ïe se jedná o pfiedev‰ím pozorovací akci, a ne jen o cyklus zajímav˘ch pfiedná‰ek, a tak se do Úpice sjeli lidé,
které nebylo tfieba nutit koukat do dalekohledu nebo zapsat si nûco do deníku, naopak to dûlali s radostí a stejnû
aktivnû nav‰tûvovali i pfiedná‰ky. Doufám Ïe jim to vydrÏí a vzejde z nich mnoho stál˘ch astronomick˘ch nad‰encÛ
(a snad i pár skuteãnû aktivních pozorovatelÛ), a Ïe se tedy s vámi v‰emi uvidím zase za rok.
Luká‰ Král

Vánoãní ohlédnutí
Je dvacátého ãtvrtého prosince a zatímco vy asi právû dûláte vûci, které já budu pozdûji, sedím na brnûnské hvûzdárnû a pí‰u tento pfiíspûvek. Na stole se mi louhuje ãern˘ sypan˘ ãaj v bambusovém sítku a za zády se pozvolna pálí
vonná tyãinka omamující mÛj nos exotickou vÛní v˘chodu a já jsem dostal koneãnû chuÈ napsat ãlánek do plátku,
kter˘ nám bude v budoucnu slouÏit jako památníãek ãtrnácti letních dnÛ, jeÏ jsme spolu proÏili.
Ne, Ïe bych dfiív nemûl ãas – psát jsem zaãal uÏ krátce po skonãení Expedice, ale nûjak to ze mû ne‰lo. PÛvodnû jsem
si myslel, Ïe to je moÏná tím, Ïe uÏ jsem se prostû vypsal ze v‰ech záÏitkÛ, které mohou ãlovûka na úpické hvûzdárnû potkat. Nebylo by se co divit, vÏdyÈ letos to byla moje osmá expedice, ale tím to není.
Teprve dnes, kdyÏ jsem jel vyhfiátou tramvají ãíslo tfii a sledoval mrazem ztvrdlou krajinu kolem pfiehrady (tam nyní
bydlíme) jsem uvnitfi dozrál, abych mohl pozdûji zasednou k poãítaãi a popsat vám expedici sv˘ma oãima. Od toho
pfiece sbjûraãka je. MoÏná je to tím, Ïe dnes je velmi pfiíjemné odpoledne, protoÏe nikdo nikam nespûchá a já se dobfie
vyspal po vãerej‰ím nároãném pozorování. AÈ uÏ to je jak chce, naplnila mû velmi pfiíjemná vyrovnanost a tak tedy
posuìte, zda se nám na expedici podafiilo nûco udûlat, nebo alespoÀ jen vyzkou‰et. I kdyÏ jsem je‰tû nevidûl ãlánky
ostatních, nebudu psát o jídle a jasn˘ch nocích. Nechci b˘t ‰patn˘m prorokem, ale kaÏd˘ rok se sejde minimálnû
polovina pfiíspûvkÛ zmiÀujících obé. Proto se rovnou vrhnu na popis na‰í ãinnosti.
S Luckou jsme se vûnovali pfieváÏnû pozorování s ostravskou CCD kamerou, laskavû zapÛjãenou Tomá‰em Havlíkem
(a Tomá‰em Gráfem). Je to levnûj‰í varianta kamery co máme v Brnû, ale pro vût‰inu na‰ich ãinností staãila s nadhledem. Vyrábí ji firma Satna Barbara, jedná se o model ST-7 a pokud jste ji nikdy nevidûli, poÏádejte v Úpici Libora
Vyskoãila, on tam má také jednu a urãitû vám ji rád ukáÏe. Ke kamefie byla je‰tû otoãná sada filtrÛ (tzv. karusel)
a nûkolik objektivÛ, ve v‰ech pfiípadech naprosto bûÏn˘ch, které znáte z fotoaparátÛ pouÏívan˘ch ve dne i v noci.
ProtoÏe vím, jak to v Úpici chodí, pfiivezl jsem si z domu osobní poãítaã Cyrix 233 Mhz, pouÏívan˘ jinak pfieváÏnû
jako psací stroj u nás doma. (Prodal jsem ho teprve pfied t˘dnem, ale uÏ je mi po nûm smutno :). Marcel nás nechal
usadit u montáÏe z dûdictví vyhofielé hvûzdárniãky v Jaromûfii a jinak asi nejdokonalej‰í technice na úpickém pozemku. No dobfie, trochu jsem si zapfiehánûl, ale jen trochu. (A hroznû mû to mrzí!). Zbytek uÏ asi víte v‰ichni, protoÏe
to se pfiehlédnout nedalo. Na‰e miniskupina se usadila v zeleném stanu pfied Leonov˘m domkem a po nocích jsme
vás moÏná tu a tam vyru‰ili problesknutím monitoru nebo nûjakou tou hádkou pfii práci. Na‰e CCD skupina tak slavnostnû poãala svoji existenci na letní expedici v létû roku 2000 v rámci skupiny astrofotografické, nebo chcete-li pfiístrojové. No prostû takové, která potfiebuje ke zkoumání v‰ehomíra je‰tû nûco víc, neÏ jen oko a dalekohled.
I kdyÏ bûhem roku trávím stovky hodin pozorováním promûnn˘ch hvûzd CCD kamerou, díky technické dokonalosti
na‰eho systému uÏ ani nemusím chodit pod hvûzdnou oblohu a proÏívám tak bezesné noci pfied monitorem poãítaãe, kde se mi pomalu, tak jak právû pfiib˘vá, vykresluje svûtelná kfiivka hvûzdy, kterou zrovna snímám. I kdyÏ si
moÏná nûktefií z vás myslí, Ïe to uÏ pfiece není Ïádná astronomie, opak je pravdou. PfiestoÏe nyní s láskou vzpomí-
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- 31 nám na chvíle, kdy jsme s Honzou Janãou pod vedením Jeníka Hollana, Tomá‰e Rezka, Leo‰e Ondry nebo Jirky Du‰ka
zkoumali pfiesvûtlenou oblohu nad Brnem rÛzn˘mi dalekohledy a proÏívali to, co asi kaÏd˘ novic pozorovatelské
astronomie. Darmo o tom mluvit, ti noví z vás to v létû zaÏili také a ti star‰í si na to jistû vzpomenou, protoÏe na to
se uÏ zapomenout nedá. I kdyÏ dodnes hodnû znám˘ch spolupozorovatelÛ zanesl osud na rÛzná místa, urãitû
bychom si mûli o ãem povídat, kdybychom se se‰li. Po jistém ãase ale dojdete urãitého naplnûní a buì se vrhnete na
nûjak˘ systematick˘ pozorovací program, nebo vás to pomalu pfiestane bavit a na oblohu se budete koukat jen obãas,
jako tzv. víkendov˘ astronom.
