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ICQ 26. 7. 2001 dedek versus MSvlk

Sbûraã
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Sedm úpick˘ch v˘chodÛ Slunce
foto a montáÏ: Petr Scheirich

dedek 20:10 Zdar, tak co upic, tesis se?
MSvlk 20:11 No jiste. Proc se ptas tak naivne?
MSvlk 20:13 Proc se ptas? Zacinam mit paranoidni predstavy.
dedek 20:13 :-) bude nas 85
MSvlk 20:14 Jako komplet? Nebo je to jeste bez vedoucich atd...?
dedek 20:14 i s vedoucimi... nevejdeme se do prednaskove
MSvlk 20:15 Hm, no to je jasne... Jinymi slovy se zrejme nebude prisne dohlizet na to, aby vsichni byli na zvanych prednaskach...
dedek 20:16 :-) nebudou ani stoly na zpracovani...
MSvlk 20:16 A to Ti prijde vtipne?
dedek 20:16 :-) Nebudou ani zachody
MSvlk 20:17 A TO TI PRIJDE VTIPNE?
dedek 20:17 dneska v noci jsem mel sen, ze expedice skoncila nejakym naprostym pruserem
MSvlk 20:18 Coz se pri poctu 85 lidi muze naprosto klidne stat... Spis bych se divil, kdyby to
proslo uplne bez problemu.
dedek 20:18 no prave, zacina mi z toho byt spatne
MSvlk 20:18 Chces rici, ze na pristi expu se zrejme stanovi hranice o dost niz?
dedek 20:19 nevim, asi ano... uvidime, jak to letos dopadne
MSvlk 20:20 No, pokusime se to zvladnout, ne?
dedek 20:20 nic jineho nam v tomto okamziku nezbyva... ale zacinam te expanze litovat
MSvlk 20:22 uprimne - asi to nebyl nejlepsi napad, ktery jsi kdy v zivote mel. Nicmene na druhou stranu si myslim, ze se odzkouseji hranice, coz se stejne muselo nekdy udelat.
dedek 20:22 debile
MSvlk 20:22 to bylo za co?
dedek 20:23 za to, ze to nebyl nejlepsi napad
MSvlk 20:24 Urcite jsi uz mel i horsi. :-) Ja si myslim, ze v mnoha ohledech bude tahle expedice skutecne zajimava a poucna. A jestli se ji podari zvladnout bez velkeho maleru, muzeme si gratulovat.
dedek 20:24 nemej cerne myslenky. Proc by to nemelo fungovat?
MSvlk 20:26 Moc lidi, moc ruznych povah, moc konfliktu... Z toho mam strach predevsim.
A pak, ze treba uz vloni jsem mel dost velky problem si kazdeho zapamatovat. Letos to bude jeste horsi, coz urcite neprispiva ke vzajemne duvere a pokud se mezi expedicnikama najde nenechava ruka...
dedek 20:32 debile
MSvlk 20:32 a tohle bylo zase za co?
dedek 20:32 za cerne myslenky
MSvlk 20:32 Dik.
dedek 20:33 nejni zac
A jak to nakonec celé dopadlo naznaãují v‰echny dal‰í stránky.
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Nevím proã. MoÏná proto, Ïe uÏ jsme nadále nedokázali udrÏet svou expediãní závislost
v rozumn˘ch mezích, se nûkolik z nás letos rozhodlo, Ïe dorazíme do hfiejivé náruãe hvûzdárny
je‰tû pfied zaãátkem expedice. A jelikoÏ jsme v˘jimeãnû pfie‰li od slov k ãinÛm, zaãaly se poãátkem t˘dne na‰e tûlesné schránky postupnû na hvûzdárnû hromadit.

Den D
Nade‰el oficiální první den expedice a my pfii pfiedstavû osmdesáti lidí na pozemku hvûzdárny
cítili lehké chvûní v kostech. Jak odpoledne zrálo, lidé se sjíÏdûli - tváfie známé a dlouho postrádané, i tváfie nové a brzo poznané. Pfied hvûzdárnou zaãalo rÛst cosi, co tu dosud nemûlo obdoby,
a co ne‰lo nazvat jinak neÏ stanové mûsteãko. Mûsteãko, které bûhem následujících ãtrnácti dnÛ
Ïilo vlastním, boufiliv˘m a vesel˘m Ïivotem.

Jak to bylo pfiedtím a potom

Pfied
KdyÏ jsem po pfiíjezdu vyfunûla kopec k úpické observatofii, minula obilné pole, ‰ípek, vrata
a sloupky od laviãek, které ãnûly do noãního ‰era jako zuby hladového expediãníka, a vstoupila
do pfiedná‰kové, uvítalo mne sborové „What's uuuuuup!“. A aãkoliv podstata onoho sloganu mi
byla odhalena aÏ o trochu pozdûji, nefal‰ovan˘ fiev mû ujistil, Ïe jsem na tom správném místû.
Veãer jsme vyplnili sledováním zajímav˘ch filmÛ z cédéãek a já nestaãila Ïasnout, jaká moderní
technika zaplnila na‰i staronovou pfiedná‰kovou místnost. Poté jsme se podle hesla „noc je mladá“ sesedli v nitru Penthousu a já vychutnávala pfiítomnost lidí, které jsem uÏ tak dlouho do té doby nevidûla. Pozdû k ránu se pro nás Michal S. snaÏil udûlat dobr˘ skutek - abychom si uÏ na
zaãátku pfiivykli expediãnímu dennímu reÏimu, nenechal nás spát a pou‰tûl nám hudbu na probuzení. Ale my jsme ho pfiechytraãili a stejnû usnuli (uÏ jste to zkou‰eli, usnout pfii Nirvanû na plné
pecky? Svûte div se, jde to).
Komu se nelení, tomu se ...
Pfii‰el nov˘ den a my jsme usmûrnili svoji mladou energii plnou elánu (ano, tenkrát jsme ji je‰tû
mûli) do úklidov˘ch prací. Nûkterá místa na hvûzdárnû to rozhodnû potfiebovala. A je nutno
dodat, Ïe po na‰ich profesionálních zásazích uÏ to nepotfiebovala (napfi. vedlej‰í místnost
v Penthousu budila siln˘ dojem, Ïe ji Jana se ·vandíkem vyklidili pomocí kuffiíku likvidátoru).
Ve stfiedu zaãala netajná a dÛleÏitá operace pod krycím názvem „v˘roba a natírání nov˘ch laviãek“. A tak jsme hoblovali a natírali a natírali ... A pak jsme neboh˘ zákon schválnosti mátli tím,
Ïe jsme pfii de‰ti prkna zaná‰eli dovnitfi a po de‰ti je opût vyná‰eli ven, takÏe uÏ tam nahofie nevûdûli, kdy ten dé‰È vlastnû mají spustit...
Na‰e fiady se roz‰ífiily o pfiírÛstek z Ostravy a nic nám nebránilo, aby byl veãer druÏnû stráven ve
mûstû (po nûkolika litrech ãerstvého vzduchu a po té co jsem nepotkala Ïádn˘ terénní útvar
s prudkou zmûnou nadmofiské v˘‰ky, v tom nic nebránilo ani mû).
Dal‰í den se pfiedev‰ím pokraãovalo v akci „laviãky“. A kdyÏ pro nûkoho nebylo místo u laviãek,
tak pro nûj dozajista zbyly hrábû nebo vidle a o zábavu bylo postaráno. A tak jsem se s hrábûmi
placatila po pozemku a hrabala trávu a své neuspofiádané my‰lenky.
Ale nebojte se, v‰ichni pracovali dobrovolnû a s chutí (dozorci s biãi byli peãlivû schováni
v temn˘ch zákoutích boroviãek). A co víc, v krátk˘ch voln˘ch chvílích jsme se aktivnû
a nepokrytû flákali.
Bûhem dne se hvûzdárna koneãnû zaãala plnit, to jak doráÏeli dal‰í nedoãkaví úãastníci, ktefií se
tû‰ili pfiedev‰ím na pfiedem avizovanou Du‰kovu hangarparty. Nade‰el veãer a my se dozvûdûli,
Ïe velké dílo zvoucí se CD APO je jiÏ dokonãeno a malá slavnostní prezentace byla pfiíjemnou
chvílí pro ty z nás, ktefií pfiispûli svojí tro‰kou do ml˘na. Následoval táborák, na jehoÏ zlatav˘ch
plamenech se opékalo kufie, pivo teklo proudem, a tak vÛbec...

Konec nekonec
Co se tûch ãtrnáct dnÛ dûlo, ví kaÏd˘ z nás nejlépe. A teì ani není v m˘ch silách to tu v‰echno
zapsat. Doufám, Ïe se o to s úspûchem pokusí jiní. Snad si jen dovolím jednu neobjevnou my‰lenku: „Bylo to dobré a bylo to krátké“.
Expu plnou pozorovacích nocí (tolik jich tu je‰tû nepamatuji, a to se ãíslo mnou absolvovan˘ch
expedic nebezpeãnû zvy‰uje) zakonãil tradiãnû táborák. Pfii nûm jsme jedli, pili, tancovali, potáceli se a zpívali zapomenuté i nezapomenuté (staré) expediãní písnû. To v‰echno nám dovolilo
zapomenout na to, Ïe uÏ pfií‰tí den odjíÏdíme pryã.
Ov‰em ráno na nás dolehlo s plnou vahou.
Do nového dne jsem se probudila s nejasn˘mi pfiedstavami o budoucnosti, vtírav˘mi vzpomínkami na minulost a pfiedev‰ím s pocitem, Ïe dnes rozhodnû není ten správn˘ den na odjíÏdûní. Ale
co naplat. Následovalo unavené shánûní vûcí po hvûzdárnû, nacpávání do batohÛ a sklízení v‰eho moÏného. Davy expediãníkÛ s ‰okující rychlostí fiídly a zanedlouho vyplÀovalo hvûzdárnu jen
pár zapomenut˘ch trosek. Tlachali jsme o expách minul˘ch i budoucích a vzhledem k ubíhajícímu ãasu byla stále jasnûj‰í jedna vûc - dnes domÛ neodjedu. KdyÏ zmizel i Leon a spol. s dalekohledy, poãet trosek se sníÏil na koneãné ãíslo ãtyfii.
Po
Îe byla letos expedice a Ïe uÏ skonãila, jsem si plnû uvûdomila kupodivu aÏ toho dne veãer, kdyÏ
jsem v paprscích zapadajícího slunce bloudila po pozemku hvûzdárny s odpadkov˘m ko‰em
a sbírala zapomenuté smetí. Jeden z mnoha drobn˘ch expediãních pozÛstatkÛ. Následoval pohled
na rud˘ kotouãek z Komáfiího vr‰ku a pak se na hvûzdárnu vplíÏila noc.
Noc byla jasná a my chtûli opût pozorovat, ale uÏ se zdálo nemoÏné dal‰í noc v fiadû udrÏet oãi
otevfiené a tak jsme se pomûrnû brzo odebrali do sv˘ch spacákÛ. Ztichlá budova pod záfiícími
hvûzdami byla jak˘msi pomníkem uplynul˘m ãtrnácti dnÛm.
Ráno u snídanû jsem mûla laviãky jen pro sebe a jak jsem tak ukusovala rohlík, nechtûlo se mi
vûfiit, Ïe dokonce i vosy to ze dne na den vzdaly. Ale kdepak. Po chvíli se koneãnû dvû objevily
a zaãaly doráÏet s neb˘valou zufiivostí. Asi se tû‰ily na pravidelnou vydatnou snídani a teì nad
prázdn˘mi stoly ‰ílely hlady.
Bylo zvlá‰tní sledovat, jak se nûkterá místa na hvûzdárnû bûhem mého pobytu mûnila. Penthouse
se po zaãátku expy pfietransformoval z útulného pelí‰ku v poãítaãové doupû a následnû v nej‰ílenûj‰í sklad fototechniky pod sluncem, aby se po skonãení expy zmûnil v cosi, co silnû pfiipomínalo prázdnou vûzeÀskou celu. Nádhernû natfiená a obnovená Beãka se postupnû plnila cédéãky,
reprobednami, kytarami, knihami a papíry, pak se na jeden den zcela vyprázdnila, dostala slavnostní desku a poté se opût v jednom momentû zaplnila cédéãky, reprobednami, kytarami, knihami, papíry, lidmi, karimatkami, jídlem, pitím, sluneãními formuláfii... aÏ se zdálo, Ïe jen ten dale-
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kohled je tam jaksi navíc (ale musím fiíct, Ïe to v‰echno vÛbec nebránilo jeho provozu, právû naopak). Travnat˘ pozemek nejdfiív pfii‰el o svÛj hust˘ porost, pak i o kupky sena, pak se zmûnil ve
stanové mûsto a nakonec zÛstal opu‰tûn˘ s vy‰isovanou ‰achovnicí v místech, kde kdysi stávaly
stany. A to ani nemluvím o objevení nov˘ch laviãek, postupnû pro‰lapávané pû‰ince v obilném
poli a mnoha dal‰ích místech.
Na první pohled se teì hvûzdárna zdála stejnû liduprázdná, jako pfied expedicí, ale pfii peãlivûj‰ím pohledu tu v‰echno trochu pfiipomínalo tûch 80 lidí. Ale nebyla to atmosféra smutku z rozlouãení, n˘brÏ klidu a pfiíjemného ticha vybízejícího ke vzpomínání.
Ten den byl ve znamení postupného poklízení, skládání, vyklízení, vymetání, pfiesouvání a urovnávání. Sílu nám k tomu dodávaly zbytky brambor paní Samkové, které byly i po mé ãásteãné
úpravû stále chutné (otravy jídlem nehlá‰eny).
Veãer nám pfiíroda nachystala neãekané pfiekvapení. Po posledním horkém odpoledni se pfiifiítila
studená fronta, která s sebou pfiinesla krupobití nemající obdoby. Bûhem nûkolika okamÏikÛ se
pozemek hvûzdárny pokryl záplavou krup o prÛmûru okolo tfií centimetrÛ! Spolu s tím pfii‰el i siln˘ vítr a dé‰È a my s obavami sledovali na‰i GaráÏ, která se - nyní osamocenû stojící a niãím nekrytá - zmítala v poryvech vûtru. Ale pfieÏila to a v zatûÏkávací zkou‰ce uspûla na v˘bornou.
Po dobré práci dobrá zábava - takÏe jsme opût naÏhavili místní CD-ROM a shlédli nûkolik
video-kouskÛ. Noc byla utopená v záplavû typické úpické mlhy, ale kdyÏ mlha trochu profiídla, mohli jsme skrz ni spatfiit záfiící hvûzdy a ãernoãernou vymetenou oblohu, jaká tu nebyla
za celou expedici.
Spoleãnû s frontou vkroãil do Úpice jednou nohou i podzim a horké a proslunûné expediãní dny
nechal definitivnû za sebou. Citelnû se ochladilo a zaãal vanout vítr.
V úter˘ jsme vyvíjeli podobnou ãinnost jako v pondûlí (tj. uklízeli), jen s tím rozdílem, Ïe brambory do‰ly. A já mûla pocit, Ïe se zaãínáme nebezpeãnû podobat hlouãku melancholick˘ch
MarvinÛ (díky Kódle za zapÛjãení v˘razu). V‰e se ale obrátilo s odpoledním pfiíjezdem vÏdy rozzáfieného Leona, kter˘ pfiivezl veselé pfiíhody z natáãení (z cesty) a jídlo.
Toho veãera ãtyfii muÏi projevili skuteãnou odvahu. NeboÈ do m˘ch rukou svûfiili kus masa (jediné pofiádné jídlo na hvûzdárnû a poslední nadûji na‰ich prázdn˘ch ÏaludkÛ) a se slovy „Peã!“ si
ode‰li pûstovat své svaly fyzickou prací... Ale v‰echno dobfie dopadlo. Za dvû hodiny, po upeãení, jsme ve chvilce osud onoho v˘teãného masa naplnili a následovalo jedno z tûch pfiíjemn˘ch
posezení, na které se nezapomíná.
Pfii‰la stfieda a ve mnû koneãnû nazrál pocit, Ïe dnes by mohl b˘t ten správn˘ den na odjíÏdûní.
Tím ale nechci fiíct, Ïe se mi odjíÏdûlo s lehk˘m srdcem. Inu, v‰ak to znáte sami...

n˘ nedûlní v˘let; v‰em pfiíli‰ pomal˘m za to, Ïe jsem byla na pÛlnoãce dfiíve neÏ oni a dostávala
zbytky od obûda; právnímu systému za to, Ïe existuje povinná dovolená; a nakonec Leonovi za
skvûlé zakonãení mého pobytu v Úpici.