Proto jsem se dobrovolnû a s nejvût‰ím zaujetím vrhl na pozorování kfiemíkov˘m okem kamery a trávil dlouhé chvíle louskáním ãlánkÛ v angliãtinû, protoÏe matefi‰tinou toho ke ãtení moc nebylo. Metodou pokus/omyl, ale i systematick˘m zlep‰ováním vûdomostí jsem se dostal do stavu, kdy docela dobfie rozumím tomu, co z kamery proudí na
disk poãítaãe a vesmûs si vím rady, co dûlat. I kdyÏ bych si moÏná mohl myslet, Ïe jsem se opût pomalu nasytil, není

Na snímku je pûknû vidût, jak nám zapadala obloha za stromy. Díky tomu je totiÏ v horní polovinû vidût
mezera mezi vrtsvou lesa na louce – zamyslete se, jak asi vznikla, musíte si ale umût pfiedstavit, jak se
vÛãi stromÛm hvûzdy pohybovaly. Snadné, ov‰em...
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- 32 tomu tak. Pfiede mnou je mnohem nároãnûj‰í ale i zajímavûj‰í práce – studium toho, co s daty. TakÏe se nebojím,
Ïe bych se stal víkendov˘m CCD pozorovatelem, ani jako vy se nemusíte bát, Ïe va‰e pfiípadná pozorování vás jednou
omrzí. Pokud to tedy myslíte s astronomií váÏnû.
Pfiesto, Ïe bych o sobû mohl tvrdit, Ïe uÏ jsem zku‰en˘ pozorovatel, nedûlám to, uÏ jen proto, co jsem si zakusil letos
v Úpici. Pokud jste to je‰tû nevzdali, ãtûte dál.
KdyÏ jsme dali dohromady cel˘ systém ãítající sloÏky vyjmenované dfiíve, pochopitelnû to vÛbec nefungovalo.
Napoprvé jsme vzali ten nejvût‰í teleobjektiv a proto bylo zorné pole pfiíli‰ malé, nedafiilo se nám je zorientovat s dalekohledem a i kdyÏ bychom asi mohli snímat aÏ tfiicet sekund (ãili dûlat fotometrii hvûzd kolem jedenácté magnitudy), nebylo moÏné s touto konfigurací nûjakou najít. Nezbylo nám, neÏ zmûnit objektiv a rovnou jsme zvolili ten
nejmen‰í, obyãejn˘ „záklaìák“, kter˘ je na kaÏdém star‰ím fotoaparátu. (Pfiesvûdãil jsem Lucku, Ïe ten z jejího je
nejlep‰í a Ïe ona se bez focení jistû obejde :). A tak jsem mûl kameru tak, jak jsem si ji v Brnû pfiedstavoval. Pod tmavou oblohou na úpatí Krkono‰ a s malink˘m objektivem, zobrazujícím na ãipu kamery velikánské zorné pole, jeho
velikost ve stupních byla srovnatelná s velikostí pole na dalekohledu v Brnû, vyjádfieného ale v úhlov˘ch minutách.
To, na co v Brnû nejsou podmínky a ãas mûlo b˘t pfiesnû náplní ãtrnácti dnÛ v Úpici. Hraní si s kamerou v co moÏná
nejjednodu‰‰ích podmínkách. Hurá!
Pfiíroda nám ale vykompenzovala nad‰ení nûkolika ránami pod pás. Samozfiejmû to bylo poãasí, takÏe celkem jsme
pozorovali tfii nebo ãtyfii noci, je‰tû k tomu ne celé. Pochopitelnû jsme mûli problémy s poãítaãem, kter˘ sice pfies rok
neprovedl jedinou zá‰koìárnu, ale tady se totálnû rozsypal a tak jsme museli odjet do Hradce pro rámeãek na ZIP
mechaniku z mého „office“ PC a data pfiená‰et pfiímo v mechanice (a na médiu samozfiejmû). Pfiesto se nám podafiilo pofiídit nûkolik zajímav˘ch snímkÛ.
Poté, co jsme zamûfiili kameru a dalekohled pfiibliÏnû smûrem k Altairu, nestaãili jsme se divit. Nûjak jsme neodhadli jak velké asi bude zorné pole a tak nás ani ve snu nenapadlo, Ïe ta jasná hvûzda asi uprostfied je Altair, dvû poblíÏ
pak nic jiného neÏ gama a beta Orla – zjistili jsme to tak, Ïe tmav˘ flek (jeÏ jsem automaticky pokládal za ‰pínu
na krycím sklíãku a zaãal nadávat) nám nápadnû pfiipomnûl tmavé mlhoviny o kter˘ch povídal v rámci svého „oko
o“ Jifiík – temnotemné Barnard 142 a 143. Pocit, kter˘ jsme proÏívali se jen tûÏko popisuje, protoÏe kdyÏ najednou
vidíte ten velk˘ kus Mléãné dráhy na monitoru 10x lépe neÏ okem o kus vedle, máte pocit jako by vám nasadili br˘le
a vesmír se najednou tisíckrát zmûnil. Jistû tak pochopíte, Ïe nadále jsme se vûnovali víceménû snímání velk˘ch kusÛ
nacházejících se poblíÏ galaktického rovníku, kumulujících se nejvíce poblíÏ Stfielce, ·tíra a jin˘ch ménû ãi více znám˘ch kusÛ letní oblohy. SnaÏili jsme se o sestavení co nejvût‰ích kusÛ oblohy stylem vytváfiení mozaiky.