Dík
A co jiného na závûr neÏ dlouhá podûkování. Dûkuji Jardovi za obûtavou pomoc bûhem pozorovacích nocí; Marcelovi za zaji‰Èování pfiístrojové techniky; Kódlovi za nesobecké pÛjãování digitálu; Ale‰ovi za nûkolikaminutové témûfi-ustavení montáÏe; Michalovi S. za zábavu pfii neustále
pfiehazované v˘vojce a ustalovaãi; panu „P“ za jeho nepfiítomnost; a vÛbec v‰em za to, Ïe odpovídali na mé dotûrné otázky a pomáhali mi pfii mém neustálém zmatkování bûhem pozorování.
Dále bych ráda podûkovala Sluníãku za milé tfii t˘dny a za kvákav˘ budík; Jitce za chápající
du‰i; Janû za stejn˘ pohled „na vûc“; v‰em lidem, se kter˘mi jsem si povídala, za pfiíjemné rozhovory; drbacímu trojúhelníku, ãtverci a pentagramu za nedocenitelné informace; klukÛm za jejich geniální architektonick˘ nápad na postavení GaráÏe; v‰em zúãastnûn˘m za nezapomenutel-

Iva Boková

Expedice Úpice 2001 - díl jedna
Nepravidelné zpravodajství z astronomického tábora na Hvûzdárnû v Úpici.
(vy‰lo v Instantních astronomick˘ch novinách - www.ian.cz)
Dny mínus pát˘ aÏ mínus první
Bylo to nûkdy v zimû, co jsme se s nûkolika jedinci z poslední úpické astronomické „expedice“,
domluvili, Ïe se na té pfií‰tí, tedy v tomto okamÏiku jiÏ leto‰ní, objevíme o nûkolik dní dfiíve.
Slovo dalo slovo a tak jsem v nedûli 5. srpna do Úpice -- pod záminkou pomocn˘ch prací, av‰ak
spoleãnû s Janou Adamcovou. Honza Dvofiáãek a Michal Szozda tu jiÏ vegetovali nûkolik dní
pfied tím.
PÛvodnû my‰lená záminka nabrala velmi rychle reálné obrysy: na nûkolik dní jsme se stali dobrovoln˘mi ãleny ma‰inérie a velmi zblízka poznali pomûry a akce, které vlastní expedici pfiedcházejí a umoÏÀují její bezchybné zvládnutí.
Bodem ãíslo jedna je jídlo. Skuteãnû, aÈ se dûje, co se dûje, aÈ je poãasí jaké je, vÏdy je tmelícím
prvkem celé expedice bezvadná strava paní Samkové. Skuteãné „obÏerství“ probíhá pfieváÏnû pod
‰irou oblohou na prkenn˘ch lavicích, které jiÏ vûkem znaãnû utrpûly a byly strÏeny. Na dfiíve pfii‰ed‰ích expediãnících pak zÛstala povinnost zhotovit stoly nové. Z dÛvodÛ vût‰í efektivity práce
bylo nutné nová prkna ohoblovat, natfiít luxolem, znovu ohoblovat, znovu natfiít luxolem, je‰tû natfiít luxolem a je‰tû natfiít luxolem. Teprve pak pfii‰lo na fiadu vrtání a ‰roubování, následované pro
zmûnu dal‰ím a neustál˘m „luxolováním“.
Po dvoudenním úsilím byla na‰e snaha korunována vytrval˘m de‰tûm, kter˘ znemoÏnil nátûru
dokonalé zaschnutí. V dÛsledku ãehoÏ se je‰tû dnes nûkolikrát stalo, Ïe expediãník, vychutnávající si polévku, zÛstal pozadím pfiilepen na lavici a bylo mu znemoÏnûno vãasné zafiazení se do
znovu se tvofiící fronty na hlavní jídlo.
Ale lavicemi pfiípravné práce nekonãí. Zábavn˘m centrem ãíslo jedna je na hvûzdárnû bazének,
oficiálnû slouÏící jako poÏárnická nádrÏ. Pfied kaÏdou expedicí je potfieba bazének desinfikovat,
aby mohl nadále slouÏit jako trest nejvy‰‰í. BohuÏel je efekt stojaté vody v bazénku pfied expedicí zvlá‰tû patrn˘, nûkdy uvaÏujeme, jestli by nebylo vhodné jej vyhlásit botanickou nebo zoologickou rezervací, pfiípadnû jej vûnovat genetikÛm pro v˘zkum evoluce nov˘ch druhÛ. Na dnû totiÏ najdete nejen kostfiiãky neboh˘ch zvífiátek, která sem v prÛbûhu roku doputovala, ãerstvû
chcíplého vrabce, ale téÏ archivní minerálku, nahnil˘ hadr, tlející listí a fiadu nejrÛznûj‰ích, tûÏko
identifikovateln˘ch chuchvalcÛ.
KaÏd˘ rok se proto pouÏije elektrické pfiírubové ãerpadlo. KaÏd˘ rok se podafií bazének bûhem
nûkolika hodin vyãerpat prakticky aÏ na dno. Pouze letos si zfiejmû ãerpadlo vzalo na nûkolik dní
dovolenou a odmítlo spolupráci. UÏ uÏ to vypadalo, Ïe se bude muset devût tun vody vynosit
v k˘blech (Marcel Bûlík dokonce spoãítal, Ïe za pfiedpokladu, Ïe vytaÏení jednoho kyblíku vody
bude trvat deset sekund, vybírání bazénku by zabralo pouhé tfii hodiny). Na‰tûstí zasáhly
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Technické sluÏby mûsta Úpice a doslova na poslední chvíli se podafiilo sehnat ponorné elektromotorové ãerpadlo, s jehoÏ pomocí zmizela hladina ‰pinavé bfieãky bûhem jedné hodiny.
Úpice je obec jako kaÏdá jiná, takÏe v létû zde roste spousta rostlin. JiÏ léta nab˘vám dojmu, Ïe
k sekání trávy na hvûzdárenském pozemku dochází v˘hradnû v souvislosti s expedicí. V˘‰ka neposekaného porostu tomu vÏdy pfiinejmen‰ím odpovídá. PfiestoÏe je na hvûzdárnû slouÏena náhradní vojenská sluÏba, která je zfiejmû zahlcena jinou, ménû dÛleÏitou prací, i hrabání a odvoz
trávy zÛstal na expediãnících.
Na nejrÛznûj‰í denní ãinnosti zcela pfiirozenû navázaly nejrÛznûj‰í ãinnosti noãní. Oslava narozenin Jirky Du‰ka, pofiádaná 9. srpna veãer, byla spojena s kfiestem nového archivního CD Amatérské
prohlídky oblohy, k nûmuÏ byla se v‰emi v˘hodami vyuÏita místní audiovizuální technika.

fieãeno poãasí dokonce rozhodlo o tom, kdy bude expedice zahájena, neboÈ po silné pfieháÀce
zahnala v‰echno osazenstvo expedice do pfiedná‰kového sálu, kde chtû-nechtû musel nastoupit
Jirka Du‰ek a úãastníky alespoÀ neoficiálnû pfiivítat. Ten den se jiÏ nic oficiálního nedûlo, coÏ
samozfiejmû neznamená, Ïe neoficiálnû by byl naprost˘ klid.

Den první
Krize nastala v pátek 10. srpna, kdy oficiálnû zaãala Letní astronomická expedice 2001. JiÏ od
ãasného rána proudily na hvûzdárnu davy lidí obtûÏkan˘ch batohy a spacáky, které dávaly
tu‰it, Ïe pÛjde o budoucí expediãníky. Zmatek, pomalu vznikající na pozemku hvûzdárny,
dával jiÏ dopfiedu dostateãné indicie k tu‰ení, Ïe tentokrát to nebude úplnû tak jednoduché.
Zoufal˘ Jirka Du‰ek, vedoucí odborného programu, chvílemi vypadal, Ïe vyhlásí abdikaci
a pÛjde si hrát s autíãky.
A situace na pozemku jeho náladû skuteãnû odpovídala. Rychl˘m tempem se travnaté plochy
zaplÀovaly vztyãujícími se stany, nepotfiebn˘mi tyãkami stanov˘ch konstrukcí a pfiekfiikujícími se
staviteli, ktefií zoufale bojovali o nedostatkové stanové kolíky, ale také s absencí návodÛ ke stavbû sloÏitûj‰ích konstrukcí. Aby nebylo v‰emu konec, v‰eobecné náladû pfiidalo samozfiejmû
poãasí. Od ãasného rána totiÏ bubnoval neodbytn˘ dé‰È, kter˘ jiÏ tak dost komplikovanou situaci
mnohdy je‰tû více zamotával pfiedãasn˘mi pfiesuny do kryt˘ch prostor hvûzdárny.
V minul˘ch letech bylo postaveno vÏdy jen nûkolik málo stanÛ ke v‰eobecné spokojenosti v‰ech
expediãníkÛ. Letos dokonce i pracovníci hvûzdárny Ïasli nad mnoÏstvím provozuschopn˘ch
stanÛ, které mají ve svém vlastnictví, stejnû tak jako nad co nejúspornûj‰ím pokrytím dokonce
i „záplavové oblasti“. V niÏ‰ích ãástech pozemku tak vzniklo vcelku pozoruhodné stanové mûsteãko s uliãkami a námûstíãky, kterému jako pomysln˘ kostel vévodí druh˘ vojensk˘ hangár,
slouÏící coby dal‰í pfiedná‰ková místnost.
Ona je leto‰ní expedice sv˘m zpÛsobem megalomanská. Nikdy pfiedtím se na pozemku jedné hvûzdárny dlouhodobû nevyskytovalo tolik lidí souãasnû. I proto se vedení expedice rozhodlo
letos poprvé v celé historii akce úãastníky expedice hromadnû pojistit. I díky tomu známe celkov˘
poãet v‰ech expediãníkÛ, jeÏ dokonvergoval k hodnotû osmdesát ãtyfii. Osobnû pevnû doufám, Ïe
poãetní stavy se jiÏ nadále zvy‰ovat nebudou, neboÈ typick˘ expediãník nechodí v souãasnosti na
toaletu nebo do sprch v dobû, kdy nejvíce potfiebuje, ale naopak v dobû, kdy je zrovna chvilinku
na míse nebo pod kohoutkem volno. Pfii ranním rituálním ãistûní zubÛ se svádûjí ukrutné boje
o vlastní umyvadlo, o vlastní molekuly vody a také o vlastní místo pfied zrcadlem. Mnozí jiÏ dávno pfiestali rozli‰ovat pánské a dámské záchodky a nav‰tûvují tu místnost, která je právû volná.
Blízké okolí hvûzdárny pfiipomíná více neÏ astronomickou instituci spí‰e dobfie zabûhnut˘ stanov˘ kemp ve ‰piãce sezóny. Staãilo by pouze postavit k brance kasu a zaãít vybírat náv‰tûvné. Ale doufejme, Ïe se kvanta mlad˘ch lidí podafií ukoãírovat a celá akce skonãí spokojeností
na v‰ech stranách.
Tradiãnû expedice zaãíná veãer táborákem. Poãasí rozhodlo, Ïe táborák letos nebude, po pravdû

Den druh˘
V sobotu 11. srpna se vstávalo v˘jimeãnû o hodinu dfiíve, neboÈ se muselo stihnout spoustu
zahajovacích formalit. Po vydatné snídani seznamování expediãníkÛ s vedoucími, vedoucích
s expediãníky a expediãníkÛ mezi sebou. Aby mozkové závity náhodou po nároãné pamûÈové provûrce nepracovaly naprázdno, sesypal se na ménû zku‰ené Viktor Votruba se vstupním astronomicko-astrofyzikálním testem, v nûmÏ dokonale propral teoretické znalosti. Do obûda zbyla
spousta ãasu, kter˘ bylo moÏno vyplnit prohlídkou hvûzdárny, nebo se nechat otloukat v expediãní míãové hfie „brambory“.
Pro nováãky nejen na expedici, ale pfiedev‰ím pro pozorovatele-nováãky odpoledne následoval
blok pfiedná‰ek postihujících základní pozorovací návyky (Jirka Du‰ek) a pozorovací pfiístroje
pouÏitelné bûhem expedice (Luká‰ Král). Bûhem dne se pfies ‰edesát (!) expediãníkÛ rozdûlilo do
pozorovacích skupin, pfiestoÏe pfiedpovûì poãasí byla v‰elijaká a pohled na obloze spí‰e sliboval
záplavy, neÏ jasnou a ãistou oblohu.
Îe je pfiíroda lehká dûva a Ïe si s lidmi neustále jen hraje, dokázala perfektnû jasnou oblohou, ale
pfií‰ernou zimou celou noc. První pozorovací noc na expedici byla vyuÏita pfiedev‰ím k otestování nováãkÛ a uãení se souhvûzdím. Otrlí pozorovatelé jiÏ naplno rozbûhli své pozorovací programy, aÈ uÏ jde o zakreslování deep-sky objektÛ nebo o kfiemíkové lidi Rudolfa Nováka, zachytávající hvûzdnou oblohu pfies CCD ãip do poãítaãe, pfiípadnû o pozorovatele Mûsíce a planet ãi
lovce meteorÛ, nebo o akãní sluneãní skupinu, pracující nejen v noci, ale téÏ pfies den.
Peãliví a bdûlí pozorovatelé byli odmûnûni do maxima jdoucím meteorick˘m rojem Perseid,
kter˘ tu a tam poslal do zemské atmosféry kamínek, kter˘ zazáfiil a vypafiil se. Noãní pozorování
fiada jedincÛ protáhla aÏ do ranních hodin a ulehla teprve po v˘chodu Slunce.
Den tfietí
Jasná nedûle 12. srpna zahltila opût pfiedev‰ím pozorovatele-nováãky. Po snídani dostali pfiíleÏitost
slepit si svÛj vlastní hvûzdn˘ atlas a spoleãnû po skupinách zpracovat pozorování z minulé noci.
Odpoledne následovalo mé pouãení o tom, jak se kreslí Slunce a jak se taková kresba zpracovává.
Po malé pfiestávce navázal Luká‰ Král se stavbou ãervené astronomicky nezávadné baterky.
Bûhem dne spousta zájemcÛ zakreslovala fotosféru na‰í nejbliÏ‰í hvûzdy ve snaze zachytit co nejvíce detailÛ, aby pak na konci expedice mohla sestavit „sluneãní atlas“ pro danou otoãku. V plné
mífie to odnesla moje asistentka ve skupinû Jana Adamcová, jeÏ si volného ãasu vÛbec neuÏila
a celé odpoledne strávila ve „Velké kopuli“ pfii pozorování Slunce a zpracování noãních i denních
pozorování – zatímco já jsem napfiíklad musel nejprve postavit dal‰í poãítaã, na nûmÏ bych
mohl sesmolit tento ãlánek. Za to jí patfií samozfiejmû velk˘ dík a uznání.
Relativnû teplého poãasí vyuÏila skupina pfiedstírající hru na volejbal a s pomocí bílého kulatého
nesmyslu systematicky pokr˘vala svá tûla podlitinami.
Expedice se zaãíná rozbíhat na plné obrátky. Veãer nás ãeká povídání Tomá‰e Havlíka o objektech vzdáleného vesmíru (deep-sky) a je‰tû teì to vypadá, Ïe druhá jasná pozorovací noc nás asi
nemine. Já je‰tû utíkám do kopule asistovat pfii kresbách Slunce a pak na vydatnou veãefii, neboÈ
mám po nároãném dni stra‰n˘ hlad.
Michal ·vanda
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Expedice a Ïivot po ní
Nevím, jak je tomu u ostatních expediãníkÛ, ale mnû ãinil návrat do normálního, zabûhnutého
Ïivota pomûrnû problémy. Je‰tû dva t˘dny po skonãení expy jsem nûkter˘m vyhroÏoval dvojnásobn˘m bazénkem a nadával na bílé svûtlo. Ale to jaksi pfiedbíhám. Leto‰ní expedice zaãala
ponûkud netradiãnû, protoÏe pr‰elo. Pravda, na expách je zataÏeno, pfiípadnû pr‰í skoro pofiád (obzvlá‰tû v noci), ale právû zaãátek a konec b˘vají známé totálnû jasn˘m poãasím. Ov‰em leto‰ní
expa byla celá jaksi naruby. Na zaãátek sice pr‰elo, ale potom následovalo cca 10 potenciálních
pozorovacích nocí, díky ãemuÏ snídanû vypadala jako sraz zombíkÛ z cel˘ch âech. Ale pûknû
popofiádku. Jak uÏ jsem fiekl, kdyÏ jsem pfiijel, celkem hustû pr‰elo, takÏe jsem se uch˘lil ke
sãítací komisy, která si od‰krtávala z velmi, velmi dlouhého seznamu pfiíchozí expediãníky. Nutno
podotknout, Ïe jsem na nûm vÛbec nebyl (obãas je zajímavé pfiihla‰ovat se pár dnÛ pfied expou).
Jakmile ov‰em pfiestalo pr‰et, byl jsem nemilosrdnû a pod hrub˘m nátlakem donucen stavût
témûfi nekoneãn˘ poãet stanÛ pro obrovsk˘ pfiíval expediãníkÛ (a to nemluvím o následném
vození malého, ale pûknû hmotného Kare‰e ml. pfies tábor). Nevím, jestli si chtûl v té chvíli Jirka
Du‰ek opravdu jít hrát s autíãky, ale já k tomuto pocitu z témûfi nekoneãného stavûní nemûl daleko. Zfiejmû kdekdo Ïasl nad tím, kolik provozuschopn˘ch stanÛ i dílÛ pro nû se podafiilo najít.
Nemalou mûrou k tomu pfiispíval právû Jirka, kter˘ s lepící páskou a izolaãkou pobíhal po tábofie a vyspravoval to nejhor‰í. Ov‰em to nebyl nejvût‰í problém. Tím se pfiekvapivû ukázal prostor.
Po kompletním pokrytí pÛvodních stanovi‰È i celého zbytku záplavové oblasti bylo nakonec rozhodnuto stavût i stany na znaãnû neobvykl˘ch místech. Díky tomu vzniklo celkem slu‰né stanové mûsteãko s hangárem ã. 2, jako svatyní uprostfied. Poãasí a nikoli Jeho v˘sost nakonec ale rozhodlo, Ïe expedice bude zahájeno o pár minut dfiíve, neboÈ kdyÏ se na plochu hvûzdárny snesl dal‰í ze ‰tûdr˘ch pfiívalÛ vody, kter˘ zahnal vût‰inu osazenstva do pfiedná‰kové místnosti, byl Jirka
donucen vyjít a zahájit expedici. První noc se sice nepozorovalo, neboÈ i ten nejvût‰í ‰ílenec musel uznat, Ïe to prostû není moÏné, ale byl jsem silnû zklamán tím, co se pou‰tûlo v pfiedná‰kové.
Îádná pofiádná sci-fi, ãi tfieba Spaceballové, ale totálnû ujet˘ horor.
Jen tak na okraj, leto‰ní expedice patfiila z hlediska video k tûm nejhor‰ím. Zatímco na první se
promítaly celé Hvûzdné Války, Spaceballové aj., následované Hvûzdnou bránou a Drtiv˘m dopadem na druhé, letos se kromû dvou hororÛ nedûlo nic. Jestli to takhle pÛjde dál, tak se obávám,
Ïe tak v roce 2003 si budeme promítat Macha a ·ebestovou nebo Sadomasochistické komedie.
Druhého dne po nezvykle „brzkém“ budíãku probûhlo tradiãní pfiedstavování. Primát nejstar‰ího
a nejmlad‰ího expediãníka si podrÏeli (hergot, jak to je uÏ vlastnû dlouho?) oba Kare‰ové. Poté
se jiÏ rozbûhl tradiãní expediãní Ïivot. Pfiekvapivû dlouho letos zahálel bazének, kter˘ se doãkal
svého kfiestu aÏ tu‰ím ãtvrt˘ den. Ov‰em pravé bazénkové orgie propukly aÏ pfii soudu „kacífiského“ Petra Scheiricha. Pro ty neznalé okolností pfiipomínám, Ïe Petr byl obÏalován z vytvofiení programu Albireo, tvrzení, Ïe Zemû je kulatá apod. (toho, kdo si chce opravdu vychutnat atmosféru této nezapomenutelné chvíle odkazuji na Jardu Kare‰e, kter˘ má v‰echno natoãeno).
Ov‰em po uha‰ení hranice, na které mûl hfií‰ník shofiet bylo rozhodnuto om˘t ho posvátnou vodou z bazénku. Do pûti minut nebyl v tábofie jedin˘ such˘ ãlovûk (ani já a dokonce ani RysÛ, kter˘ aã neskonãil v bazénku byl totálnû zlit hadicí. O pár dní pozdûji tam letûl stejnû). O pár dní pozdûji ale do‰lo k situaci, která totálnû otfiásla do té doby pevn˘mi jistotami expy. Du‰ek Jezevec
I. podepsal kapitulaci a ve‰kerou moc odevzdal do rukou vÛdce ultrameteorologické strany,
Fidela. Po vystfiízlivûní (tj. ráno pfii snídani) ov‰em Jirka prohlásil, Ïe abdikaci neuznává a vy-
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hlásil boj M.O.R.u (Meteorologická Operaãní Rada). V té chvíli byl nejeden expediãník postaven
pfied dilema, na kterou stranu se pfiidat. Toto dilema se je‰tû umocnilo ve chvíli, kdy témûfi cel˘
MOR kamsi zmizel a Jirka na kupoli hvûzdárny vyhlásil otevfienou revoltu. Dopadlo to tradiãním
expediãním zpÛsobem (tj. vodní bitvou). Zbaven vlády v‰ak zfiejmû Fidel propadl temné magii
a seslal na hvûzdárnu i s jejími obyvateli men‰í pfiívalov˘ liják. Nepomohlo kopání zákopÛ, tradiãního prostfiedku, kter˘ odrazuje boufiky od hvûzdárny. Ov‰em právû díky nim byla záplavová
oblast uchránûna nejhor‰ího. To samé se ov‰em nedalo fiíci o jin˘ch stanech, takÏe jeden spadl
a do pár se voda pfieci jenom dostala (na‰tûstí nic stra‰ného). Souãástí programu byla samozfiejmû i bojovka, konaná je‰tû za kubánské revoluce, která byla pro první dvojice nic moc (holt práce kubánská, málo platná, Ïe Fideli), ale postupnû, jak vedoucí na jednotliv˘ch stanovi‰tích pfiicházeli se stále zvrhlej‰ími nápady, se její úroveÀ prudce zvy‰ovala. Co se t˘ãe pozorování, tolik
jasn˘ch nocí bylo schopno odrovnat i otrlého expediãníka, takÏe chvílemi expa pfiipomínala sraz
zombí celé stfiední evropy. Osobnû si myslím, Ïe jsem na ní vytvofiil neoficiální rekord, neboÈ ãekat na tfii v˘chody slunce za sebou beze spánku je celkem slu‰n˘ v˘kon. Tato expedice byla pro
mû tou nejúÏasnûj‰í, jakou jsem kdy zaÏil (kdo tam byl, dobfie ví proã, kdo ne, má o dÛvod víc
pfiijet na pfií‰tí) a moc se tû‰ím na dal‰í.
Martin Holeãek

Zákrytové promûnné hvûzdy
pozorované na Expedici 2001
RZ Dra
12./13. srpna 2001
Perioda: 0,5508769 dne
10,11 - 11,01 mag (V)
Typ hvûzdy: beta Lyrae

AB: And 14./15. srpna 2001
Perioda: 0,3318925 dne
9,50 - 10,32 mag (V)
Typ hvûzdy: W UMa

Pfiedpovûì okamÏiku minima: 21:55 UT

Pfiedpovûì okamÏiku minima: 23:14 UT

Pozorované okamÏiky minima (UT):
Karel Mokr˘
22:08
Libor Novák
22:13
Radek SvatoÀ
22:03
Jan Skalick˘
21:59
Luká‰ Král
21:58
Petr Sobotka
22:01
Mariana Zárubová
22:11
Jan Pí‰ala
22:03

Pozorované okamÏiky minima (UT):
Radek SvatoÀ
23:15
Mariana Zárubová
23:23
Hanka Kuãáková
23:04
Luká‰ Král
22:55
Petr Sobotka
22:57
Ivana ·nircová
23:21
Eva Dvofiáková
23:14
Jan Dvofiáãek
23:22

11

12

RT And
15./16. srpna 2001
Perioda: 0,628929355 dne
8,55 - 9,47 mag (V)
Typ hvûzdy: Algol
Délka trvání zákrytu D = 2,6 h

UX Her
19./20. srpna 2001
Perioda: 1,5488557 dne
9,05 - 10,21 mag (V)
Typ hvûzdy: Algol
Délka trvání zákrytu D = 5,6 h

Pfiedpovûì okamÏiku minima: 23:00 UT

Pfiedpovûì okamÏiku minima: 22:05 UT

Pozorované okamÏiky minima (UT):
Eva Dvofiáková
23:19
Hanka Kuãáková
23:23
Jan Pí‰ala
23:22
Luká‰ Král
22:59
Petr Sobotka
22:51
Ivana ·nircová
22:20
Jan Dvofiáãek
23:13
Mariana Zárubová
22:56
Tomá‰ Zajíc
22:56
Libor Novák
23:12
Eva Schunová
23:18
Eva Janasová
22:31
U Peg
16./17. srpna 2001
Perioda: 0,3747748 dne
9,23 - 10,07 mag (V)
Typ hvûzdy: W UMa
Pfiedpovûì okamÏiku minima: 23:11 UT
Pozorované okamÏiky minima (UT):
Jan Pí‰ala
23:13
Hanka Kuãáková
23:06
Luká‰ Král
23:09
Libor Novák
22:58

Pozorované okamÏiky minima (UT):
Tomá‰ Zajíc
21:51
OO Aql
19./20. srpna 2001
Perioda: 0,50679062 dne
9,2 - 9,9 mag (V)
Typ hvûzdy: W UMa
Pfiedpovûì okamÏiku minima: 22:32 UT
Pozorované okamÏiky minima (UT):
Libor Novák
23:03
Hanka Kuãáková
22:38
Radek SvatoÀ
23:07
EG Cep
23./24. srpna 2001
Perioda: 0,54462282 dne
9,31 - 10,21 mag (V)
Typ hvûzdy: Algol
Délka trvání zákrytu D = 2,0 h
Pfiedpovûì okamÏiku minima: 22:19 UT
Pozorované okamÏiky minima (UT):
Luká‰ Král
22:22
Ivana ·nircová
22:27
Libor Novák
22:29
Hanka Kuãáková
22:34
Radek SvatoÀ
22:32
Petr Sobotka
22:18

Luká‰ Král

O pfievratu, Du‰kolandu a skuteãné tváfii Pepy K.
Leto‰ní expedice koneãnû pfiinesla to, co se dalo jiÏ del‰í dobu oãekávat. Revoluci! Není se v‰ak
ãemu divit, podhoubí pro pfievrat bujelo jiÏ del‰í dobu, neboÈ uÏ tak neúnosné podmínky v tábofie dospûly tento rok do koneãného stádia, kdy se zvedla první vlna odporu.
Zaãnûme v‰ak pûknû od zaãátku. Expedice jako taková, aã pÛsobí dojmem demokratického
uspofiádání, je diktatura s mocí centralizovanou na formálního vÛdce, kter˘m je jiÏ dosti dlouho
jist˘ Jifií Du‰ek. Sám Jifií Du‰ek si léta pûstuje image mírumilovného vedoucího a star‰ího kamaráda pro v‰echny ostatní expediãníky. Pubertálnû obarvenou, popfiípadû odbarvenou, hlavou se
snaÏí vzbudit pfiedev‰ím v nováãcích dojem hravosti, leÏérnosti a smyslu pro humor. K ruce má
vÏdy celou skupinu sv˘ch pfiisluhovaãÛ, ktefií se rovnûÏ rekrutují z fiad vedoucích. Pravda, ne
v‰ichni, ale vût‰ina ano. Jest s podivem, kterak si tento ãlovûk dokáÏe podmanit jednotlivce ãi celé davy. Na druhou stranu je v‰ak jasné, Ïe lÛza jako taková je velice snadno uplatitelná fiadou
drobností, jako napfiíklad oslavou diktátorov˘ch kulat˘ch narozenin, na které pochybnû prolévá
své hrdlo je‰tû pochybnûj‰ími moky a cpe se nedopeãen˘m masem, jen aby si ho kus urvala.
Takto si diktátor získává pfiedev‰ím lidi neznalé jeho osoby. Vedoucí jsou k nûmu poutáni pfiedev‰ím strachem. Strachem z odplaty, za neprojevení dÛvûry a poslu‰nosti! DiktátorÛv archiv totiÏ
za dobu vlády dosti narostl, a proto je pfieplnûn sloÏkami o mnoh˘ch z jeho poddan˘ch, ktefií by
byli jistû neradi, kdyby tyto sloÏky spatfiily svûtlo svûta. Pfiedev‰ím sama expedice je vhodná pro
sbûr takov˘chto informací, neboÈ mnoho expediãníkÛ, zbaven˘ch dozoru rodiãÛ, partnerÛ ãi
opatrovatelÛ, má chování psa urvaného ze fietûzu, takÏe najít si na nûkoho „nûco“, nedává Jirkovi
Ïádnou práci. Tito mu zavázaní vedoucí jsou pak jen loutky v jeho rukou, které vykonají v‰e, co
si diktátor pfieje.
Také hned poãáteãní segregace do pozorovacích skupin má dÛvod. Men‰í celky se lépe kontrolují, neÏ masa, takÏe nad kaÏdou skupinou bdí jeden z pfiisluhovaãÛ, kter˘ monitoruje situaci, sbírá
informace, popfiípadû zasévá ve ãlenech své skupiny sémû dona‰eãství, udavaãství a totální oddanosti vÛãi Jirkovi. Kult osobnosti nám tak vesele vzkvétá, aniÏ by si toho kdo v‰iml. Zásadním
trumfem v diktátorov˘ch rukou je pak paní Samková. Ta, nevûdoma, byla zavleãena do boje
o moc. Pfiisluhovaãi jsou totiÏ síla znaãnû levná, ochotná pracovat pouze za stravu a pokud je ãlovûk povzbudí sem tam nûãím zdarma, tfieba hvûzdnou mapou, je oddanost zaruãena.
Uvûdomme si, Ïe po skonãení expedice se v‰ichni její ãlenové rozjedou po celé republice, ãímÏ
jsou pfiibliÏnû rovnomûrnû infekcí zasaÏeny v‰echny regiony a kult osobnosti se tak dále úspû‰nû
‰ífií. RovnûÏ nejbliÏ‰í zahraniãí neu‰lo nákaze, protoÏe diktátor bez problémÛ pfiekonává jazykové bariéry. Také styky s tfietím svûtem, znám˘m to trÏi‰tûm se zbranûmi ãi drogami, mu nejsou
cizí. Pod rou‰kou zatmûní Slunce se nám tak pfiímo pfied oãima odehrávají pochybné obchody
a cesty, tfieba v Africe.
âtenáfi sám jistû pochopí, Ïe takov˘ stav byl tedy skuteãnû jiÏ zcela neúnosn˘. Na‰tûstí se objevili lidé, ktefií byli ochotni s tímto stavem nûco udûlat. Ano, byl to právû M.O.R. se sv˘m vÛdcem
Generalisimem Fidelem, kter˘ jako jedin˘ z fiad vedoucích nemûl strach a diktatufie se postavil na
odpor. Není se ãemu divit, neboÈ je to snad jedin˘ ãlovûk, na kterého není vedena v diktátorovû
archivu sloÏka, a pokud ano, tak je zcela prázdná. Generalisimus Fidel vede totiÏ Ïivot pfiíkladn˘
a najít na nûj nûjakou ‰pínu je zhola nemoÏné!
Pfievrat, kter˘ byl proveden, mûl b˘t spí‰e varováním a poukázat na prav˘ stav vûci. Nejednalo se
o trvalé pfievzetí vlády, ale pouze o jednodenní puã, kter˘ mûl expediãníky probudit, otevfiít jim
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oãi a zaÏehnout v nich plamének nadûje v lep‰í ãasy. O diktátorovû morální pokleslosti svûdãí i to,
Ïe aã sám podepsal prohlá‰ení o pfievzetí moci, druh˘ den jej vÛbec neakceptoval. Pravda, stav
ve kterém ãin provedl, zcela odpovídal jeho povaze a zálibû v restauraãních zafiízeních, ale to nic
nemûní na jeho vlastnoruãním podpisu. Po podpisu a v podivném opojení se sice u diktátora dostavila jasná chvilka a pokusil se podepsanou listinu ukr˘t ve svém spacím pytli, nicménû ‰patná
koordinace pohybÛ a M.O.R. mu v tom zabránili. Druh˘ den ráno s kamennou a zelenou tváfií svÛj
ãin dokonale ignoroval, neboÈ si jej zjevnû nepamatoval. Poté, co mu byl Generalisimem Fidelem
pfiipomenut, okamÏitû zahájil teror, kter˘ mûl ztrestat a odradit skupinu M.O.R.u, která zahájila
osvûtovou a odbojovou ãinnost.
Zde je nutno vyzdvihnout osobu Luká‰e Krále, kter˘ projevil svÛj vlastní, nutno podotknout, Ïe
správn˘, názor. Diktátor, aã si vûdom Luká‰ovy dobrotivé povahy a ryzího charakteru, navíc zjevnû je‰tû iritován i jeho pfiíjmením, uvalil trest i na nûj. Luká‰ se v‰ak zachoval hrdinsky a v nerovném boji se pfiipojil na stranu M.O.R.u. Jifií Du‰ek okamÏitû povolal do zbranû v‰echny své
zmanipulované pfiisluhovaãe, ktefií neschopni vlastního názoru a v touze po lidské krvi provádûli
jeho rozkazy. Jako dravá zvûfi se vrhali na puãisty, pfiedev‰ím na Ïeny a snaÏili se je likvidovat.
Ve stejn˘ okamÏik jiÏ Jifií Du‰ek s kfiídou v ruce psal po zdech a dlaÏbû naprosto nebásnicky hesla o svém „Du‰kolandu“, jak nazval své impérium (pozn. autora: âtenáfi jistû souhlasí spí‰e
s oznaãením Du‰kolágr).
Sám diktátor se ukryl v kopuli, kde z posledních sil velel. Se sv˘mi nejvûrnûj‰ími se zde doslova
zabarikádoval, ve zjevném strachu z odplaty M.O.R.u. Dokonce i poté, co bylo uzavfieno pfiímûfií, se jeho Ïoldáci je‰tû vrhali na nepfiítele, neschopni uposlechnout diktátorova rozkazu o vzájemném neútoãení, jenÏ diktátor pfied blíÏící se prohrou vydal a kter˘ se nakonec stal pro Jirku
spásou, neboÈ se neodvratnû blíÏil jeho konec. Dostal, co chtûl, i kdyÏ mu byla ze strany
M.O.R.u nabízena znaãná privilegia, pokud pfiistoupí na pfievzetí moci. Zde se jasnû ukázalo, Ïe
zatímco M.O.R. pÛsobil jako t˘mová jednotka, diktátorovi pfiívrÏenci pouze hekticky pobíhali
a po chvíli zaãali napadat i sami sebe?! Boj byl dokonce tak krut˘, Ïe Luká‰ Král utrpûl trÏné rány v oblasti holenû a kolen, av‰ak nedbaje bolesti kolil jednoho nepfiítele za druh˘m. Zkázu impériu pfiineslo nakonec to, na ãem bylo postaveno. Lidé! Lidé poklesl˘ch mravÛ, neschopni poslouchat pfiesnû rozkazy, ktefií jdou s tím, kdo je Ïiví. S touto variantou zjevnû diktátor nepoãítal,
coÏ byla chyba, neboÈ musíme uznat, Ïe má schopnost podmanit si lidi a ovládat je. Pokud by tedy alespoÀ trochu dbal na pofiádek ve svém tábofie, mohl boj trvat o mnoho déle! Kamenem úrazu se stala malá oddanost ãlenské základny, po jejímÏ rozpadu ji následovalo i o nûco pevnûj‰í
velitelské jádro a nakonec i sám diktátor. Triumf M.O.R.u byl nakonec zavr‰en úspû‰n˘m zorganizováním zbytku dne a pfiedev‰ím pak oslavn˘mi noãními bojov˘mi hrami na památku vítûzství
Generalisima Fidela a jeho t˘mu!
Tento jednodenní pfievrat, kter˘ byl schválen dokonce i z vy‰‰ích míst z fieditelství hvûzdárny, byl
velk˘m pfiínosem a jasnû ukázal nedokonalost celého expediãního systému, neãekanû v‰ak odkryl
i to, co by nikdo neãekal. Odhalena totiÏ byla i prává tváfi Pepy K.
Pepa K. je pro stálé ãleny expedice ãlovûk dobfie znám˘, nováãci v‰ak jeho osobu registrují vût‰inou aÏ ke konci expedice, v lep‰ím pfiípadû pfii nûkteré z pfiedná‰ek. Sám Pepa je, nebo alespoÀ
byl, nev˘raznou osobou. Vût‰inou jsme ho mohli najít v tom nejtemnûj‰ím koutû hangáru, kde neustále studoval nûjaké knihy ãi spal, nebo v Penthousu, kde povût‰inou pfiedstíral práci s poãítaãem. Pov‰imnûme si v‰ak, Ïe Pepa je vÏdy tam, kde se nûco dûje! Nic nefiíká, pouze stojí a poslouchá… Jeho nev˘raznost je pro nûj jeho nejvût‰í zbraní. Bezelstná tváfi Pepy je vÏdy pfiipra-

vena vstoupit mezi vedoucí ãi expediãníky a získat od nich dÛleÏité informace. Ze léta expedic si
Pepa vytvofiil pomûrnû pfiátelsk˘ vztah s na‰im diktátorem, kter˘ je‰tû letos utvrdil tím, Ïe v pfiítmí hangáru sesmolil oslavn˘ projev na diktátorovo impérium, a zároveÀ ‰tval zbylé expediãníky
do války proti M.O.R.u! Zde se nám m˘tus o Pepovi, chlapci s bezelstnou tváfií, kter˘ Ïije ve
svém svûtû hangáru, rozpadá. Pracuje rychle a efektivnû, jako zku‰en˘ ãlen diverzantské skupiny. Sem tam si udûlá pfiedná‰ku, kdy se mu zlíbí, sem tam nûkoho popíchne proti jinému
a s úsmûvem na rtech pozoruje, jak vzrÛstá rozkol mezi expediãníky.
Byl to pfiece jen mírn˘ ‰ok, kdyÏ se Pepa odhodlal ke svému projevu a povstal, ãlovûk by logicky soudil, Ïe obrannou fieã povede diktátor, ale fiadov˘ vedoucí? Tento ãin nás vede k domnûnce,
zda se celá vûc nemá jinak. Je to jistû pfiedstava ‰ílená, ale o to více moÏná a pravdivá. Co kdyÏ
je prav˘m vÛdcem expedice sám Pepa, co kdyÏ Jirka Du‰ek je pouze formální Pepovou nastrãenou figurkou, která dokonale odvádí pozornost od Pepy a pfiitom jej navíc je‰tû chrání, protoÏe
v pfiípadû pfiímého útoku ãi atentátu padne samozfiejmû Jirkova hlava. Vypadá to, Ïe Pepa mûl letos skvûle rozehránu mocenskou hru, která se mu v‰ak vymkla kontrole. Zjevnû pfiedpokládal, Ïe
skupina Jirky Du‰ka odstraní M.O.R., pfiiãemÏ sama utrpí znaãné ztráty a moÏná padne i Jirka
Du‰ek. Tím by se Pepa okamÏitû dostal do sedla a bojem decimovanou expedici by se pokusil
ovládnout. Pfiíli‰ná samostatnost Jirky Du‰ka v‰ak zkazila Pepovi plány. Jirka, kter˘ zjistil, Ïe na
M.O.R. je krátk˘, uzavfiel na rychlo pfiímûfií, s ãímÏ Pepa zcela jistû nepoãítal a byl nucen stáhnout se zpût do své ulity, tedy do hangáru. To dodalo naopak sebevûdomí Jirkovi, kter˘ si je‰tû
více ve své skupinû upevnil pozici.
Buìte si jistí, Ïe Pepa jiÏ teì plánuje dal‰í z fiady sv˘ch podivn˘ch her. V cestû mu zfiejmû stojí
Jirka Du‰ek, ale to pro Pepu neznamená Ïádn˘ problém, v Brnû se dennû odehrají desítky nehod… Pfií‰tí expedice bude oãividnû zlomová, máme v‰ak ‰tûstí, protoÏe leto‰ní Pepovy kroky
uvedly do chodu ‰pionáÏní divize M.O.R.u. KaÏd˘ PepÛv krok je nyní mapován a vûz Pepo, Ïe
bude taky po zásluze odmûnûn…
Honza Pí‰ala - Gomez