Narazili jsme pochopitelnû na nûkolik problémÛ. Snímáte-li poblíÏ rovníku, dostanete jin˘ v˘sledek, neÏ snímáte-li
u pólu. Mám na mysli pravoúhlé snímky zachycující zakfiivenou oblohu v nezakfiiven˘ch soufiadnicích ãipu. Tedy
chcete-li sloÏit vícero snímkÛ poblíÏ pólu zjistíte, Ïe je musíte vÛãi sobû nejen posunovat, ale i natáãet a nepodafií se
vám nikdy poskládat pfiesnou mapu (velkou „fotografii“) bez dodateãn˘ch úprav snímkÛ, deformujících pravoúhlé
soufiadnice nûjakou vhodnou projekcí. Na‰tûstí se dá celkem jednodu‰e docílit alespoÀ pfiibliÏného v˘sledku deformací pomocí programu Adobe Photoshop, kde si jednotlivé snímky otevfiete dohromady, naházíte je na jednu velkou
plochu a posunujete jedním po druhém tak, aby se vám na sebe pûknû trefily.
PoblíÏ rovníku nemusíte krom posunÛ dûlat (do urãité velikosti celkového pole) nic dal‰ího, budete-li chtít takto
seskládat napfiíklad souhvûzdí Kasiopeji (jako my), musíte zaãít jednotlivé snímky také rotovat. A pokud byste chtûli docílit maximální dokonalosti, je‰tû by bylo nutné nûkteré rÛznû natahovat po rotaci tak, aby na sebe sedly i hodnû
vzdálené, ale pfiekr˘vající se ãásti oblohy.
Îe to nezní jednodu‰e? No zkuste si to, máte-li alespoÀ trochu slu‰né PC s nûjakou tou pamûtí a diskem, není to
nemoÏné. (Nemáte-li zrovna Photoshop a nechce-li se vám jej krást, mÛÏete to dûlat tfieba také v Gimpu, coÏ je taková free verze velmi v˘konného bitmapového editoru, k dostání je pro Windows i Linux). Jaké je tedy ponauãení?
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- 33 Nechte takové projekty ‰irokoúhl˘m fotografick˘m kamerám. Pokud si totiÏ spoãítáte ãas, kter˘ vám v‰echny operace zaberou, dostanete mnohonásobnû del‰í dobu mezi pozorováním a získáním v˘sledku, neÏ v pfiípadû klasické fotografie. Nicménû men‰í kousky nebe s velk˘m dosahem (v magnitudách) a dobr˘m rozli‰ením stojí za to. Vfiele vám
takové experimentování doporuãuji.
Dal‰ím úkolem, kter˘ jsme si pfiedsevzali, bylo pozorování promûnné hvûzdy. ProtoÏe uÏ ani nespoãítám napozorované svûtelné kfiivky s kamerou, myslel jsem, Ïe to bude velmi jednoduché. Samozfiejmû, Ïe nikoli. Stelární fotometrie pomocí CCD kamer se dûlá dvojím zpÛsobem. Buì mûfiíte jasnosti hvûzd na snímku ve zvolen˘ch clonkách tak,
Ïe v˘sledek navazujete na mezinárodní fotometrick˘ systém, nebo prostû urãujete rozdíl detekovaného svûtla mezi
hvûzdami na snímku a dostanete tak relativní instrumentální hvûzdnou velikost, v podstatû nepfieveditelnou na nûjak˘ standardní systém. (Leda by se v poli nacházela standardní hvûzda, nebo va‰e pozorování ve filtru byste pozdûji
vztáhli vÛãi nûjaké hvûzdiãce, pozdûji promûfiené a prozkoumané tak, Ïe by bylo jisté, Ïe se její jasnost v ãase nemûní). O tom, jak se urãuje hvûzdná velikost (jasnost, intenzita...) hvûzdy na snímku se nebudu rozepisovat, povaÏuji
to sice za velmi zajímav˘ úkol, nicménû trochu technick˘ pro tyto stránky. V na‰em konkrétním pfiípadû jsme se rozhodli pozorovat zákrytovou promûnnou (pro její velké zmûny) X Tri spoleãnû se skupinkou vizuálních pozorovatelÛ, vedenou Luká‰em Králem. (Kter˘ má s vizuálními pozorováními velké zku‰enosti, takÏe se mu dá vûfiit :)
Jaké bylo pfiekvapení v‰ech, kdyÏ jsme jim ukázali na‰i nepûknou kfiivku, získanou sice „dokonal˘m“ detektorem,
zato v‰ak mnohem skromnûj‰ím postupem, neÏ by bylo nutné. ProtoÏe se kfiivky moÏná nûkde objeví, nebo jste je
mohli vidût na expedici, povíme si nyní, proã na‰e mûfiení dopadlo tak, jak dopadlo.

Pfii skládání uÏ jsme museli jednotlivé snímky otáãet tak, aby padly jeden na druh˘. V textu najdete dÛvod.
Nejslab‰í hvûzdy jsou nûkde mezi jedenácti a dvanácti magnitudami, budete-li peãlivû kontrolovat snímky
(brzo na webu) s nûjak˘m atlasem, najdete celou fiadu deep-sky objektÛ. Doufáme, Ïe se nám podafií pfiipravit nûjaké v˘sledky také na stránky APO nebo nûkde podobnû.
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- 34 Podmínkou nutnou k získání dobré fotometrie, je tzv. pomûr signál/‰um. Tedy chcete-li mûfiit jasnost hvûzdy, musí
se vám naexponovat dostateãné mnoÏství nábojÛ (v na‰em pfiípadû elektronÛ uvolnûn˘ch z materiálu ãipu dopadajícím záfiením). Toto kritérium platí pro ve‰kerá mûfiení jasnosti – ne jen CCD pozorování. Promûnná X Tri je
v maximu sice docela nápadná, v maximu má asi osm a pÛl magnitudy, bûhem relativnû krátké doby se ale v˘raznû zeslabí – v minimu je taktak viditelná velk˘m Sometem (je slab‰í neÏ jedenáct magnitud!). Nápadné minimum
svûdãí o tom, Ïe systém je asi tvofien dvûma sloÏkami s rÛzn˘mi povrchov˘mi teplotami.