V˘chod Slunce
Milí a ostatní expediãníci. Z vlastní vÛle jsem se rozhodla se s Vámi podûlit o jeden nev‰ední expediãní záÏitek.
První pozorovací noc probûhla ve znamení jasné oblohy a nad‰ené práce u dalekohledÛ. K ránu
se v‰ak kde se vzala tu se vzala (ãlenové MORU a ona sama to ví urãitû moc dobfie) mlha.
Expediãníci s chutí zalezli do pefiin (potaÏmo péfiov˘ch spacákÛ) a vzhÛru zÛstali jen dva odváÏlivci, rozhodnutí vyãkat na v˘chod Slunce, totiÏ já (dej mi PánbÛh vûãnou slávu) a Petr Scheirich
(dej mu PánbÛh taky vûãnou slávu, ale ne tak velkou jako mnû). Marnû jsme se snaÏili ostatní pfiesvûdãit, aÈ poãkají s námi, ale klepali si na ãelo (tedy ne Ïe by to bylo v té tmû vidût, ale sly‰et to
bylo docela dobfie), a mumlali cosi o Bohnicích a docentu Chocholou‰kovi. V bezpeãné vzdálenosti mûli pro nás v‰ak jen slova opovrÏení: TTTTTTSSS! Znechucenû jsme si odplivli a mysleli si o vymûklou‰ích jen to nejhor‰í. Co se ale nestalo, kdyÏ se v‰ichni uloÏili ke spánku, mlha
zmizela neznámo kam. Pohlédla jsem vzhÛru a ta úÏasná scenérie mi vyrazila dech: na kobaltovém nebi se skvûl stfiíbrn˘ Mûsíc s oslniv˘mi planetami - jasn˘m Saturnem, zlatav˘m Jupiterem
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a tfipytivou Venu‰í (klenotnictví hadr).
Od okamÏiku VS nás dûlilo nûkolik hodin. Rozhodli jsme se uvafiit si tzv. Du‰kÛv smrÈák, abychom to vydrÏeli svûÏí a v dobré náladû. Tento blahodárn˘ nápoj opfieden˘ m˘ty a povûstmi tvofií horká voda, spousta cukru (protoÏe jinak se to nedá vypít) a káva Jirky Du‰ka, kterou si tajnû
schoval v kuchyÀce a naivnû si myslel, Ïe o tom nikdo neví. Síla této vûhlasné tekutiny spoãívá
ne v kafi samotném, ale v jeho mnoÏství, které ov‰em nikdo neznal, protoÏe expert na v˘robu Petr
na to nikdy nevidûl, neboÈ byla tma, a tak sypal do hrnku s heslem „Lep‰í více neÏ ménû“.
Mnohokrát nás Du‰kÛv smrÈák zachránil pfied usnutím, ale bohuÏel jsme nebyli jediní konzumenti
(kromû veleslavného Drb Clubu je‰tû asi dal‰ích 20 lidí), takÏe zásob valem ub˘valo.
OsvûÏeni smrÈákem jsme se vydali na obhlídku tábora. Petr byl zachumlan˘ do nûjaké deky nevalného stfiihu (o jejímÏ pÛvodu není nic známo) a z neidentifikovatelného materiálu mdlé barvy,
já zase do v‰ech sv˘ch svetrÛ omotan˘ch kolem rÛzn˘ch ãástí tûla, takÏe jsme oba dva vypadali
roztodivnû. Na louce za Beãkou jsme narazili na podezfiele vypadající pfiedmût pfiipomínající obfií housenku. Po chvíli nám do‰lo, Ïe si tu kdosi spokojenû odfukuje aÏ po nos zabalen˘ ve spacáku. Nevûdouce o koho jde, zvolali jsme siln˘m hlasem: „Identifikujte se vojíne!!“ Housenka
fiíznû zasalutovala a odpovûdûla neménû siln˘m hlasem: „Vojín Franti‰ek Hurta, DvÛr Králové!“.
Slíbili jsme Frantovi, Ïe ho na v˘chod zase vzbudíme a pak jsme na to zapomnûli, protoÏe
jsme krysy.
V ãase asi T - 30 jsme se pfiesunuli na parkovi‰tû a zÛstali v úÏasu stát. Pfied námi se rozprostíralo do dálky svûtle fialové mofie cukrové vaty, z nûj náhle vystupovaly tmavé ostrovy pfiipomínající hfibety obrovsk˘ch velryb odpoãívajících na hladinû a nad nimi, kam aÏ oko dohlédlo, se rozprostírala kfii‰Èálovû jasná obloha. Mofie se línû povalovalo v údolí, staãilo natáhnout ruku a dotknout se ho, bylo tak lehké a mûkké…jak úÏasn˘ kontrast mezi jeho hebkostí a drsn˘m reliéfem
ostrovÛ! Na úpatí protûj‰ího hfibetu záfiily roztrou‰ené skupinky svût˘lek, tam stálo malé pfiístavní mûsteãko pomalu se probouzející do nového dne. Sly‰eli jsme houkání parníkÛ opou‰tûjících
klidné a bezpeãné vody pfiístavu, pokfiikování opil˘ch námofiníkÛ vracejících se z krãem i nespokojené látefiení kapitánÛ, rybáfiské bárky se vydávaly na svou kaÏdodenní plavbu za lep‰ím úlovkem, v dálce jsme zahlédli mihotavé svûtlo majáku…Voda vesele pleskala o borty lodí ukotven˘ch u mola, bylo sly‰et fiinãení fietûzÛ a kfiik rackÛ… a mofie bylo tak klidné. Posvátné ticho pfieru‰ovali jen na‰e v˘kfiiky obdivu nad tou nádhernou scenérií. A ta nespoutaná hra svûtla a barev,
lahodících oku i du‰i. Nad námi se vinul tmavû modr˘ samet smûrem k v˘chodu, cestou ztrácela
barva na intenzitû a pfies celou ‰kálu postupnû svûtlej‰ích odstínÛ pfiedala ‰tafetu fialové, rÛÏové
a ãervánkové, barvy pfiecházely plynule jedna v druhou, spl˘valy spolu a zase se vynofiovaly, ãím
déle se ãlovûk díval, tím více byl fascinován tím kouzeln˘m divadlem. Obloha se pomalu rozjasÀovala, svûtla kolem nás pfiib˘valo a barvy se podél obzoru rozlévaly stále dál a dál, jejich proud
vycházel z urãitého místa na obzoru, svûtlej‰ího neÏ okolí, jakoby tam nûkdo otevfiel dvífika od
skláfiské pece. Nádhera. Byla jsem jak u vytrÏení, úplnû jsem se rozpl˘vala nad barvou mofie, odstíny lila se pomalu mûnily v rÛÏové bez jediného ostrého pfiechodu, pastelové barvy ovládly
celou oblohu, a kralovaly jí se skuteãn˘m mistrovstvím (impresionisté musí rotovat v hrobû),
vrcholky ostrovÛ zfialovûly, obzor za nimi oranÏovû Ïhnul aby postupnû vychladl v tyrkysy s nádechem do zelena, obklopené modfií oceánské hlubiny. Pateticky jsem deklamovala s patfiiãnou
vá‰ní a v˘klad ukonãila dramatick˘m gestem. Nato mi Petr su‰e oznámil: „Jdu chcát do kfioví.“
Náhodn˘ kolemjdoucí by v té chvíli na parkovi‰ti spatfiil pár aut a neforemnou deku vzdalující se
sv˘m typick˘m houpav˘m krokem od solného sloupu (pfiedtím jsem tento pojem znala pouze

teoreticky z povinné ãetby). Zírala jsem nevûfiícnû za Petrem je‰tû dlouho poté co zmizel v blízkém kfiovinném porostu, neÏ mi do‰lo, Ïe je to neslu‰né.
Ale na vraÏdu uÏ nebyl ãas, VS se blíÏil mílov˘mi kroky. K na‰í velké nelibosti se ale mlha
z údolí zvedla a zahalila obzor do neprÛhledného závoje aneb Druh˘ SoddÛv zákon praví:
Zákonitû musí jednou nastat ta nejhor‰í moÏná situace. A taky Ïe jo. Nemohli jsme tomu uvûfiit.
Vypadalo to naprosto beznadûjnû. UÏ jsme chtûli jít zklamanû spát, kdyÏ se náhle mlha v jednom
místû roztáhla jako opona a odhalila jasn˘ obzor. Báli jsme se, Ïe to není to správné místo, ale
za chvilku na nás PunÈa vesele jukl zpoza kopce. Pomalu se ten kousíãek roztaveného zlata zvût‰oval a na‰e projevy úÏasu ru‰ilo jen cvakání fotoaparátÛ. KdyÏ se Slunce vyhouplo nad obzor
v celé své kráse, opona se zase zatáhla a byl konec. Jako v pohádce, jen chybûl ten zvonec. ·li
jsme tedy spokojenû spát s hfiejiv˘m pocitem dobfie vykonané práce a s jistotou, Ïe Slunce ten den
opravdu vy‰lo na v˘chodû.
O tom, Ïe První ChisholmÛv zákon: „KdyÏ se v‰echno dafií, nûco se pokazí“ platí beze zbytku a za
v‰ech okolností, jsem se pfiesvûdãila v zápûtí, neboÈ jsem tûch pár hodin do snídanû byla nucena
pfieãkat v hangáru. UF! (je to zatuchl˘ tmav˘ kutloch).
Dovolte mi je‰tû pár slov na závûr. Je mi líto, Ïe jsem je‰tû poslední den objevovala nové tváfie
(ale je dost dobfie moÏné, Ïe to byli pfiíbuzní, co si expediãníky slavnostnû odváÏeli domÛ) a taky
je mi líto, Ïe jsem v bazénku byla jenom dvakrát. Ano, ãtete dobfie, DVAKRÁT! Dé jako
DrbCLUBjenejlep‰í,
vé
jako
víteÏeDrbCLUBjenejlep‰í?,
a
jako
achtymÛjBoÏeDrbCLUBjenejlep‰í, ká jako KomusenelíbíÏeDrbCLUBjenejlep‰ímásmÛlu, er jako
rádibystebylinejlep‰ítakjakoDrbCLUB?, á jako avíteÏepfiednejlep‰ímDrbCLUBEMneníúniku?
a té jako TykrysotoTiDu‰kunikdynezapomenujátrénujuhlasivkyaúhybnémanévryo106avytampakhodítebÛhvíkoho!!! DVAKRÁT!!!!!!!
Expedice zkrátka úplnû jiná neÏ ta loÀská (hlavnû uÏ kvÛli poãasí, to byl ale náfiez, co?) a já se
tû‰ím, aÏ se v‰ichni uvidíme na té pfií‰tí.
Mariana Zárubová

ÚtrÏky
Legendy praví, Ïe kaÏd˘ na expû ztloustne. AniÏ bych chtûl nûjak znesvûcovat posvátnost kuchynû paní Samkové ãi mnoÏství pfiijaté stravy, vyzkou‰el jsem to objektivnû zmûfiit a s negativním v˘sledkem. Rozdíl mé hmotnosti po a pfied expou byl 1 kg na váze s tolerancí 2 kg. Buì je
to tím, Ïe já nestloustnu, aã bych se o to sebevíc snaÏil, nebo tím, Ïe jsem osm nocí strávil vzhÛru aÏ do v˘chodu Slunce, a tím lze lecjaké to kilo ztratit.
Za cel˘ svÛj Ïivot jsem zatím nesly‰el za tak krátk˘ ãas tak neskuteãné mnoÏství drbÛ. Leto‰ní
expa byla obvzlá‰tû plodná (z tûch dvou, na kter˘ch jsem zatím byl) a je‰tû navíc jsem se stal ãlenem novû vzniklého „Úpického Drb clubu“ (jména ostatních ãlenÛ radûji ze solidarity nezmíním),
kter˘ neváhal pouÏít v‰ech prostfiedkÛ pro získání delikátních informací. „Hlídky“ stály témûfi na
kaÏdém rohu, korupce kvetla - „Pfiines megadrb a stane‰ se ãlenem klubu“. Ten, kdo se‰el z cesty poãestnosti, sám, dobrovolnû a rád opou‰tûl klub a stával se terãem. Pro zmatení nepfiítele jsme
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dokonce vypou‰tûli fámy o nás sam˘ch. Moje vnitfiní skrytá povaha hrozné drbny mohla koneãnû na vzduch, za coÏ patfií Drb clubu velk˘ dík!

souhvûzdí (harmonogram obsahoval i stránky v Karkoschkovû atlasu) a pak pfiechod k dal‰ímu.
Ani tak bychom toho nestihli tolik, kdyby Rí‰a nemûl vlastní pofiadník, takÏe postupoval nezávisle a my jsme jen odbíhali dívat se k nûmu.
Z poãátku máme fofr, protoÏe zaãínáme ve Stfielci a ten uÏ zapadá.
23:15 SELâ - Mary na‰la M 16 a M 17 v dûláku. Vypadají jako slabé mlhavé skvrnky. 23:25 Mám M 24 (v SB 25x100). Je to jako obrovská otevfienka, husté pole hvûzd pfies 1/3 zorného pole. 23:35 - OH M 25, pûkné centrální zhu‰tûní. 23:40 - M 18 - prÈavá otevfienka, ale rozli‰itelná
na hvûzdy. 00:50 - M 11 - OH, ale vypadá spí‰ jako kulovka. M 26 - OH, je vidût pouze boãním
pohledem. 01:10 - M 30 - KH (Cap). Jen boãním pohledem, nev˘razná, zdá se nepravidelná.
01:15 - M 13 - KH (Her). Hodnû malá, ale (relativnû) v˘razná, centrální zjasnûní (v dûláku
u Mary a Alice). 01:15 - M 92 - KH (Her) - v˘razná (v MS u Blanky), jako kometa, s centrálním
zjasnûním a „komou“. 01:25 - M 57 (PM v Lyfie) - „hvûzda, na kterou nejde zaostfiit“. Slabé koleãko. 01:30 - M 56 KH v Lyfie (u Rí‰i ve velkém sometu), nemá centrální zjasnûní, zdá se protaÏená. 01:36 - M 71 - KH v Sge. V sometu boãním pohledem (trochu i pfiím˘m), v dûláku u Mary
a Alice jen tfii blízké hvûzdiãky. 01:44 - M 27 - PM ve Vul (âinka). Ve velkém sometu ji vidím dvojitou pfii boãním pohledu. 01:48 - M 29 - OH (pr˘ jen náhodná skupina hvûzd), nápadná, vypadá
jak malé Plejády. 01:52 - M 39 - OH v Cyg. Pomûrnû fiídká, vypadá jak malink˘ Perseus (v dûláku u Mary a Alice). 02:13 - M 72 - KH (Aqr). Hroznû slabá, sotva viditelná boãním pohledem.
02:23 M 73 - OH (Aqr). Lhal bych, kdybych fiekl, Ïe ji vidím.
Nûkdy touhle dobou ztrácíme „disciplínu“ a soustfiedûní. Nûktefií jsou napfied, jiní se je snaÏí dohonit. Pfiehled o tom, kdo co vidûl a o co jsem pfii‰el, uÏ nemám :-)
02:28 - M 2 - KH (Aqr). Krásná mlhavá, s centrálním zjasnûním. 02:40 - M 77 (Cet) - galaxie.
Boãním vidûním je to ‰ílená haluz, moÏná je to jen autosugesce. 02:47 - M 74 (Psc) - galaxie. Ani
omylem. 02:54 - M 15 v hlavû Pegasa. KH, hned nápadná, ale centrální zjasnûní není moc v˘razné. 03:05 - M 33 (galaxie v Tri) jsem ve ve velkém Sometu nena‰el, ale Rí‰a jo. Prostû nev˘razn˘
mlhav˘ velk˘ flek. 03:15 - M 31 v Andromedû - jen jasné jádro, M 32 jako malá mlhavá skvrna.
03:22 - M 103 OH v Cas - Na‰e oblíbená mlhavá ãáreãka :-) 03:28 - M 52 OH v Cas. Jedna jasná hvûzda, boãním pohledem mlhav˘ obláãek, pfiím˘m pohledem se obãas objeví jednotlivé hvûzdy, ale jsou velmi slabounké. 03:33 - M 37 OH (Aur). V malém Sometu trojúhelníkov˘ mlh. obláãek, jednotlivé hvûzdy nerozli‰ené. 03:36 - M 36 (Aur). V malém sometu rozli‰itelná, vypadá jako
„v“. 03:40 - M 38 OH (Aur). V malém Sometu rozlehlá (oproti M 36), ãásteãnû rozli‰itelná na
hvûzdy. 03:50 - M 34 OH (Per). Pomûrnû velká, fiídká, v centrální oblasti zhustek jasnûj‰ích hvûzd.
04:00 - rezignuju na hledání M 76, protoÏe je prakticky v zenitu a Somet se tam nedá namífiit. 04:08
- M 81 a M 82 (galaxie v UMa) - v malém Sometu obû pûkné. Ve velkém jsem je nena‰el. 04:22 M 42 v Orionu triedrem. No, M 45 snad ani zmiÀovat nemusím (pouh˘m okem).
Zvlá‰tní, kdyÏ tohle pí‰u, padá na mû typická „ranní“ únava.
Celková bilance ãiní (mírnû se to li‰í u jednotliv˘ch úãastníkÛ) 33 spatfien˘ch objektÛ. Vrchní zrÛda se pr˘ pozdûji vyjádfiila, Ïe je to slabota. Je. Ale vlastnû jsme vût‰inu objektÛ vidûli poprvé
v Ïivotû.

ZrÛdy dostaly ve volejbalu na frak, a dokonce dvakrát! Ani moje nad‰ené skandování ZrÛdy, zrÛdy!, za coÏ jsem byl odmûnûn ãepicí v bazénku (divákÛ bylo v té chvíli tak málo, Ïe jsem tam neskonãil sám), nic nespravilo. Kam se podûla jejich síla a vitalita? Bylo to tím horkem, tím, Ïe odpoledne co odpoledne vyráÏeli na pivo anebo jejich hvûzda zaãíná pohasínat?
Sedûli jsme v pár lidech v noci uprostfied pole a vyprávûli si horory. Najednou mÛj zrak padl na
nûkolik hvûzd nad obzorem, kdyÏ mi do‰lo, Ïe je to vycházející Orion. Byl to pro mû trochu ‰ok,
protoÏe jsem neãekal, Ïe v létû uvidím tohle typicky zimní souhvûzdí. Natáhl jsem ruku a se strnul˘m v˘razem, neschopen slova, jsem ukazoval k v˘chodnímu obzoru. Alice na mû vrhla zdû‰en˘ pohled a v domnûní, Ïe vidím stra‰idlo, kfiiãela: „Co je? Co je? Tohle uÏ nikdy nedûlej!“
Mohla z toho mít smrt a já v záchvatu smíchu fiíkám: „To je - Orion.“
Skleróza je uÏiteãná vûc, v astronomii speciálnû. V noci z 15. na 16. 8. mám zápis v deníku:
Zametám s DB 10x80 Kasiopeu. Nejdfiív jsem na‰el otevfienku NGC 663: vypadá jako mlhav˘
obláãek s nûkolika rozli‰iteln˘mi hvûzdami. Nedaleko od ní je jakási „ãáreãka“, boãním pohledem vypadá jako trojhvûzda (ale v‰echny v lajnû) s mlhav˘m okolím. Je to M 103.
Následující noc mám zcela (pamûÈovû) nezávisl˘ záznam: Mary mi ukázala dvû otevfienky NGC
663 a 654 v Cas (v DB 10x80). 663 je vidût na první pohled, 654 pr˘ pfii boãním pohledu vypadá
jako mlhavá hvûzda, jenÏe já pfii boãním pohledu vidím mlhavé v‰echny. Je‰tû je tam v zorném
poli i M 103 (OH)! Vypadá jako mlhavá ãáreãka.
M103 alias „mlhavá ãáreãka“ se následnû stala na‰ím nejoblíbenûj‰ím Messierovsk˘m objektem
a do konce expedice jsem se na ni díval je‰tû dvakrát.
Od pfiíhody s Orionem-stra‰idlem se je‰tû ‰estkrát kaÏdé jasné ráno pokou‰íme (nebo pokou‰ím,
protoÏe obãas jsem sám) spatfiit heliaktick˘ v˘chod Siria (tedy první spatfien˘ v daném roce). Ale
ani propátrávání obzoru triedrem ãi Sometem k cíli nevede. Teoreticky by se objevit mûl, ale na
v˘chodû není nikdy aÏ tak ãistá obloha. EgypÈané si tedy na své záplavy musí je‰tû chvíli poãkat...
V˘chodní obzor je z parkovi‰tû pfied hvûzdárnou velmi vzdálen˘ a prost jak˘chkoli vût‰ích objektÛ (nejãastûji uvádûn˘ dÛvod zdánlivé obrovitosti Slunce pfii v˘chodu a západu), nicménû v‰iml jsem si zajímavé skuteãnosti: zdánlivá velikost Slunce pfii v˘chodu je znaãnû ovlivnûna rovnûÏ jeho barvou a intenzitou. Zatímco slabé rudé Slunce prodírající se vrstvou mlhy se jeví obrovské, pokud je pfii v˘chodu naprosto ãistá obloha a Slunce je jasné a Ïluté, vypadá malinkatû.
Ve ãtvrtek dvacátého tfietího jsem dostal nápad - zabûhneme si MessierÛv maratón. Idea jaksi nadchla celou mûsíãní skupinu a tak jsme s Marianou pfiipravili harmonogram. V podstatû jsme byli
v‰ichni v tomto smûru zaãáteãníci, takÏe plán byl takov˘, Ïe v‰ichni budeme hledat vÏdy tent˘Ï
objekt a aÏ ho uvidíme (ti, co ho nenajdou, podívají se k jin˘m), pÛjde se dále. BohuÏel se zaãalo pozorovat aÏ dost pozdû (na‰e sestava: Já, Rí‰a, Blanka, Alice, L˘die, Leona a Mariana jako
hostující ãlen), takÏe jsme museli vypustit celé souhvûdí VlasÛ Bereniky a Hadono‰e. PÛvodní
plán se ukázal jako znaãnû naivní, takÏe se brzy revidoval pouze na spoleãné hledání v jednom

Letos se na hvûzdárnû objevila ãíãa. Dívala se na nás, kdyÏ jsme hráli volejbal, nechybûla pfii v˘chodech Slunce a uÏ vÛbec ne pfii obûdû ãi veãefii. Moje první setkání s ní v‰ak pfiíjemné nebylo,
protoÏe jsem ãlovûk dost lekav˘. Sedûl jsem si oné noci poklidnû u Sometu, kdyÏ jsem periferním vidûním zahlédl cosi svûtlého. Tmou noci si to kolem mû vykraãoval jak˘si tvor, ani jsem ne-
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poznal, jestli je to koãka nebo mal˘ pes.Vzpomûl jsem si na povídku Potyãka od Clifforda
Simaka: Na desce vedle psacího stroje se nûco pohnulo - jakási lesklá vûc, velká jako krysa, nepopsatelná a záhadná. Crane se zastavil, polkl nasucho a Ïaludek mûl jako na vodû. Ta vûc dfiepûla vedle psacího stroje a zírala na nûho. Nerozeznal oãi, nevidûl nic, co by se podobalo obliãeji - ale pfiesto vûdûl, Ïe se na nûho ta vûc upfienû dívá! ... Nûco cupitalo po podlaze do ob˘vacího pokoje a Crane to zahlédl, kdyÏ na to padl otevfien˘mi kuchyÀsk˘mi dvefimi pruh svûtla. ...
„Tam venku na zahradû, to nebyla koãka“.
Vylidnûn˘ areál hvûzdárny, jen já u dalekohledu a tahle svûtlá „krysa“. Brr. Pak jsem mûl je‰tû
dobrou pÛlhodinu pocit, Ïe se to potuluje nûkde kolem mû.

Den pát˘
Úter˘ probûhlo ve znamení promûnn˘ch hvûzd. Maraton zapoãal úvodem do problematiky, kter˘
nám názornû podal Rudolf Novák. âasov˘ prostoj pfied odpolední pfiedná‰kou Luká‰e Krále vyplnili expediãníci podle sv˘ch zájmÛ rÛznû: obûdem a následn˘m trávením a vstfiebáváním, náv‰tûvou Úpice, a jak jinak – volejbalem.
Trhákem dne se stal vzru‰ující, v‰emi touÏebnû oãekávan˘, av‰ak pfiekvapivû nenapínav˘ zápas
ZrÛdy vs. What's Up. Nebudeme vás dlouho natahovat, ZrÛdy to projely na celé ãáfie. Nejvíce se
o prohru vlastního muÏstva zaslouÏil Viktor Votruba, kter˘ zfiejmû neunesl tíhu okolností, znervóznûl a svou neodpovûdnou hrou zpÛsobil totální rozklad celého t˘mu ZrÛd.
Po úderu na kolejnici ve ãtyfii hodiny v˘znamnû stoupla koncentrace expediãníkÛ v pfiedná‰kové
místnosti, kde Luká‰ Král podal podrobn˘ v˘klad o zpÛsobech pozorování promûnek a jejich pozdûj‰ím zpracování, pfied veãefií nás Zuzka KaÀuchová zasvûtila do základÛ astronomie, bez kter˘ch se, jak dobfie víme, neobejdeme.
Promûnáfisk˘ den byl zakonãen trenaÏérem, kde si v‰ichni zájemci mohli v praxi vyzkou‰et ãerstvû nabyté znalosti. Úkolem je urãit minimum jasnosti zákrytové dvojhvûzdy pozorováním CCD
snímkÛ hvûzdného pole v ãasovém sledu. Pro dokonalou simulaci se zatemní místnost a pouÏívá
se pouze ãervené svûtlo.
Luká‰ ochotnû pomáhal kde bylo tfieba a rozdával cenné rady na v‰echny strany, neboÈ je obtíÏné vyvarovat se zaãáteãnick˘ch chyb v prÛbûhu pozorování, coÏ jistû potvrdí kaÏd˘, kdo si to
aspoÀ jednou zkusil. Poãasí pfies den pro‰lo diametrální zmûnou k lep‰ímu, a proto se kaÏdá
pozorovací skupina vûnovala svému programu a mnozí se pfiesvûdãili o tom, Ïe slunce vychází
opravdu na v˘chodû.

Rád se procházím hvûzdnou oblohou naslepo, speciálnû Mléãnou dráhou, nechávaje se pfiekvapit,
co zajímavého najdu. ProtoÏe v Deep-sky je‰tû moc zbûhl˘ nejsem (vlastnû aÏ na téhle expedici
jsem svÛj zaryt˘ odpor k nim zmûnil. Mary se sice bude vytáãet, ale je to její vina. To ví‰, krásná jasná noc, sami dva u dalekohledu... :-)), není to problém. Zkuste si to, je to rozhodnû vût‰í zábava, neÏ „Hmm, teì se podívám na em tfiináctku v Herkulovi. Jo, je tam. Tak dál...“ UÏ jste vidûli E.T.-ho? Ten pojem jsem zaslechl noc pfiedtím, neÏ jsem ho právû pfii jedné takové toulce na‰el (neprozradím kde, hledejte). Je to paráda, hned na první pohled bylo zfiejmé, Ïe je to on.
Mám psát nûco na závûr? Asi ano. Bylo to prostû jednoznaãnû nekompromisnû absolutnû fantasticky super a tû‰ím se za rok, i kdyÏ se s mnoh˘mi z vás uvidím jistû dfiíve, neÏ vyjde tenhle sbûraã.
Jo, a je‰tû nûco: Codele? âau! :-)
Petr Scheirich

Expedice Úpice 2001 – díl dva
Nepravidelné zpravodajství z astronomického tábora na Hvûzdárnû v Úpici.
Den ãtvrt˘
Po jasné noci pfiekvapilo expediãníky kalné ráno, obloha byla potaÏena ‰ed˘mi mraky a lehká pfieháÀka na sebe nenechala dlouho ãekat. Zmatení expediãníci prchali do pfiedná‰kového sálu se
zdû‰en˘m voláním: „Pozor padá síra!“, coÏ zapfiíãinilo, Ïe (jinak nepfiíli‰ záÏivné :-) povídání
Viktora Votruby o meteorech mûlo neb˘valou úãast. Odpolední program byl voln˘ a vyplnil se
zpracováním noãního pozorování, hlavnû meteorÛ, tzv. Perseid z roje komety Swift-Tuttle.
Dopolední pfiedná‰ka se tak plnû zúroãila.
Ostatní pokou‰eli ‰tûstí ve volejbalovém turnaji, kter˘ se koneãnû rozjel na plné obrátky. Úãastní
se ho ‰est druÏstev s více ãi ménû bizardními názvy a s vût‰í ãi men‰í nadûjí na úspûch. Jejich zrodu pfiedcházely mohutné boje o hráãe, ktefií slovo volejbal nesly‰í poprvé. Nutno podotknout, Ïe
tûch je tu jako ‰afránu. Nesmíme se samozfiejmû nezmínit o prvním náv‰tûvníku proslulého bazénku, tuto poctu si vyslouÏil Michal ·vanda díky dobrému naãasování svého pfiíchodu na svût.
Po veãefii následovala druhá ãást poutavé, ale neustále podvûdomû elongované (=prodluÏované)
pfiedná‰ky Tomá‰e Havlíka o deep-sky objektech. KdyÏ se v‰ichni koneãnû vynofiili z „hlubin“,
zjistili, ze poãasí se dosud neumoudfiilo. Proto jsme vzali za vdûk náhradním programem. Ze zálohy byl povolán Petr Skfiehot, kter˘ nás ohromil sv˘mi vûdomostmi o halov˘ch jevech (a nejen
tím...). Pozorovat se té noci jiÏ ne‰lo kvÛli stále trvající nepfiízni poãasí.

Den ‰est˘ – kfiest ohnûm
JiÏ od rána nám Slunce dávalo najevo, Ïe stfieda bude zcela v jeho reÏii, coÏ potvrdila i paní doktorka Eva Marková dopolední pfiedná‰kou o na‰í nejbliÏ‰í hvûzdû. âím rychleji se blíÏil ãas obûda, tím více se osazenstvo hvûzdárny dostávalo do varu a to nejen sluneãním Ïárem. Poobûdní siestu pfieru‰il improvizovan˘ soudní proces veden˘ proti kacífii Petrovi Scheirichovi, kter˘ byl obÏalován z mnoha tûÏk˘ch zloãinÛ, mimo to i ze sv˘ch narozenin, poté odsouzen, upálen a následnû zachránûn pohotov˘m hasiãsk˘m sborem. V tu ránu se ohnivé hrátky zvrhly ve vodní.
Bazének praskal ve ‰vech a na nikom nezbyla nit suchá.
Odpoledne se dostateãnû osvûÏení expediãníci opût se‰li na hfii‰ti, aby se utkali v dal‰ích zápasech. Nechceme se vytahovat, ale zazáfiil hlavnû t˘m Yedowuttae Mrutchno (jehoÏ jsme hrdé
ãlenky), kter˘ doslova smetl z povrchu zemského druÏstvo M.O.R.
PfiestoÏe se Slunce klonilo k západu, v na‰í pfiedná‰kové místnosti se rozzáfiilo v plné kráse. První
zvan˘ host doktor Michal Varady z hvûzdárny v Ondfiejovû nám poutavû pfiiblíÏil dûje probíhající ve sluneãní atmosféfie a pozorovací programy, které se touto problematikou zab˘vají. PfiestoÏe
ho nûkolikrát zklamala poãítaãová technika, byl odmûnûn boufiliv˘m potleskem.
Jasná obloha bez jediného mráãku a pfiíjemné teplo se postaraly o ãil˘ ruch u dalekohledÛ po celou noc. Místní obyvatelé pravidelnû jezdící kolem hvûzdárny v brzk˘ch ranních hodinách do zamûstnání se opût mohli na vlastní oãi a u‰i pfiesvûdãit, Ïe na hvûzdárnû Ïivot kvete v kteroukoli dobu.
Den sedm˘
KaÏdému bylo hned od rána jasné, Ïe ani dnes pfied Sluncem nebude úniku. Sotva skonãila sní-
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danû, témûfi v‰ichni se rozprchli do stinn˘ch zákoutí areálu hvûzdárny, kde se pfies pfiímo tropické vedro snaÏili zpracovat svá pozorování. A Ïe bylo co zpracovávat!!! JiÏ dnes byl pfiekonán rekord v poãtu jasn˘ch nocí na expedici za nûkolik posledních let.
Pfied obûdem nás Pavel Gabzdyl ochotnû provedl po mûsíãním povrchu a zajímavû pohovofiil nejen o Mûsíci jako takovém, ale také o teoriích jeho vzniku. Úmorné odpolední horko strávila vût‰ina v chladivém stínu nebo ve vodû, nûktefií v‰ak v rozpáleném hangáru zpracovávali pozorování z trenaÏéru. Poté, co do‰lo k nûkolika kolapsÛm z dehydratace, nechali vûdu vûdou a ‰li do stínu taky.
Moment... nyní na‰e sluchové receptory v kooperaci s mozkovou kÛrou temporálního laloku (area 17, 18, 19) zaregistrovaly hlasit˘ aplaus oznamující konec pfiedná‰ky z astrofyziky Pepy
Kapitána. Za chvíli bude veãefie a prozatím to vypadá, Ïe dne‰ní noc strávíme znovu pod ‰ir˘m
nebem. Dobrou chuÈ!

KaÏd˘ sloupec grafu je tedy prÛmûrem za 36 let. Je vidût, Ïe statisticky nejlépe je na tom první
polovina srpna, kdy b˘vá oblaãnosti ménû, naopak nejhÛfie je na tom druhá ãervencová dekáda.
To je pûknû vidût i z následujícího grafu:

Alice ·tûdrá, Mariana Zárubová

Jak je to s oblaãností na Expedici doopravdy?