Prohlídka generálního katalogu promûnn˘ch hvûzd nám navíc prozradí, Ïe perioda zmûn jasnosti je blízká jednomu dni, sekundární minimum je jen málo nápadné (asi pÛl magnitudy), z dal‰ích pozorování (anal˘za fázové svûtelné kfiivky a spektrálních pozorování radiálních rychlostí) bychom se mohli dopídit toho se jedná o polooddûlen˘
systém – jedna sloÏka uÏ vyplÀuje svÛj RocheÛv prostor (dan˘ hmotností sloÏek) a tak je moÏné, Ïe dfiíve nebo pozdûji se bude její látka nucena vydat znám˘m libraãním bodem L1 do sféry vlivu druhé sloÏky.
Nebo uÏ se vydal a my to mÛÏeme pozorovat tfieba tak, Ïe se mûní orbitální perioda systému. Kdo ví, nezkoumal jsem
ji nijak podrobnû, jen se snaÏím ukázat, Ïe se jedná o docela zajímavou hvûzdu a zákryt, kter˘ pozorujeme je mocná
zbraÀ pro kaÏdého, kdo chce dobít pfiírodou pfiísnû stfieÏené tajemství toho, jak to v tomto koutû vesmíru vypadá.
Vrátíme-li se k na‰emu pozorování – pomûr signálu k ‰umu (ten získáme z mûfiení oblohy, tam kde není Ïádná
hvûzda a mnoÏství vázaného náboje v takovém místû tedy urãuje ‰umûní nejen oblohy, ale i detektoru, nejbliÏ‰ího
okolí dalekohledu a dal‰ích zdrojÛ nepfiesností v na‰em mûfiení).
V maximu jasnosti je hvûzda celkem nápadná i pro ná‰ mal˘ objektiv (no na triedr to sice není, ale co není v apertufie objektivu, to je v kvantové úãinnosti kfiemíkového ãipu) a tak je urãování její jasnosti celkem snadné, hor‰í to
je v minimu, to skoro zmizí. Jak se tomu bránit? No tfieba tak, Ïe se prodlouÏí expoziãní doba snímkÛ. Tím sice dostaneme lep‰í SNR (signal to noise ratio, tedy ná‰ pomûfi signál/‰um), ale ãasové rozli‰ení na svûtelné kfiivce je men‰í
a pfiesnost urãení okamÏiku jasnosti se tak sniÏuje – do mûfiené veliãiny (okamÏik minima) vná‰ím ‰um tím, Ïe
zpfiesÀujeme urãování bodÛ grafu. Ta pfiíroda si s námi pûknû zahrává ;)
Nebudu to napínat, abyste dostali dobr˘ v˘sledek, musíte mít vhodné poãáteãní podmínky.Ty v tomto pfiípadû nebyly – navíc se nám pfiipletly díky malému uhlovému rozli‰ení pfiíli‰ blízko k promûnné dal‰í hvûzdy a tak jsme vlastnû mûfiili v minimu jasnost vypl˘vající z jejich pfiítomnosti, ne slabost (jasnost v minimu) promûnné. Závûr? V tomto
pfiípadû je rozhodnû pfiesnûj‰í pozorování nûkolika vizuálních pozorovatelÛ, ktefií si nevym˘‰lí, neÏ takové v˘sledky
získané kamerou.
Ze dvou úloh nám kupodivu vy‰el zajímav˘ v˘sledek. Pozorování CCD kamerou je ménû pfiesné neÏ pozorování pouh˘m okem? Kde se stala chyba? Co to tam ten Novák se Sixtovou vlastnû dûlali? Doufám, Ïe Lucka se nauãila zacházet se zafiízením, které dnes docela úspû‰nû ovládá amatérskou, ale i profesionální astronomii. Také doufám, Ïe
poznala, Ïe to není Ïádná sranda a Ïe pokud to ãlovûk myslí váÏnû, ãeká ho spousta uãení ale také spousta nev‰edních záÏitkÛ a nov˘ch informací.
Pokud se jednou prokou‰ete tím, jak urãit FWHM profilu hvûzdy, jak se urãují PSF profily pfii fotometrii slab˘ch
objektÛ, jak se dûlá medián temn˘ch snímkÛ nezbytn˘ch k potlaãení ‰umÛ, proã musíme uvaÏovat heliocentrickou
korekci pfii skládání mnoha pozorování, proã je nutné pouÏívat PDM algoritmy pfii hledání periodick˘ch dûjÛ pilovit˘ch zmûn místo Fourierovsk˘ch transformací, nauãíte-li se programovat a prezentovat své v˘sledky, dostane pro
vás moÏná astronomie úplnû nov˘ rozmûr. PfiestoÏe uÏ to není takové, jako bylo první koukání na Jupiter velk˘m
dalekohledem, nebo i Plejády nad lesem, kdyÏ jsem je je‰tû povaÏoval za Mal˘ vÛz (protoÏe byly malé – já taky), je
to také krásné a kdyÏ uÏ nic, nauãíte se brát nûjakou ãinnost váÏnû a i to se neztratí.
Celé toto sáhodlouhé povídání jsem sem psal proto, Ïe poprvé od expedice mi je dnes stejnû dobfie, jako mi bylo letos
v létû v Úpici. Skuteãn˘ dÛvod toho, proã to na mû sedlo zrovna dnes, neznám. MoÏná je to tím, Ïe za chvíli se zvednu a pÛjdu domÛ na kapra s bramborov˘m salátem, dám mámû, bratrovi a otãímovi dárky, které jsem letos váÏnû
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v pátek, kdy jsme si udûlali Vánoce v malém s Luckou. MoÏná i proto, Ïe na dne‰ní noc si pro nás nachystala obloha pûkn˘ dárek v podobû zákrytu jakési hvûzdiãky planetkou a já jsem mírnû vzru‰en˘, zda to vyjde, protoÏe je tam
náznak vyjasnûní.
Letos jsem na expedici poznal nûkolik nováãkÛ, ktefií jsou astronomií také tak posedlí a ktefií se i úãastní akcí konan˘ch pfies rok, jezdí pozorovat, pí‰í ãlánky do ãasopisÛ, nebo na stránky na‰ich webov˘ch doupat. Je to myslím po
dlouhé dobû zase parta lidí, ktefií jezdí do Úpice kvÛli vesmíru a to mi dûlá dobfie. Proto také doufám, Ïe pfií‰tí rok se
pod úpickou oblohou sejdeme a u kamery se tfieba vystfiídá víc zájemcÛ neÏ tentokrát. ProtoÏe nûktefií z vás uÏ o to
moÏná zájem projeví, pfiipravím na‰e snímky popisované v tomto ãlánku na stránky expedice tak, abyste si je mohli
stáhnout a sami si podle pfiiloÏen˘ch návodÛ vyzkou‰eli, co s nimi dûlat. A v létû si pak mÛÏete udûlat vlastní a napsat
o tom pfií‰tû místo mû. ProtoÏe jestli mû dnes nûkdo (hlad) nezastaví, pfiejde mÛj plánovan˘ odstavec textu plynule
v dal‰ího sbjûraãe a nezÛstane na vás místo.
Astronomii zdar, vám v‰em hezké poãasí a nám v‰em pohodovou expedici, která nás snad zase potká.
Rudolf Novák za sebe a Lucii Sixtovou

Co se dûje v trávû
aneb den expediãníka
Nev˘razná osoba okolo se plíÏí, radûji se nedívej, jako zombie vzhlíÏí.
KdyÏ nespûchá, neutíká, zachytí ji kamera Jardíka.
Noha nohu míjí s nepfiítomn˘m v˘razem, kysel˘ obliãej s kruhy pod nosem.
Pardon, pod oãima.
Náhle se v‰ak probudí, kdyÏ se na snídani zazvoní.
Hlad nad zombie zvítûzí, ke okénku hned bûÏí.
Paní Samková nás nakrmí, aÏ budeme k prasknutí.
Po mohutné snídani, následuje dûlání.
Celá fiada pfiedná‰ek, zápisÛ, zpracování, cel˘ den nás od nudy chrání.
Obûd pfiijde neãekanû, mohutn˘ je jak snídanû.
V‰ak vût‰í fronta se tu vine, dlouhá skoro jak zeì v âínû.
Paní Samková nás nakrmí, aÏ budeme k prasknutí.
Po obûdû volejbal si zahrát pobûÏíme, nebo místní „po‰tu“ nav‰tívíme.
Dále se hází do bazénku, stfiíká pistolkami, v‰ude voda, za chvíli nikdo such˘ není.
âas se tady nevleãe, za chvíli je veãefie.
Za zvuku rezavého gongu, uvidíte tam tu frontu.
Paní Samková nás nakrmí, aÏ budeme k prasknutí.
Po veãefii se na nás chystá, pfiedná‰ka zvaného hosta.
Po pfiedná‰ce jestli jasno je, kaÏd˘ somet vytahuje.
Svítí se ãerven˘m svûtlem a nastává pozorování, hledání nejen deep-sky a zakreslování.
Chvilku klidu od Du‰ka, dopfieje nám pÛlnoãka.
Expediãníci se sbíhají z neznáma, frontu v‰ak nevidíte, protoÏe je tma.
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KaÏd˘ si svÛj noãník chrání, dále pokraãuje v pozorování.
Dal‰í tfii hodiny pozorování staãí, do stanu se expediãník tûÏce vláãí.
Pro dne‰ek je v‰e hotovo, zítra to zaãne nanovo.
Hanka Kuãáková

VzhÛru na hfiiby!
Letos na Expedici vznikla vedle jin˘ch skupin také Akãní houbafiská. Vznikla neplánovanû, ze dne na den. Ne, Ïe by
pfiímo souvisela s hlavním programem – astronomií, záludné poãasí pfiálo více hfiibÛm a houbám neÏ bezoblaãné
obloze. Jinak fieãeno, z hlediska pozorování bylo poãasí na houby.
O jejich dodatku svûdãily i boroviãky: rostla zde malá bedla, suchohfiiby, muchomÛrky ãervené (ty i u kuchyÀky),
podpapíráky a moÏná i dal‰í. Kdo nûkdy dob˘val volejbalov˘ míã z boroviãek, urãitû na nûjakou tu houbu narazil.
Je‰tû k tomu poãasí; pfií‰tû bude muset Jirka Du‰ek pfiipsat do nutného a povinného vybavení expediãníka vedle spacáku a e‰usu i sbalené pûkné poãasí…
V pátek ráno, okolo 5:45 (To snad není moÏné, expediãník vstává tak brzo? VÏdyÈ je to obvykle „hluboká pÛlnoc“!)
se zaãali první lovci hub probouzet, zb˘valo pak vzbudit ostatní, je‰tû spící v hangáru. Jelo nás celkem ‰est, o nûco
ménû, neÏ jsme se den pfiedtím domluvili. Po ‰esté vyrazily dvû auta do pfiilehlého okolí. Posádku jednoho tvofiili:
pilot Leon, Pepa a Luká‰, ve druhém s pilotem Viktorem Zuzka a já. Cestou jsme si vyhlíÏeli lesíky, kde by mohly
hfiiby pravdûpodobnû rÛst.
âekal nás první les. Zaãali jsme hledat nejprve hfiiby, pak se to zvrtlo, hledali jsme se navzájem. Po nûjaké dobû jsme
se na‰li...
Pro‰li jsme postupnû nûkolik lesíkÛ, u jednoho nûjak zvlá‰tnû vyhlíÏejícího stálo nûkolik aut… Tak jsme zaparkovali taky. Asi byste fiekli, Ïe tu nic nenajdeme, Ïe je to tu v‰echno vysbírané. Omyl! Na tomto místû byla „sklizena“
nejvût‰í ãást úlovku -- úplnû na kraji lesíka, podél cesty.
Expediãníci v‰ak mají vycviãen˘ zrak, hfiíbeãky se neschovaly ani v hustém lesním porostu. Nûkteré hfiiby byly opravdu kapitální úlovky. Byly i lesíky bez hub, zato plné borÛvek. Lesem místy prosvítaly paprsky Slunce a vznikal
TyndallÛv jev.
Zpût jsme pfiijeli akorát na snídani. A co nasbírané hfiiby? âekalo je ãi‰tûní a mytí, nakonec krájení… Jak nûkdo poznamenal, manufaktura. O dal‰í zpracování se uÏ postarala paní Samková. Veãefie: Podávají se s chlupat˘mi knedlíky (na
Moravû se tomu fiíká ‰i‰ky, ale ‰i‰ky s houbami -- to z ní jako pro veverku, ãasto zmiÀovaného drevokocÛra).