Ov‰em rozdíly nejsou evidentnû nijak závratné. Z prvního grafu se ov‰em zdá, jako by existovalo nûkolik konkrétních dní s neobvykle vysok˘m v˘skytem jasné oblohy - hlavnû 30. ãervenec
a 6. srpen. Je to jen náhodná odchylka? Asi ano. KaÏdopádnû na plánování Expedice to asi mno-

Tento ãlánek pfiipravil v loÀském roce Luká‰ Král. Naleznete jej na internetové adrese
http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~lkral/
Na leto‰ní astronomické expedici mládeÏe (22. 7. - 6. 8.) na hvûzdárnû v Úpici dostal Jirka Du‰ek
nápad, Ïe by bylo dobré udûlat statistiku mnoÏství oblaãnosti v jednotliv˘ch letech ãi v jednotliv˘ch dnech prázdnin. Z toho by se dalo napfiíklad zjistit, jestli jsou zde v prÛmûru lep‰í pozorovací podmínky v ãervenci nebo srpnu apod. Poãasí nám totiÏ uÏ nûkolik let nepfieje. Je to jen náhoda?
Já jsem tento nápad realizoval, a to díky pracovníkÛm úpické hvûzdárny, ktefií jiÏ od roku 1963
peãlivû kaÏd˘ den zaznamenávají v‰emoÏné meteorologické údaje, mimojiné i mnoÏství oblaãnosti ve 21 hodin SEâ (pokrytí v desetinách oblohy). Právû tento údaj jsem si vybral jako ãíslo
nejlépe charakterizující pozorovací podmínky v nastávající noci. Samozfiejmû, na pozorovací
podmínky mají vliv i dal‰í faktory jako vlhkost vzduchu a druh oblaãnosti, ale vzhledem k ãasové tísni jsem se musel spokojit s tímto jedním ãíslem. Pouze jsem je vynásobil deseti, abych dostal pokrytí oblohy oblaãností v procentech, coÏ je názornûj‰í. Veliãina, která je vynesena na svislé ose následujících grafÛ, tedy udává, kolik procent oblohy bylo v danou chvíli pokryto oblaãností.
A tak jsem zaãal pfieÈukávat do poãítaãe drobná ãísla ze za‰l˘ch deníkÛ. Vypisoval jsem údaje
pouze pro ãervenec a srpen kaÏdého roku, a to pro roky 1963 - 1998, tedy 2232 ãísel. Trvalo mi
to asi tfii dny :-(
V˘sledek se ov‰em dostavil.

ho nezmûní, nanejv˘‰ kdyby se rozhodovalo mezi ãervencov˘m a srpnov˘m termínem, ale pak
dostane pfiednost srpen tak jako tak - jsou del‰í noci.
Dále tu máme v˘voj poãasí v jednotliv˘ch letech.
Je vidût, Ïe mnoÏství oblaãnosti v letních mûsících není zcela nahodilé, ale zfiejmû sleduje jakési
víceleté trendy - obvykle po sobû následuje nûkolik rokÛ s velkou oblaãností a pak zase nûkolik
sluneãnûj‰ích, i kdyÏ jsou samozfiejmû v˘jimky. Více se pfiitom rok od roku mûní poãasí v ãervenci, srpen je stabilnûj‰í. V‰imnûte si, Ïe v posledních pár letech byl ãervenec pomûrnû oblaãn˘, a jak uÏ víme, ani tento trend nezklamal a bohuÏel pokraãoval i v letech 1999 a 2000.
Doufejme, Ïe leto‰kem skonãil... Expediãní pamûtníci vzpomínají na expedice z poãátku 90. let,
kdy pr˘ bylo skoro pofiád jasno. Zfiejmû to pfiece jen nebudou stesky typu „kdysi b˘vala tráva zelenûj‰í“, ale holá skuteãnost. Na závûr spí‰ jen pro zajímavost poslední graf:
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Co napsat…?

Pfiipravil Luká‰ Král, srpen 2000

Po Du‰kov˘ch „ostr˘ch prosbách“, jak by fiekl Leon, jsem sedl k poãítaãi a zaãal smolit pfiíspûvek o Expedici Úpice 2001. Jako nováãek, kter˘ ãetl Sbûraãku z minulé expy, jsem se sám od sebe neodvaÏoval pfiispût se svojí trochou do ml˘na. No dobfie, pfiiznám se, Ïe jsem nevûdûl, o ãem
bych mûl psát. KdyÏ tedy jinak nedáte, tak já to vyklopím na rovinu - nechtûlo se mi. Polehãující
okolností mi snad bude zaãátek ‰kolního roku a mé povinnosti s tím spojené. ¤íkáte si, Ïe takové povinnosti má vût‰ina z vás. Pro ty, ktefií letos v Úpici nebyli, nebo se je‰tû nepodívali dolu
pod ãlánek na jméno autora, musím napsat, Ïe jsem uãitel.
Tak, a teì to na mû prasklo, stejnû jako 11. srpna pfii vzájemném pfiedstavování expediãníkÛ. Asi
si poloÏíte otázku jako tehdy mnozí: „Co dûlá uãitel na hvûzdárnû?“ Odpovûdí je moje aprobace
- uãím fyziku a matematiku. Chtûl jsem se zdokonalit v astronomii a pozorování oblohy, abych
to vyuÏil pfii vzdûlávání sv˘ch ÏáãkÛ. Netu‰il jsem, Ïe strávím dva t˘dny v pfiítomnosti jejich vrstevníkÛ! Po poãáteãním ‰oku jsem se zaãal ze své role uãitele mûnit na expediãníka, i kdyÏ mi jistû nûktefií zlomyslnû odpoví, Ïe jen s velmi mal˘m úspûchem. Nezb˘vá mi nic jiného neÏ souhlasit, protoÏe uãitel opravdu není povolání, ale diagnóza. Smífiil jsem se s tím, protoÏe nûkdo to
prostû dûlat musí! TakÏe oãekávám dûkovné e-maily, Ïe to nemusíte b˘t zrovna VY!
KdyÏ jsem pfiem˘‰lel (trvalo to asi 10 sekund pfied napsáním slov: KdyÏ jsem pfiem˘‰lel), jak naplnit svÛj pfiíspûvek do Sbûraãky, nic mû nenapadlo (co byste taky chtûli za v˘kony bûhem deseti sekund, navíc v pátek odpoledne!). KdyÏ nenapadla my‰lenka mû, zkusil jsem nûjakou atakovat sám. Nejménû se bránila idea popisu celé expedice a nûkter˘ch jejich ãlenÛ. Doufám, Ïe bude povolná (idea, ne nûjaká expediãnice, i kdyÏ …) aÏ do konce ãlánku, protoÏe bych si o víkendu chtûl trochu oddychnout.
Zaãalo TO v pátek 10. srpna. Narozdíl od anglického IT TO nebylo tak hrÛzostra‰né. V první fiadû jsme si postavili stany a veãer prozkoumali úpická kulturní zafiízení (rozumûj hospody). Druh˘
den pfii vstupním testu jsem získal pocit, Ïe musím vrátit diplom a pfiedná‰ky o astronomii absolvovat je‰tû jednou. Na‰tûstí mû za mé (ne)znalosti nevylouãili. Zafiadili mû do skupiny DEEP
SKY Marka Kolasy, kterého samozfiejmû nebudu vychvalovat, aby nevzniklo podezfiení moÏného úplatku z jeho strany. První pozorovací noc (a Ïe jsme jich letos, díkybohu, pardon, díkydu‰kovi, mûli dostatek) jsem se uãil poznávat souhvûzdí a orientovat se na obloze. Pohled skrz optiku dalekohledu byl kouzeln˘, ale zjistit, kam se vlastnû dívám, byl zpoãátku pûkn˘ ofií‰ek! Bûhem
dal‰ích nocí jsem ho rozlouskl a cítil se pak jako Král Hvûzdáfi!
Kromû pozorování DEEPSKY objektÛ (hvûzdokupy, mlhoviny, …) jsem obãas nav‰tívil sousední skupiny a podíval se na Mûsíc a planety Mars, Venu‰e, Jupiter a Saturn. Pohled na Jupiter a jeho ãtyfii nejvût‰í mûsíce a na Saturn s prst˘nkem byl prostû SUPER! Zkusil jsem také pozorovat
meteory, ale neusnout pfii jejich sledování a poãítání je snad nemoÏné! Je to stejné, jako kdyÏ poãítáte oveãky – za chvíli se vám o meteorech jen zdá. Promûnné hvûzdy se m˘mi kamarádkami
také nestaly, neboÈ mé oãi jejich odhady opravdu jen „odhadovaly“. Sympatické mi byly druÏice,
které vÏdy rychle prolétly zorn˘m polem dalekohledu a obohatily pozorování o trochu dynamiky.
I pfies den jsem si dokazoval, Ïe mé oãi na tom nejsou nejlépe, kdyÏ jsem pozoroval a kreslil sluneãní skvrny. Ve snaze zdokonalit se jsem ve sledování pokraãoval a v˘sledkem mi byla synoptická mapa Slunce.
Na denním programu byly i ãetné pfiedná‰ky, které byly pro nováãky povinné. Pr˘ jich bylo oproti loÀskému roku ménû, ale já si nestûÏoval. Voln˘ ãas jsme vût‰inou trávili na volejbalovém hfii‰-
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ti (samozfiejmû po zpracování pozorování z pfiedchozí noci). Náv‰tûvy mûsta byly nejãastûj‰í
bûhem veãerÛ s velkou oblaãností, kdy jsme nesledovali hvûzdy pfiímo, ale jen odrazem na hladinû piva (pokud nûkomu staãila spadnout pûna a nûco si pfiál), vína ãi nealkoholického nápoje.
V˘znamnou událostí expedice byl palácov˘ pfievrat skupiny M.O.R. (Meteorologická Operativní
Rada). Zrádn˘m zpÛsobem zneuÏili momentální indispozice Jifiího Du‰ka a vynutili si na jeden
den krutou vládu nad hvûzdárnou a jejími obyvateli. KdyÏ Jirka procitl ze spánku a opojení, svolal své pfiíznivce a vedl je do boje. Za chvíli se spoleãnû zmocnili velké kopule a zaãalo vysílat
Svobodné nezávislé rádio. Jeho hlas zvedl vlnu odporu proti tyranii MORu a zaãala Velká vodní
válka. Kdo byl Ïlut˘ sympatizant, byl za chvíli mokr˘ sympatizant! Poãetnû slab‰í Ïlutí podlehli
náporu Du‰kovcÛ, uzavfieli pfiímûfií a pfiedali moc legitimní vládû Jifiího Du‰ka. Zdravotnice o‰etfiily váleãná zranûní a program expedice pokraãoval neru‰enû dál.

První noc pozorovací vedena v duchu zdokonalování se v hledání na obloze byla, za pomoci po
ruce se vyskytující zpfiátelené velitelky Danky doplnûny znalosti oblohy hvûzdné noãní byly
a zauãováno bylo mífiiti správnû dalekohledem do správn˘ch míst, naãeÏ téÏ zakreslena první
kresba do noãníkÛ byla.
Po nároãn˘ch ãtrnácti dnech pod hvûzdnou oblohou stráven˘ch konstatovati mÛÏeme, Ïe skupina nováãkÛ ve sloÏení Vydrová Zuzana, Tauberová ·árka, Kvasniãák Josef a Folta Martin (pofiadí dle abecedy sestupnû) byla dostateãnû schopna pfiijetí do stavu pozorovatelÛ hvûzdné oblohy
a popsané stránky deníkÛ jejich jsou dÛkazem. Pfiejme jim tímto, aby se jim v na‰ich fiadách nadále líbilo.

Nûco z bulváru:
Kosmonaut bûhem svého letu vesmírem objevil Panenku a aÏ do konce v‰ehomíra setrvali ve vzájemném gravitaãním pÛsobení. Stateãnû vzdorovali nástrahám okolí pevnû zaklesnuti jeden do
druhého. Na Kosmu to zapÛsobilo tak silnû, Ïe si bûhem noãního pozorování „zpíval“. Ani si nepfiejte vûdût, jak „zpûv“ pÛsobil na nás!
Bazének letos sevfiel ve své chladivé náruãi kromû vût‰iny expediãníkÛ i potápûãsk˘ zvon s potápûãi, o které jsem se s Liborem svûdomitû staral. Musím uvést i skuteãnost, Ïe o nûkolik posledních potápûãÛ z prvního zvonu se nám kdosi „postaral“, za coÏ mu patfií ná‰ „dík“!

Dále pojednávejme o denní skupinû sluneãní, ãlenové jejíÏ dûlali v‰e proto, aby zmapovali fotosféru hvûzdného souseda nejbliÏ‰ího na‰eho. Trávili chvíle volna svého v obou kopulích hvûzdárensk˘ch a na formuláfiov˘ papír zakreslovali skvrny tváfie sluneãní. âlenÛ tato skupina mnoho
mûla, pouze vybraní v‰ak schopni dotaÏení práce do konce byli a mapu synoptickou na závûr
Expedice zhotoviti umûli. Pfiedev‰ím jedinci zaãáteãniãtí a mladí, jmenovitû Horáková Veronika
a Galvas Petr uznání zaslouÏí si, neboÈ mapu synoptickou ve ve‰keré samostatnosti zhotoviti
umûli. DÛkazem ãinnosti skupiny sluneãní nechÈ níÏe oti‰tûná mapa synoptická mé asistentky
Adamcové Jany je.
Od klávesnice v chmurn˘ch dnech smutku, de‰tû a poãínající zimy zdraví

Vyvrcholením celé akce byl závûreãn˘ táborák spojen˘ s hudbou a divok˘m taneãním rejem kolem ohnû. Po proh˘fiené noci následoval den úklidu, balení, strhávání hangárÛ a stanÛ, louãení
a návratÛ do civilizace, domÛ!

Michal ·vanda

Expedice oãima zaãáteãníka
A na závûr posílám pozdrav v‰em expediãníkÛm:
SPOUSTU JASN¯CH NOCÍ A PLNÉ NOâNÍKY P¤EJE V·EM
Mgr. Franti‰ek Hurta

Pár slov o jedné zaãáteãnické a jedné sluneãní skupinû
VáÏení pfiátelé, dovolte mi, abych tímto krátce shrnul ãinnost zaãáteãnické skupiny mojí a mé
asistentky Jany Adamcové a souãasnû provedl celkové ohlédnutí za prací za bílého dne pracující
skupiny sluneãní.
âlenové skupiny noãní vykrystalizovali bûhem chaotického rozdûlování expediãníkÛ do skupin
druh˘ expediãní den a po náleÏitém pouãení, kterak se správnû pfiipraviti na pozorování noãní, kterak kresby na papír zaznamenávati a kterak nejlépe dalekohledem mífiiti, veãer byl slavnostnû zahájen ãtrnáctidenní pozorovací maratón.
Jak se ukázalo, ne v‰ichni byli schopni a ochotni vûnovati svému koníãku – astronomii – dostatek
sil a energie a z pohodlnosti radûji opustili pozemek hvûzdárny, neboÈ by je zde pravdûpodobnû
ãekala muka tûlesná i du‰evní. Nejmenujme odpadlíky a nechme jim navûky klidn˘ odpoãinek.

Do prdele s bazénkem! Jak pohodlné je vidût zdû‰ené a mokré obliãeje ostatních, jak odporné je
zafiadit se mezi nû! Na‰tûstí jsem v nûm skonãil jen jednou, to v den, kdy „‰li prostû v‰ichni“.
Ov‰em na‰li se i tací, ktefií se podle schovali a ze zatím nezji‰tûné skr˘‰e se potichu chichtali.
Doufám, Ïe cestou domÛ aspoÀ pofiádnû zmokli.
To by bylo k bazénku, kter˘m nelze nezaãít. Letos jsem byl na expedici poprvé. První den jsem
strávil v neãekané depresi. Ptáte se proã? Inu protoÏe jsem jako prvního expediãníka potkal
Kosmonauta, jak tam pfieváÏí posekanou trávu a sem Martina se stále stejn˘mi poznámkami „koneãná“ a „ách-úf-ích“. Pak pfii‰la na fiadu dal‰í bomba: Ris (nevím s jak˘m i/y) se mi pfiedstavil:
„Ahoj, já jsem Honza a jsem jemn˘ hoch.“ Proã ne, kaÏd˘ jsme nûjak˘… já jsem zase drsÀák.
Kter˘ drsÀák by ale pfieÏil tfietí ‰ok: „Hele, prosím tû, mohl bys mi s nûãím pomoct?“ Né, dûlám
si srandu, nebyl to ‰ok, ale Danka a chtûla pomoci se stavbou stanu pro Panenku. AspoÀ nûco na
práci, pfiijel jsem asi ve tfii a aÏ do pfií‰tího dne program Ïádn˘ nebyl.
Vstupní test, podle kterého jsme mûli b˘t rozdûleni, byl tak stupidnû jednoduch˘, Ïe jsem z nûj
nevûdûl témûfi nic. Nebo Ïe by… ne, bylo to tím testem. Prostû skonãil jsem u v‰emu se smûjícího sluníãkáfie ·vandy. ·vandou povinná byla i sekretáfika Jana Adamcová, dohromady z toho byla pûkná… ‰vanda. KdyÏ uÏ jsme u toho ·vandy, pfiedstavte si, Ïe kdyÏ na‰i skupinu poprvé hromadnû oslovoval, nemûl tkaniãky. Asi ho na tom matfyzu nenauãili, jak se takové tkaniãky zavazují. Pro jistotu tedy nemûl ani boty.
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První dvû pozorovací noci, to byl humus. Zima, vlhko, mhv sotva kladné. Dal‰í noci, to byl ráj.
Teplouãko (dalo by se to pfieÏít i v triãku!), Ïádné potoky na atlasu, mhv kladné a tak tak jednociferné. Samozfiejmû, Ïe pro takového Michala (·vandu) mhv jednociferné bylo, holt je‰tû nemá
tak vytrénované oãi jako já, jsem totiÏ Palmexman. Ale to sem nepatfií.
V nedûlní den volna jsem jaksi nekolektivnû vyrazil domÛ. Byl velik˘ pafiák. Tûch asi dvacet bláznÛ, co to namífiili na Krkono‰e, se muselo pofiádnû píct… Oni plavali ve vlastním potu, já zas
v na‰í vanû, hezky doma.
Na‰li se i tací, ktefií vyrazili do zavfiené ãajovny (v Trutnovû). Nevím, snad se jim ty dvefie líbily.
AspoÀ nezÛstali v Úpici jako hrstka milovníkÛ ãern˘ch dûr s velk˘m Ú. Vyhrál jsem stejnû já.
Veselo ale nastalo, kdyÏ nám nebesa za na‰i kaÏdoveãerní zvûdavost zaãala vyhroÏovat systematick˘mi elektrick˘mi v˘boji z atmosféry. (Na‰tûstí nemûla pfiesnou mu‰ku, odnesla to zase jen ta
nebohá Úpice…) Bydlel jsem totiÏ ve stanu, kter˘ si minulé expedice vyslouÏil oznaãení „prÛtokáã“ ãi „BaÏina“. Asi netfieba zdÛrazÀovat proã. Ale já, statn˘ táborník, pfiece boufiky nezaleknu
se! Inu chopil jsem se uraÏeného r˘ãe a jal se vyhloubit síÈ odtokov˘ch kanálÛ. ·lo to skvûle, kaÏdá druhá rána ‰la do ‰utru, mé prstní klouby jen zpívaly. Geometrie mû nikdy nebavila: kopu, kopu a najednou koukám, Ïe jsem málem vykopal vedle stojící hangár. Tak kopu dál a zjistím, Ïe
baÏina uÏ není zelená, ale zelenohnûdá. Teì jsme byli pfiipraveni jak na boufiku, tak na vojensk˘
útok. Jak fiíkal Jarda: ãím víc toho nakope‰, tím míÀ pak bude pr‰et. No, pofiádnû sprchlo asi jen
jednou… kdoví, tfieba i to by z baÏiny udûlalo bazének. Ale co, práce ‰lechtí a navíc jsem se dozvûdûl, Ïe udûlat si mozol v mozolu je velice snadné… Zkuste to taky nûkdy, tfieba se i zasmûjete. Nikdo mi uÏ ale nevyvrátí, Ïe z BaÏiny je Hilton.
Jako v‰ude, i zde se drÏely sluÏby. Na mû vy‰lo stírání pánsk˘ch WC + chodba. Bléé!!! Mé ãichové buÀky nikdy neprotestovali více. Nechápu jak je to moÏné, ale ten záchod páchnul pfiímo
pfií‰ernû. A zrovna na sluÏbu mû! Nu coÏ, setfiel jsem a zvracel jen v duchu. A ·vanda z toho mûl
‰vandu… aspoÀ Ïe se mi podafiilo o nûj otfiít ten hadr :o)
Jak skonãit? Proã ne jako leto‰ní expedice? Rychle, s úsmûvem na tváfii, aÈ to zas tak nebolí…
Bylo mi s Vámi skvûle - baseball s lopatama, noãní hra, APK!, svíãková, den boje za svobodu
a demokracii a to nejlep‰í na závûr: ‰achy :o) Shrnuto a podtrÏeno: Díkydíkydíky
Na závûr si povinnû v‰ichni pfieãtûte tro‰ku poezie, je tu moÏnost, Ïe by se Vám i líbila.
Nad hlavou

Meteor I.