Nevím, co si kdo z lesa kromû hfiibÛ odvezl, já dvû klí‰Èata, pofiádn˘ ‰típanec jako dárek od lesního hmyzu a snûhovû bíl˘ kfiemen, kter˘ spoleãnû s dal‰ími na tmavé lesní pÛdû záfiil jako jasné hvûzdy na noãní obloze. Lovu hub
a astronomii zdar!
Hanka Kuãáková
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Historicky první oficiálnû vyhlá‰en˘
poexpediãní sraz
Byl to nápad Oldy Myslivce, s kter˘m jsem uÏ v první chvíli souhlasil, Ïe zaloÏíme na Mageu auditorium expediãníkÛ, kde bychom spolu mohli nadále velmi aktivnû udrÏovat ve‰keré styky (no dobfie, ve‰keré ne, ale alespoÀ ty komunikaãní). Slovo dalo slovo a jiÏ nûkolik dní po oficiálním konci Expedice auditorium existovalo. Sice jen s velmi
malou úãastí a po pár dnech ho nûjaké individuum smazalo, nicménû bylo vytvofieno nové a to se drÏí dodnes.
Netrvalo dlouho a právû pfies zmínûné auditorium jsme zaãali plánovat oficiální poexpediãní sraz v matiãce Praze.
Pár zájemcÛ se na‰lo, takÏe jsem se rozhodl popsat tuto velmi pozitivní akci ze svého pohledu.

Struãné záznamy ze soboty a nedûle 2. a 3. záfií 2000
07:00 probouzím se a vidím, Ïe do práce zatím nepÛjdu, protoÏe se honí po obloze mraky. TakÏe je‰tû hodinka spánku.
08:05 opûtovné probuzení, do práce stejnû nejdu, ale rozhodl jsem se udûlat po t˘dnu takové nechutnosti, jako je mytí
nádobí a praní ponoÏek. Nicménû my‰lenky mám uÏ jen na to, jak vyrazím do Prahy za sv˘mi pfiáteli a jak si
koneãnû zase popovídáme naÏivo a nejen po ICQ.
11:42 vyráÏím pû‰ky do Senohrab na vlak na Prahu. Vãera jsem totiÏ velmi nepfiíjemnû zjistil, Ïe dostat se
z Ondfiejova v sobotu do Prahy není aÏ tak jednoduché, jin˘mi slovy Ïe autobusy nejezdí kromû jednoho ranního Ïádné a Ïe mi zb˘vají dvû moÏnosti, jak se dostat do hlavního mûsta – vlak ze Senohrab, coÏ je cel˘ch 6
km od Ondfiejova a Ïádn˘ spoj tam opût nejezdí, nebo stopem. Druhou moÏnost jsem po negativních zku‰enostech s autostopem ve stfiedních âechách okamÏitû zavrhl s tím, Ïe bych musel b˘val vyrazit uÏ v pátek,
abych vlastnû pû‰ky do té Prahy do‰el. TakÏe na vlak. JiÏ po dvou kilometrech moje zlenivûlé svaly usoudily, Ïe
to nebyl vÛbec ten nejlep‰í nápad, ale nenechal jsem se jimi zlámat.
12:35 v rekordním ãase doráÏím na nádraÏí v Senohrabech. V pulhodinovém pfiedstihu pfied plánem! To jsem samoÏfiejmû je‰tû nevûdûl, Ïe bude mít vlak zpoÏdûní, coÏ by mû vlastnû ani nemûlo pfiekvapovat.
13:20 „OpoÏdûn˘ zastávkov˘ osobní vlak, pravideln˘ pfiíjezd tfiináct-hodin-‰est-minut pfiijede na tfietí kolej...“.
VyloÏenû miluju podobná hlá‰ení. Zvlá‰tû srovnám-li uveden˘ ãasov˘ údaj s pohledem na vlastní nebo i nádraÏní hodiny. Ale to teì nefie‰me, hlavní je, Ïe moje ‰ance na pfiíjezd do Prahy prudce vzrostly.
14:05 vlak pfiijíÏdí na Hlavní nádraÏí a první co dûlám, je pfiesednutí na metro a jedu se podívat, které to kulturnûpohostinské zafiízení jsme vlastnû zarezervoval. Musím pfieci zjistit podle adresy, kde to je, nemÛÏu vypadat
jako blbec. PÛvodní úmysl jít pû‰ky jsem opustil, pfieci jen, kdyÏ uÏ mám tu lítaãku, tak pfieci nebudu chodit
pû‰ky podél tramvajov˘ch kolejí, po kter˘ch si to m˘m smûrem kaÏd˘ch pût minut profrãí kolejové vozidlo.
Samozfiejmû, Ïe jsem to na‰el na první pokus (taky jak jinak?) a abych dodûlal své uÏ tak uondané noÏiãky,
rozhodl jsem se stopnout si pû‰í cestu aÏ k místu setkání, tedy k so‰e Svatého Václava. DluÏno podotknout, Ïe
tento nápad se zastavil po dvaceti minutách chÛze na námûstí Míru s tím, Ïe k Václavovi to mÛÏe trvat maximálnû dvakrát tak dlouho a Ïe tedy sraz byl skoro aÏ zbyteãnû brzy a Ïe to odmítám dále pokou‰et a jedu metrem. Kam? No, musel jsem vyzkou‰et je‰tû jednu vûc – a to pfiedpokládan˘ návrat noãní tramvají a protoÏe
Olda se pofiád je‰tû tváfiil jakoÏe s námi nepÛjde, chtûl jsem si cestu z koneãní tramvají ke spaní projít za dne
bílého, aby to nebylo v noci tak dramatické.
15:33 vystupuju z tramvaje ãíslo 3 na koneãné, tedy na Lehovci a vytahuju mapku, kterou mi poslal Olda a kterou
jsem si vytiskl u nás na jehliãkové tiskárnû, coÏ se zaãínalo ukazovat jako fatální chyba.
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- 38 16:05 Zvoní na zvonek s nápisem „Myslivec“ a pevnû doufám, Ïe je to ten správn˘. Po pÛlhodinovém hledání tubusu metra jsem byl vdûãen za to, Ïe to nehledám poprvé v noci. Jen kdyby nepr‰elo... Otevírá mi mlad˘ kluãina,
tipuju ho na Oldova bratra. Tipuju správnû. A do v˘tahu a nahoru. Vstupuju do pokoje. Od poãítaãe se na mne
otáãí jakási vychrtlá postava, druhá se válí na posteli a listuje v ãasopise o poãítaãích. Po chvíli si matnû vzpomínám, Ïe první postava má rysy Oldovy, zatímco v druhé jsem bezpeãnû identifikoval Honzu Kotka alias Rysa.
I Olda na mû zÛstal chvíli zírat (vcelku nevûfiícnû) a pak mû místo pozdravu v podstatû sefival, coÏe jsem to se
sebou udûlal, Ïe vypadám skoro jako ãlovûk.
Pokraãujeme vcelku nazávazn˘m hovorem, ryjeme do Rysa, kter˘ si za vydûlan˘ peníz koupil nov˘ poãítaã
a míní ho nést s sebou do hospody, protoÏe mizí pryã dfiíve. ·koda.
17:05 usuzujeme, Ïe je na ãase vyrazit na místo setkání. Pfiemlouváme i Oldu. Olda se zarputile brání sv˘m nehodn˘m kamarádÛm... No, tak takhle by to probíhat mohlo, ve skuteãnosti rozhovor vypadal asi následovnû: „Îe
bych s vámi pfieci jen ‰el? Ale nemûl bych, doktorka mi to zakázala.“ – „Pojì.“ – „Tak dobfie, vyráÏíme.“
MÛÏete si ale v‰imnout, Ïe jak˘si náznak odporu Olda skuteãnû projevil.
17:40 vystupujeme na MÛstku a vydáváme se napfiíã Václavákem smûrem ke koni. Na to, Ïe sraz mûl b˘t v 17:30 tam
vidím jiÏ na dálku Marianu a kolem ní Petra Scheiricha, oba spoleãnû krouÏí kolem konû, aby jim nic neuniklo. Jak jsme se pozdûji dozvûdûli, mûli dokonale propracovan˘ systém, aby jim neunikla ani my‰... Asi
minutu po nás dorazil OÏla s Terezou. OÏlík (pro Oldu Ozlik) se po pûti minutách pfiítomnosti v na‰í blízkosti zaãíná svíjet s tím, Ïe ho bolí brutálnû bfiicho. Co tím chtûl naznaãit nevím, nicménû jsme od té doby na
lazara museli brát ohled.
18:03 vzdáváme ãekání na dal‰í ãleny a v˘prava ve sloÏení: Rys (nosiã, závislák, kter˘ si poãítaã musí nést aÏ do hospody), Olda (lazar), Tereza (ostfiílen˘ vÛdce, znalec cesty), Mariana (zvukov˘ doprovod, oblíben˘ terã nejapn˘ch vtipÛ), Petr (taktik, oblíben˘ vypravûã vtipÛ na Marianu), Marek (lazar II) a já (kibic).
18:40 jsme na místû. Vplouváme do objednaného salónku – pro zaãátek to vypadá velmi slibnû. Upfiímnû fieãeno
jsem mûl docela strach, kdyÏ jsem volal do hospody jen na doporuãení klukÛ bydlících na Strahovû, o nichÏ je
známo, Ïe vlezou do kdejaké putyky. První pivo (to mûla vût‰ina z nás, Rys byl o ledu s Fantou a Olda o ãajích;
Mariana zaãala s ãajem, pak si s odporem objednala pivo, coÏe na nûm tak vidíme a záhy v sobû mûla tfietí
a platila jich pût), druÏn˘ hovor... Nemá smysl vyprávût my‰lenky, které zaznûly pfii druÏné konverzaci.
Atmosféra prostû fantastická, po chvíli dorazila je‰tû Iva Boková (no a já zjistil, Ïe jsem fakt dobrej, kdyÏ jsem
dal na MAGEO i adresu hospody). A pfiinesla fotky z Expedice. Nûkteré z nich jsou velmi zajímavé. A pozor, aÏ
vám je bude ukazovat, neváhejte a ãichnûte si k nim! Sami pak pochopíte, Ïe jsou cítit atmosférou tohoto veãera (Ïe jo, Marku. :-))) ). Markovo tfietí pivo pfiineslo prÛlom – uvûdomil si, Ïe ho vlastnû uÏ nebolí bfiicho.
A pak Ïe zlatav˘ mok není lékem na v‰e. DÛleÏité ale je, Ïe se celá hromada, co jsme tam sedûli, rozhodla jet
komplet je‰tû k Oldovi pfiespat a vyvádût nesmysle do rána. TakÏe Olda volá bráchovi domÛ, Ïe nás pfiijede víc.
DluÏno dodat, Ïe Tomá‰ Myslivec je prostû skvûl˘. Je‰tû musím dodat, Ïe Marek svou chorobu celkem úspû‰nû
rozpil.
23:10 vyráÏíme domÛ. Po chvíli ãekání na tramvaj, která prostû odmítla jet podle jízdního fiádu vystupujeme na
námûstí I. P. Pavlova, odkud bychom se vydali metrem na Florenc a dále na Rajskou zahradu. KdyÏ uÏ jsme
v‰ichni venku z vozu, vzpomene si najednou Tereza, Ïe „dvaadvacítka“ jede na Karlovo námûstí, odkud jede
metro na Rajskou zahradu bez pfiestupu. V Ïivotû jsem nebyl v tramvaji zpût rychleji. Terko, dûkuju za zdramatizování situace. Mohl to b˘t poklidn˘ konec veãera. Krátce po pÛlnoci doráÏíme opût k MyslivcÛm domÛ.
Tomá‰ nezklamal, leÏení pfiipravil skuteãnû skvûlé. No, a co budeme dûlat dál... Bylo to jasné – video. Olda mûl
zrovna shodou náhod doma videokazety s filmy Braveheart a The Rock v originále, takÏe proã si neprocviãit
angliãtinu. VloÏil kazetu do videa, trochu zesílil zvuk a já v tom okamÏiku pochopil, proã jsou v‰ude kolem
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- 39 nás malé repráãky. Systém mastered THX s 3-D zvukem v tu dobu zcela jistû ocenili zejména sousedi. Faktem
je, Ïe se zejména na mnû projevilo nevyspání uÏ z minulé noci a vÛbec celková tûlesná se‰lost, takÏe ze
Stateãného srdce mám asi hodinu a pak velmi podstatné dûjové v˘padky,protoÏe jsem vcelku aktivnû usínal.