KdyÏ proplouvám noãní oblohou,
pár snÛ do kapes naberu.
Cel˘ vesmír mi leÏí u nohou,
jak Ïhavé uhlíky v popelu.

O noc se zlehka otfiel
ten zapomenut˘ houslí tón.
Zazpíval a shofiel,
stejnû jako bludn˘ meteor.

Ticho

Meteor II.

¤ídké ticho noci
pod dvefimi pfietéká práh.
To ticho faraónÛ,
mûsíc rozdrcen˘ v prach.

Opisuje kfiivku noci
perem brzy zlomen˘m,
stfiemhlav svítí bez pomoci
do du‰e i oslepl˘m.
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Vlasy

Noc

Vlasy jsou nejkrásnûj‰í po ránu,
ty uãesané nocí,
tak nûÏnû vystra‰ené tmou,
v které sny se prohánûly.

Noc voní jako poezie
a láska,
která s ãasem
neubude.

Vypínaã

Komár

Vypínaã bez promocí
dûlá soudce
mezi dnem a nocí.

Hovnocuc.

Pepe Kvasniãák zvan˘ hrd˘ Trutnovan

Expedice Úpice 2001 – díl tfii
Nepravidelné zpravodajství z astronomického tábora na Hvûzdárnû v Úpici.
V upocené náladû mezi zmûtí objektivÛ, poãmáran˘ch hledacích mapek a rozebran˘ch poãítaãÛ,
které se za kaÏdou cenu snaÏí zbavit pfiebyteãného tepla sv˘ch procesorÛ, se pou‰tím na naléhání mého ‰éfa Jifiího Du‰ka sepsat pár fiádek o dûní na Expedicích v minul˘ch dnech.
Pátek
Jako vejce vejci si jsou podobná jednotlivá expediãní rána: pomaãkané tváfie s nepfiítomn˘m pohledem, zapomenuté pozorovací deníky pokryté raní rosou, skvrny marmelády lákající hejna vos
a nesnesitelné vedro, které nedovolí uÏ ani minutu spánku.
Dne‰ní ráno v‰ak bylo pro mne pfiece jen trochu jiné. S rohlíkem v puse jsem totiÏ stále vyãkával
pfiíjezd po‰tovního vozu, kter˘ mûl doruãit balíãek s pamûtní deskou vûnovanou Antonínu
Beãváfiovi. Pokud nedorazí dnes, vÛbec nevím, co zítra budeme pfii slavnostním odhalení odhalovat. Snad hezky popsan˘ kus kartónu nebo barevn˘ list slavného Atlasu Coeli.
Nervózní nejsem jen já, kdo je v opatfiování desky namoãen, ale pochopitelnû i ostatní organizátofii. Na‰tûstí je‰tû pfied koncem snídanû skuteãnû k bránû hvûzdárny doráÏí modrá Lada Niva
s dÛvûrnû znám˘m Ïlut˘m emblémem a oãekávan˘m balíãkem. Ostuda se nekoná, instalace mÛÏe zaãít.
Na tomto místû bych asi mûl referovat o tom, co se dûlo odpoledne, ale skuteãnû nejsem ten prav˘. Sedûl jsem totiÏ v malé místnÛstce u poãítaãe a pfiipravoval si pfiedná‰ku, která byla zafiazena
do programu zítfiej‰ího semináfie. Jen z doslechu tedy vím, Ïe pfied veãerem se konala pûkná a ob‰írná pfiedná‰ka Pepy Kapitána o vzniku a v˘voji hvûzd.
Veãer, kdy jsem narychlo pfiekopíroval svou pfiedná‰ku na disketu a odebral se k veãefii, se uÏ zaãaly sjíÏdût na úpickou hvûzdárnu první astronomické celebrity zítfiej‰ího semináfie. Nejdfiíve dorazil ·tûpán Ivan Kováfi s v˘stavou fotografií, které doprovázely jeho známou publikaci „Místa
astronomické vzdûlanosti“. Panely s ãernobíl˘mi fotografiemi byly rozmístûny do pÛlkruhu na
travnaté plo‰e pfied hangárem, coÏ poezii pfieváÏnû zapomenut˘ch hvûzdárniãek je‰tû umocnilo.
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Veãerní zakalená obloha ale prozradila, Ïe dnes v noci si asi nezapozorujeme. Nutno pfiiznat, Ïe
vût‰inû expediãníkÛ tato skuteãnost vyhovovala, protoÏe pfiedchozí pozorovací maratón zanechal
na v‰ech znatelné následky.

Du‰kem. Zajeli jsme k lanovce na âernou horu a nechali se vyvézt aÏ k restauraci, kde nás Jirka
hned pfiemluvil na první párek. Tûch párkÛ, salámÛ, bor‰ãÛ a dal‰ích pochutin bylo bûhem na‰eho putování po ra‰elini‰tích je‰tû nûkolik a tak zpátky jsme se vraceli celkem najezení: není divu, Ïe nám veãerní kufiátko dalo docela zabrat. Ale dost slov o jídle!
Po návratu v‰ech nedûlních v˘letníkÛ nastalo rozhodování o veãerním programu. Bylo sice jasno, ale zákal byl tak siln˘, Ïe hvûzdy byly vidût témûfi jen okolo nadhlavníku. Jirka tedy protáhl
pozorovací pohotovost na pÛlnoãku. Byl to rozumn˘ tah, protoÏe pfied pÛlnocí se pozorovací podmínky zaãaly vylep‰ovat. Vytáhly se tedy dalekohledy a unavení expediãníci. Své skupinû jsem
svûfiil pomûrnû nenároãn˘ úkol: nakreslit souhvûzdí Labutû pouh˘ma oãima.
Nejvût‰í atrakcí noci ale byli bezesporu Jirka s Dafou, ktefií si do oãí kápli kapky na roz‰ífiení zorniãek za úãelem lep‰ího noãního vidûní. Dle jejich slov se jim zrak pfiíli‰ nezlep‰il, zato jejich zorniãky byly pfielité skoro aÏ k okrajÛm. Pro jistotu se jim kaÏd˘ vyh˘bal.

Sobota
Opût klasické úpické ráno, po kterém jsme se odebrali do pfiedná‰kového sálu obchodního domu
Toman, kde zaãínal v jedenáct hodin semináfi vûnovan˘ Antonínu Beãváfiovi. Dokonale ozvuãen˘ sál pfiivítal nejprve Ivana ·olce, kter˘ vzpomínal na Beãváfie tak poeticky a poutavû, aÏ ãlovûku pfiejíÏdûl mráz po zádech. Pfiedstavil nám totiÏ Beãváfie nejen jako skvûlého astronoma, ale
pfiedev‰ím jako v˘jimeãného ãlovûka, kter˘ nade v‰e miloval a obdivoval pfiírodu.
V podobném duchu pokraãoval i dal‰í pfiedná‰ející Závi‰ Bochníãek. Zásluhou jeho vyprávûní
jsme se mimo jiné dovûdûli, jak˘m netradiãním zpÛsobem se na Skalnatém plese objevila první
kometa. Pak uÏ následovalo mé povídání o mûsíãním kráteru Beãváfi.
Semináfi pfieru‰il jako obvykle v˘born˘ obûd paní Samkové a pokraãoval aÏ po tfietí hodinû.
Druhou polovinu zahájil Petr Sojka, kter˘ nám názornû ukázal, jak˘m zpÛsobem vznikal Atlas
Coeli Novus 2000.0. V‰em pfiítomn˘m urãitû bylo naprosto jasné, Ïe sestavit hvûzdn˘ atlas není
zdaleka nic jednoduchého ani v dne‰ní dobû. Zvlá‰È názorná byla ukázka „on-line“ vykreslování
jednoho listu zmínûného atlasu pomocí programu AutoCad. O to vût‰í obdiv budí Beãváfiovy
atlasy, které vznikly v dobû, kdy nebyly po ruce ani kapesní kalkulátory, ani poãítaãe.
Petra Sojku vystfiídala Jana Tichá, která pro zmûnu uvedla na pravou míru informace o beãváfiovû kometû a planetce. Pfiedná‰kovou ãást zakonãil ·tûpán Kováfi povídáním o samotném Ïivotû
Antonína Beãváfie. Tím ale program semináfie neskonãil. O pÛl sedmé jsme se totiÏ v‰ichni se‰li
u „Beãváfiky“ , která získala zcela novou slavnostní tváfi. Po mnoha letech závad dokonce oÏily
i zdej‰í dalekohledy. Velkou zásluhu na tom mûli Leon Mi‰ a Michal Szozda, ktefií pfii jejich ostfiení strávili nemálo ãasu.
Slunce uÏ Ïloutlo a v‰ichni expediãníci vãetnû pfiizvan˘ch hostÛ a starosty mûsta Úpice nedoãkavû ãekali, aÏ Závi‰ Bochníãek odkryje pamûtní desku, která bude dÛstojn˘m zpÛsobem upozorÀovat na skuteãnost, Ïe právû tûmito dalekohledy pozorovala jedna z na‰ich nejvût‰ích astronomick˘ch osobností.
Tak skonãila oficiální ãást semináfie vûnovaného stému v˘roãí narození Antonína Beãváfie, jehoÏ
duchovním otcem byl Jirka Du‰ek. Mám upfiímnou radost, Ïe jsem se této akce mohl zúãastnit.
Antonín Beãváfi totiÏ byl opravdu v˘jimeãn˘m ãlovûkem, ze kterého bychom si v mnohém mûli
vzít pfiíklad i my, a kter˘ i pfies své pochroumané zdraví dokázal vûci pfiímo nevídané. Zdá se proto nepochopitelné, Ïe tohoto svûtovû proslulého tvÛrce bájeãn˘ch hvûzdn˘ch atlasÛ nepfiijímala
komunita ãesk˘ch astronomÛ nijak srdeãnû. Semináfi oÏivil vzpomínky na Beãváfie a zvlá‰tû tûm
mlad˘m pfiiblíÏil v˘jimeãnost jeho díla. Stejnû jako vãerej‰í noc byla i tato poznamenána zákalem, takÏe z nástupu na pozorování opût se‰lo. Vût‰ina vedoucích se proto vûnovala konverzaci
s frankofonním pfiítelem Pavly Kotrãové.
Nedûle
Prostfiední expediãní nedûle byla jako obvykle vûnována rozprchnutí v‰ech úãastníkÛ do rÛzn˘ch
koutÛ Krakono‰ova kraje. Ti ãilej‰í se spolehli na své nohy, ti lenivûj‰í nasedli do VolkswagenÛ
a pelá‰ili smûrem k horám.
Já byl v té lenivûj‰í ãásti spolu s Lenkou, Janou, Dafou, Martinem, Markem, Magdou a Jifiím

Pondûlí
Dne‰ní ráno pro mû nezaãalo zrovna nejlépe. LeÏel jsem je‰tû ve svém odkrytém spacáku, kdyÏ
Jirka Du‰ek objevil na své karimatce velkého a nechutného brouka. Následovalo rychle protfiepání, ãímÏ byl ohyzdn˘ hmyz katapultován na mé stehno, ze kterého se rychle vydal pfiímo pod
trenky. O mém velmi rychlém ranním v˘skoku ze spacáku se mi pfiíli‰ nechce mluvit a tak se radûji budu pokraãovat o dal‰ích událostech tohoto dne. U snídanû pfiedvedl Petr Skfiehot v˘sledky
jeho mûfiení, které prokázalo jak vedoucí v hangáru ovlivÀují teplotu a vlhkost. Ukázalo se, Ïe
dost a Ïe grafy z venku se podstatnû li‰í.
Po obûdû byl na programu kurz meteorologie Petra Skfiehota a následnû povídání Viktora Votruby
o sluneãní soustavû. Viktorovu pfiedná‰ku nedoplÀovaly jen bájeãné animace a zvuky polárních
záfií, ale slu‰ná boufika se siln˘m lijákem. Opravdu úchvatná byla podívaná na pfielety nad povrchem Venu‰e s témûfi rytmicky práskajícími blesky zvenãí. Poryvy vûtru dokonce sebraly i v‰echny tfii altánky, pod kter˘mi se snaÏili vedoucí kontrolovat situaci. Na‰tûstí ale boufika netrvala
dlouho a tak Viktor mohl venku prásknout láhev ‰ampusu, aby tak názornû pfiedvedl princip niãiv˘ch vulkanick˘ch v˘buchÛ.
Vzdálené blesky, zataÏená obloha a promáãená tráva zcela jasnû odpovûdûla, zda-li se dnes bude
pozorovat. Po skvûlé pfiedná‰ce Romana Mikisky, která nás zavedla aÏ do bájné fií‰e InkÛ plné astronomick˘ch symbolÛ. Na dokreslení tajemného veãera plného bleskÛ a legend se je‰tû pustil
stra‰ideln˘ film.
A tak tady Ïijeme...
Pavel Gabzdyl

Expedice Úpice 2001, aneb pfieÏili jsme to!
JakoÏto zájemce o astronomii jsem se rozhodl, Ïe se zúãastním letní astronomické expedice
v Úpici. Musím fiíci, Ïe jsem se nikdy pfied tím Ïádné astronomické expedice nezúãastnil.
Kdybych to mûl shrout jednou vûtou, tak bych napsal, Ïe expedice pfiedãila ve‰kerá má oãekávání a Ïe byla fakt super!!! Ale to ov‰em nestaãí, tak se vám pokusím struãnû napsat, oã se vlastnû
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jedná. Expedice je skvûlá uÏ jenom proto, Ïe se Úpice rozkládá nedaleko od Krkono‰, takÏe je
tam velmi pûkná krajina. Leto‰ní expedice se zúãastnil rekordní poãet expediãníkÛ a to nûco kolem osmdesáti. TakÏe byla v podstatû taková vût‰í, neÏ pfiede‰lé roky. Pfies den jsou pfiedná‰ky ve
formû astrokursÛ a kursÛ meteorologie apod. Veãer jsou pfiedná‰ky zvan˘ch osobností (pfiedev‰ím
pfiedních ãesk˘ch astronomÛ), které opravdu stojí za shlédnutí, neboÈ se jedná o perfektnû koncipované pfiedná‰ky, kter˘m porozumí skoro kaÏd˘. V noci nastává pozorování noãní oblohy.
V Úpici je krásnû temná obloha naprosto neru‰ená osvûtlením narozdíl od pfiesvûtlené oblohy velk˘ch mûst. Já jsem byl ve sluneãní skupinû, takÏe veãerní pozorování se zamûfiovalo na rÛzné objekty noãní oblohy. Nejãastûji jsme pozorovali Deep Sky. Ale zkusili jsme si také metory, promûnky, planety apod.
Mûli jsme letos to ‰tûstí, Ïe bylo skoro dennû jasno, aÏ na pár zataÏen˘ch nocí, takÏe jsem se napozoroval aÏ nad hlavu, ale nevadilo mi to, ba naopak. To v‰e je ztvrzováno skvûlou partou lidí,
ktefií se zajímají o totéÏ co vy, takÏe jste si hned tro‰ku bliÏ‰í. Musím uznat, Ïe mi bude chybût
více ãi ménû dobrovolná koupel v bazénku, parta skvûl˘ch lidí a jídlo paní Samkové. Vafií opravdu skvûlá a vydatná jídla. Jsem moc rád, Ïe jsem se takové expedice zúãastnil a doufám, Ïe se
pfií‰tí rok opût setkáme, moÏná i dfiíve.:-)