05:30 skonãila Skála, Mariana nás opou‰tí, páã musí je‰tû nûkam ráno jet. Asi na dovolenou nebo nûco takového. No
a zbytek usíná, já uÏ definitivnû.
10:00 tak se koneãnû probouzím, Petr Scheirich nûkam zmizel. Naprosto svûÏí Olda nabízí kafe (po nûmÏ jsem se stal
naprosto svûÏím i já) a bábofku, kterou pekli spoleãnû s bratrem. Byla dobrá.
12:45 opou‰tíme dobrodiní Myslivcovic bytu a vyráÏíme metrem na spoje.
16:10 dobíhám do bytu v Ondfiejovû. Jak jinak, neÏ za de‰tû. A to jsem je‰tû na vût‰í ãást cesty ze Senohrab do
Ondfiejova jel stopem. Je‰tûÏe tak. Nic to ale nemûní na faktu, Ïe to bylo potfietí za poslední tfii dny, co jsem
zmoknul. A jdu se vyspat.
21:30 klasick˘ veãer. UÏ se zase bavíme s Terkou a Oldou a Rysem po ICQ.
Doufejme, Ïe se podobné akce budou zase nûkdy opakovat.
Michal ·vanda

Hoaka
Znám jedno místo na na‰í planetû, kam bych se nûkdy stra‰nû rád podíval. Jsou to povûstné Havajské ostrovy, které
nejsou jen surfafisk˘m rájem, ale pfiedev‰ím místem s mnoha aktivními sopkami a také nejvy‰e poloÏenou astronomickou observatofií na vyhaslé sopce Mauna Kea (4 206 m n. m.). Na jejím vrcholu je‰tû dlouho pfiedtím, neÏ se zde
zaãaly stavût nejvût‰í dalekohledy svûta, pozoroval jeden z nejslavnûj‰ích pozorovatelÛ Mûsíce – Alika Herring. Na
protûj‰í stranû obfiího stratovulkánu u kráteru Kilauea zase vynikající pozorovatel Stephen James O`Meara ustanovil
zajímav˘ svûtov˘ rekord, kdyÏ mezi dobou, kdy
vidûl nejstar‰í a nejmlad‰í Mûsíc, uplynulo jen
35 hodin 50 minut. Na stejném místû se mimochodem O`Meara oÏenil i se svou Ïenou Donnou
– nûkolik jeho pfiátel muselo b˘t tenkrát na
místo obfiadu dopraveno helikoptérou!
Pozorovací podmínky v této konãinû svûta jsou
opravdu v˘jimeãné, ale my na expedici v Úpici
jsme si o nich mohli nechat jen zdát. Na‰e
Mûsíãní skupina ve sloÏení Blanka Kuãerová,
Richard Laskot, L˘die Navrátilová, Jana Rychlá,
Petr Scheririch a Lenka ·vardalová, se totiÏ 31.
ãervence pokusila o ustanovení nového ãeského
rekordu v pozorování Mûsíce krátce po novu. Byl
to opravdu jen pokus, protoÏe jak známo, sklon
ekliptiky vÛãi obzoru není v letních mûsících
zrovna nejlep‰í (je naprosto hrozn˘), a navíc ani
obloha s námi pfiíli‰ nespolupracovala. Vût‰í
Hoaka v Sometu.
‰tûstí jsme mûli aÏ o den pozdûji, kdy jsem uÏ v
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- 40 18:36 UT zahlédl mûsíãní srpek zdobící naoranÏovûlou oblohu nad západním obzorem. Kdybychom byli na
Havajsk˘ch ostrovech, fiíkali bychom takovému Mûsíci Hoaka, protoÏe právû tak havajené pfiezdívají dva dny star˘
srpek Mûsíce. My jsme v‰ak nebyli Havaji, ale v Úpici, kde se mu vût‰inou fiíká Kobzdyl (na fázi vÛbec nezáleÏí).
Spatfiením Mûsíce v‰ak odstartoval zároveÀ i ná‰ planetární maratón a vÛbec nejkrásnûj‰í noc za celou expedici. V
tûch prvních, kdy jsme mohli na‰eho nejbliÏ‰ího vesmírného souseda sledovat je‰tû pfied novem, jsem bohuÏel musel
neustále odbíhat díky m˘m stfievním problémÛm do jedné komÛrky v budovû hvûzdárny, takÏe jsem se pozorování a
povídání s mou skupinou nemohl pfiíli‰ vûnovat. 1. srpna jsme ale uÏ zveãera vidûli Venu‰i, po té Urana s Neptunem,
v druhé pÛli noci Saturna s Jupiterem a nad ránem dokonce i Merkur. Do na‰í pfiehlídky "pevn˘ch tûles" krásnû
zapadla i Vesta – ‰koda jen, Ïe nás moÏnost spatfiit ji bez dalekohledu podobnû jako Urana, napadla aÏ ve chvíli, kdy
se uÏ ztrácela za stromy.
Nesplnil jsem tedy slib, Ïe Mûsíãní skupina se za tûch 14 dní nauãí procházet po tváfii na‰eho souseda. Pfiesto se mí
svûfienci uÏ dobfie vyznají na letní obloze a umí dokonce zakreslit dráhu Iridia pfiesnûji neÏ zku‰en˘ Tom HavlíkÛ. Já
jsem zase poznal, Ïe parta lidí, kterou jsem vyfasoval byla snad tou nejlep‰í, jakou jsem si mohl pfiát. Pfiesvûdãila mû
o tom ostatnû i ‰tangle loveãáku, kterou mi k mé nezmûrné radosti má skupina vûnovala. Snad je za to nûkdy budu
moci vzít kdyÏ ne na Mûsíc, tak alespoÀ na ty Havaje…
Gabi – Pavel Gabzdyl

Jeden zapomenut˘ obrázek
Michal ·vanda se ve svém povídání zmiÀuje o synoptické mapû Slunce vytvofiené bûhem Expedice. BohuÏel jsme ji
zapomûli pfiidat k Michalovû ãlánku, a tak to alespoÀ ãiníme na tomto místû.
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