Ïíván diaprojektor, poãítaã a v˘tvarnû zdatnûj‰í pfiedná‰ející pouÏívali i tabuli. No, jak ktefií.
Nûkdo ji pouÏíval i z nutnosti nakreslit nûco, co na poãítaãi není. Nûkdy, aby se nemuselo kreslit
byl vyuÏit i pokus. Jana Adamcová a Danka nám napfi. chtûly ukázat konvekci na vroucí ‰Èávû.
Pak ale pfii‰el Leon Mi‰, myslím, Ïe s hliníkem a to byla konvekce jak se patfií. Líbila se mi i pfiedná‰ka Marcela Grüna, která oficiálnû skonãila ve 21:30. Pan Grün fiíkal ve 22:05, Ïe uÏ hned
skonãí a ve 22:17 opravdu skonãil. Ve Vy‰kovû na LAS 2001 i v Úpici jsem si nechal podepsat
v‰echny astronomy (jen na semináfii o Beãváfiovi jsem to nestihl) a s podpisem „Grün“ jsem odcházel ve 22:30. Pepa Kapitán mû uÏ hnal, v˘jimeãnû nepfii‰el na pozorovací stanovi‰tû pozdû on
kvÛli problémÛm s pfienosem lehátka, ale já. Ve 20:50 UT jsem tu noc zaãal psát o pozorovacích
podmínkách.
Na semináfii o p. Beãváfiovi jsem si popovídal s Ivanem ·olcem o nenávisti tehdej‰ích astronomÛ
mezi sebou, ale ani trochu se mi o tom nechce psát. Ivan ·olc chvíli po odpolední pfiestávce ode‰el, buì proto, Ïe uÏ nemûl ãas, nebo nechtûl sly‰et z osobních dÛvodÛ pfiedná‰ku Jany Tiché.
KdyÏ skonãil semináfi, ‰la se odhalit deska na Beãce. Potom byl synovci p. Beãváfie pfiedán certifikát o planetce „Beãváfi“. ·tûpán Kováfi si ho prohlíÏel (tedy ten certifikát), tak jsem za ním pfii‰el se slovy, Ïe jsem je‰tû nikdy takov˘ certifikát nevidûl a synovec p. Beãváfie se na mû podíval
a fiekl: „To ony se takhle bûÏnû pfiedávají certifikáty?“ A tak jsem mu fiíkal, Ïe to je 2. certifikát,
kter˘ jsem na vlastní oãi vidûl nûkomu pfiedávat, protoÏe 1. jsem vidûl asi pfied t˘dnem v expediãní kuchyni pfii pfiedání certifikátu nejv˘znamnûj‰í gastronomické osobû celé Expedice, paní
Samkové. Kam se na ni hrabe Edwin Hubble, Albert Einstein nebo Démokritos. Hladovût a pozorovat, to nejde dohromady. A proto vyz˘vám v‰echny expediãníky, aby pfiestali myslet na stále jen slibované pomeranãe a radûji si vzpomnûli na realitu, na gulá‰, na expediãní dorty (z prvního jsem snûdl 2. „e“ ve slovu Expedice). A teì se ptám, kdo je nejv˘znamnûj‰í osobou celého
Expa? Doufám, Ïe si to paní Samková bude ãíst, jinak byly tyto fiádky zbyteãné a gastronomická
privilegia nenastanou. KdyÏ bylo jednodení váleãné období, pfiiklonila se p. Samková na stranu
pravdy, na na‰í stranu, na stranu Jirky Du‰ka. Nejdfiíve nûco o mém postoji v této válce. Nejdfiív
jsem sepsal 1. prohlá‰ení. To ãetl Jirka na kopuli hvûzdárny, ale jaké na nûj byly reakce, to nevím, protoÏe jsem se ‰el pro jistotu schovat do pfiedná‰kové místnosti. KdyÏ potom vypukla vodní válka, prohlásil jsem k expediãníkovi, mám dojem, Ïe se jmenoval Zimmerman, Ïe nemûl vymûÀovat triãko „Oborsk˘ soudek“, coÏ jak mi jiÏ dfiíve vysvûtlil je taková akce spojená s jídlem
a pitím za Ïluté triãko. KdyÏ se mû ptal proã, odpovûdûl jsem, Ïe pravá ãeská Ïranice je lep‰í neÏ
nûjak˘ pomeranãe a uÏ na mû byla vylita nádoba s vodou. Tak jsem rychle napsal p. Samkové dûkovnou listinu, kterou Jirka Du‰ek v hlavní kopuli podepsal a pfiedal jsem ji na‰í nejv˘znamnûj‰í osobû, která slíbila, Ïe Fidelovi nedá veãefii. Potom jsem pfiedal je‰tû Marku Kolasovi 2. prohlá‰ení a podepsal jsem petici proti Fidelovû vládû. Byl jsem podruhé vpu‰tûn do hlavní kopule
a tam uÏ jsem jen kolegÛm protestujícím podával vodu na polejvání.
KdyÏ uÏ jsme u té vody, chtûl bych fiíct nûco o tom, jak jsem se dostal do bazénku. Bazének, jak
známo, je urãitû nejhor‰í známá zbraÀ v Úpici a vzhledem k situaci na Ministerstvu obrany âR
je moÏná i nejhor‰í zbraní v âR. První den jsem trochu pozkoumával okolí, nûkdo se ‰el podívat
na radar, ale já jsem uÏ ãetl 2 Sbûraãe a proto není divu, Ïe mû jako první zajímal bazének. To
jsem ale nemûl dûlat. Najednou se mi zaãaly dûlat mÏitky pfied oãima. V bazénku bylo nûkolik
trámÛ, mrtv˘ pták, nûjaké fiasy a nûjak se mi na to divnû vzpomíná. Do bazénku jsem byl vhozen
„jenom“ jednou a jednou jsem se tomu vyhnul, kdyÏ jsem radûji po nûkolika v˘strahách jen mlãky pfiihlíÏel na pfiedbíhání nûkter˘ch expediãníkÛ, ale nebyli to ani Müller ani Kvasniãák.

Martin Folta

Ohromná vesmírná asociace - Expedice v Úpici
Mûl jsem trochu ka‰el a nebylo mi poslední den nejlépe, ale dal jsem si ãesnek (jeden z nejlevnûj‰ích lékÛ) a tû‰il jsem se na Expedici. Odpoledne jsme vyjeli. Byl jsem pfiifiazen do stanu
Honzy Skalického, a kdyÏ rodiãe odjeli, ujal se vedení asi Ale‰ Dvofiáãek, jestli se nem˘lím. Napfi.
hrabání sena jsem urychlil tím, Ïe jsem mokré seno naházel pod boroviãky a to tam následnû pomalu hnilo, ale nikdo si u mû nestûÏoval. Následovalo moje první setkání s Dankou, která uznala, Ïe HonzÛv stan je pro jednu osobu dostateãnû mal˘ (natoÏ pro dvû). A tak se udál osudov˘
okamÏik – setkání a 15 dní pobytu se zapfiísáhl˘m Ostravákem, srandistou a skromnou, ale pfiesto v˘znamnou osobou Peterem Galvasem, národností Slovákem, obãanstvím âechem. Zamûfiím
se teì na nûj jako na samostatné téma (pro zopakování a prohloubení uãiva studentÛm jeho Ïivota a pro pouãení tûm, ktefií si ho nepamatují). Je to velice váÏn˘ ãlovûk upfiesÀující vÏdy co nejpodrobnûji svÛj dotaz a oãekávající vÏdy to samé od ostatních, pfiíkladn˘ jeho dotaz: „Hodlá‰ je‰tû setrvati na relativnû dlouh˘ úsek na tûchto soufiadnicích vztaÏn˘ch k povrchu zemskému?“ Byl
to pro mû taky nevyãerpateln˘ zdroj vtipÛ, které vyprávûl i s podrobnostmi, které jistû autor vtipu zapomnûl dodat, ale Galvas si je domyslel. Mimoto mluvil hlasy Va‰ka Klause, Mildy
Zemana, Vlada Meãiara (v pfiekladu meãouna), ale Venda Havel mu je‰tû moc ne‰el. Pro ty, ktefií si na nûj nemÛÏou vzpomenout: hubeÀour s modrou k‰iltovkou ãasto hrající voleyball. Aby si
na mû nestûÏoval, skonãím uÏ povídání o nûm. Teì nûco k pfiedná‰kám.
Bylo zajímavé, Ïe v na‰ich materiálech bylo v‰ude napsáno – úãast na pfiedná‰kách a kurzech je
pro v‰echny zaãáteãníky povinná. Podle toho se poãet zaãáteãníkÛ na Expedici mûnil. Vût‰inou
jich bylo 10–20, ãasto byl mezi nimi Petr Scheirich, Mariana nebo Kare‰ové. Není to divné?
Kontrola úãasti na pfiedná‰kách bylo hor‰í neÏ práce BIS a to uÏ je co fiíct. V‰echny pfiedná‰ky
byly zajímavé a málokdy pfii nich usnula nadpoloviãní vût‰ina úãastníkÛ. âasto byl pfii nich vyu-
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Marek Kolasa mû získal do „Amatérské prohlídky oblohy“. Zjistil jsem, Ïe jedním ze zakladatelÛ byl Karel Kolomazník, kter˘ je od nás z vesmice, ale ta má statut mûsteãko a je tady námûstí,
‰kola základní i celní, po‰ta a je to prostû mûsteãko. Vzpomínám si na první setkání s Markem
Kolasou. 1. den, kdy jsem je‰tû nevûdûl o koho se jedná a pfii debatû asi s VaÀkem (ten za 3 dny
odjel) jsem se zeptal kolemjdoucího Marka, jestli si taky myslí, Ïe Ransdorf je blbec.
O mém v˘letu, kde jsem se po náv‰tûvû muzea v Úpici vydal do Mal˘ch SvatoÀovic, rad‰i ani nebudu vyprávût. KdyÏ jsem ho líãil Petru Sobotkovi, málem spolkl smíchy vosu. Celou dobu jsem
s sebou táhnul 3 l pití, z toho jsem po návratu v 18:30 2 l vypil. Klidnû se mÛÏe kter˘koliv expediãní zeptat napfi. Luká‰e Krále nebo Petra Sobotky, je to pravda pravdoucí.
Abych se vrátil k pfiedbíhání. Sám jsem mûl moÏnost pfiedbíhat oficiálnû, coÏ jsem byl rád, protoÏe mû to stálé ãekání lezlo na nervy. Jednou proto, Ïe jsme já, Jirka VáÀa a skupina Danky pozorovali i kdyÏ bylo skoro zataÏeno, coÏ znamenalo pro VáÀu nádhernû, ale já jsem mûl pozorování pfiikázáno od Pepy Kapitána a od Apeltauera. A podruhé jsme tak dÛkladnû umyli záchody,
Ïe jsme znovu mohli v‰echny pfiedbûhnout a nemuseli jsme se piplat s bramborama.
Mimochodem, houskové knedlíky taky nejsou ‰patné, paní Samková!
A nyní k mému vhození do bazénku. Ve váleãném období pfii upalování a uvodÀování Petra
Scheiricha byli v‰ichni vhazováni do bazénku (alespoÀ skoro v‰ichni). Jano, ·vanda tû musel prozradit, bylo to opravdu nutné, jednalo se o záchranu jeho Ïivota. A já jsem si fiekl, Ïe se zavfiu do
stanu, kde uÏ byl napÛl mokr˘ Galvas. Je‰tû jsem zamotal do sebe rÛzné ‰ÀÛrky. UÏ za chvíli nebyl sly‰et Ïádn˘ kfiik a tak jsem si myslel, Ïe krize skonãila. za chvíli pfii‰la Danka, Ïe od Galvase
potfiebuje pozorovací deník a já jsem fiíkal, Ïe nikomu neotevfieme. Danka ale fiíkala aÈ neblbnem,
Ïe krize uÏ skonãila a Galvas tedy pfiik˘vl, Ïe otevfieme. Dal Dance pozorovací deník a já jsem si
klidnû pil limonádu. Náhle mû popadl Michal Samia, doufám, Ïe jsem nezkomolil jeho jméno,
Danka se k nûmu pfiidala a vím, Ïe jich u na‰eho stanu bylo víc, ale uÏ si nepamatuji kdo. Rychle
jsem zavfiel limonádu, sundal jsem si ledvinku s mobilem, hodinky a uÏ mû táhli k bazénku. KdyÏ
uÏ jsem tam byl, zjistil jsem, Ïe jsem zapomnûl na prÛkazky. Jedna z prÛkazek to odnesla zniãením fotky. Krize je‰tû neskonãila, byl to jen klam, ale byl jsem asi padesát˘ podvodník, kdyÏ nepoãítám piva. Jednou jsme mûli bazének aÏ ve stanu. Lilo, v‰ichni se dívali na „Kostku“ a já
s Galvasem jsme se za pomoci Danky stûhovali do garáÏe. Tu noc bylo víc záplav a vyfie‰ilo se
to pfiespáním v pfiedná‰kové (kromû nás dvou).
Pûkná byla pfiedná‰ka o meteorologii od toho pána z Ústí nad Labem. Stále tam fie‰il konkurenãní spoleãnosti „Meteopress“ a astrologické meteorology z Blesku. Doufám, Ïe to není nepovolená reklama. A tak jsem pfiem˘‰lel a nakonec jsem navrhnul nûco, co mûlo u expediãníkÛ velk˘
ohlas: v‰ichni meteorologové, astrologové, numerologové a dal‰í, pokud nebudou mít v prÛbûhu
tfieba mûsíce úspû‰nost vy‰‰í neÏ napfi. 60% a nebo budou poãasí ãi jinou pfiedpovûì okecávat tak,
Ïe se z toho ãlovûk nic nedoví, budou zavfieni!!!
Noãního pozorování bylo hodnû. Byl jsem ve skupinû Pepy Kapitána, takÏe jsme pozorovali deep–sky. Taky jsem si 2x zakreslil Sluníãko, odhadoval jsem deltu Cephei, kreslil jsem Mléãnou
dráhu a na‰el jsem kometu LINEAR v místech, kde nic nebylo vidût. To byla kometa. Novu jsem
nena‰el. Kromû té novy jsem to nûjak tak fiíkal na prezentaci. Ptal jsem se Michala ·vandy, proã
se musí dûlat prezentace, tak mi fiíkal, Ïe proto, Ïe jsem takov˘ prezent. Na prezentaci jsem taky
zkritizoval situaci na záchodech, diskutoval jsem o plánu Expedice a o ‰patnû rozvrÏeném ãase
a neodpustil jsem si tuto poznámku. „Doufám, Ïe dostanu ty slíben˘ Ïv˘kaãky, kdyÏ fieknu jak
jsme mûli skvûlého vedoucího – Pepu Kapitána.“ Potom jsem musel Pepovi vysvûtlovat, Ïe jsem

neuvedl od koho dostanu ty Ïv˘kaãky a Jirka Du‰ek mûl z toho srandu a u táboráku, kter˘ díky
Oldovi neustále zaãínal hofiet a dohofiíval, Jirka fiíkal, Ïe mi má dát Pepa svého bufita jako náhradu za slibované Ïv˘kaãky. To uÏ jsem musel fiíct, Ïe jsem se spletl a potichu jsem dodal, Ïe mi byla slíbena bonboniéra. Táborák byl dobr˘, schoval jsem si chipsy od Luká‰e Krále, které budou
vstupenkou na pfií‰tí Expedici. Jen mû ‰tvala písniãka o tom, jak se pofiád nûkdo potácí. O táboráku jsem si stihl se v‰emi je‰tû popovídat, se Sobotkou, s Galvasem a nejvíce se ·vandou, Janou
Adamcovou, Dankou Korãákovou a Ale‰em Dvofiáãkem (doufám, Ïe se jmenoval Ale‰ a ne
Honza, já si je oba pletu). Bylo 02:30 hodin a já jsem usnul. Místo pol‰táfie jsem mûl kámen.
Danka si povídala s nûjak˘m klukem, kter˘ povídal o festivalu. Ve 03:00 hodin mû vzbudil Ale‰
a Iva Boková, abych si ‰el lehnout do stanu. A tím skonãil táborák.
Nejhor‰í byla bojovka. Detektivka pfied ní mi nepfii‰la stra‰livá. V‰ichni v ní byli normální, jen
jeden dûdek jim nabízel pomoc. Na bojovku jsem ‰el s Jirkou VáÀou. Úkolem bylo, jak sem zaslechl, nás utahat. Ptal jsem se Viktora, co se bude dít a ten mi odpovûdûl, Ïe se podívám na
Veãerníãek a potom pÛjdu na procházku. KdyÏ na mû ·vanda hodil pytel, pfii‰lo mnû to tak srandovní, Ïe jsem se zaãal hroznû smát. Potom uÏ mû smích pfie‰el. Luká‰ Král mûl srandu z toho,
Ïe jsem byl jedin˘, kdo se ho lekl. Potom nám fiekl, Ïe musíme jít k ãervenému svûtlu. Svûtlo se
ale h˘balo, tak usoudil, Ïe se jedná o nûjakého expediãníka a svûtlo z kefie spadlo. Tak musel jít
s námi. Pepa Kapitán si nás ani nev‰iml, ale na ‰tûstí jsme si ho v‰imli my tfii. Doufám, Ïe o bojovce napí‰e podrobnûji nûkdo jin˘, napfi. Zajíc, Müller, Leon nebo Rudolf Novák.
Na rok jsem si pÛjãil Somet binar a p. Kordulák, vedoucí Klubu astronomÛ pfii hvûzdárnû v Úpici,
kter˘ mûl v druhém t˘dnu Expedice dovolenou mi po p. Müllerové poslal astronomick˘ kalendáfi.
Byla to moje první a tedy i zatím nejlep‰í Expedice. Pfií‰tí rok uÏ na ní pojedu oficiálnû. Pokud
toto bude ãíst nûjak˘ úfiedník, letos mi bylo 15, ale jinak mi bylo 14, takÏe jsem byl na Expedici
spí‰e neoficiálnû. Bylo mi ctí vyfie‰it úpick˘ konflikt, kdy jsem pfii smifiování Fidela a Du‰ka mohl stát po Jirkovû pravici s nejvût‰í slávou.
Je po Expedici a jel jsem s rodiãi na dovolenou do RoÏnova. Od Radegasta jsem Leonu Mi‰ovi
poslal pohled s Radegastem a s kontrolní otázkou, jestli je na pohledu Radegast, Gambrinus nebo Braník? V‰ichni expediãníci urãitû vûdí proã a vzpomnûli si na nejslavnûj‰í akci, kdy Gabi nepoznal „Gambi“ a o Leonovi rad‰i ani nemluvû. A v RoÏnovû ve skanzenu jsem potkal 3 dny po
ukonãení Expedice na‰i paní kuchafiku (nevím, jestli to je dcera nebo jen asistentka paní
Samkové, ale urãitû je to velká náhoda).
Dûkuji za pfieãtení tohoto bezv˘znamného (alespoÀ pro ãeskou a koncekoncÛ i cubánskou vládu)
textu. 29.9. jsem byl v Úpici na pfiedná‰cxe Josipa Kleczka a v‰echen nepofiádek je uÏ pryã. A to
je co fiíct.
Jakub âern˘, Miletín

Vazeni, drazi
E-mail od Ivy Bokové
Priznejme si to, Expedice je za nami...
Ale my jeste mrtvi nejsme, a proto – abychom na sebe meli v pripade potreby kontakt i behem
roku - vam budu zasilat „expedicni seznam“.
Jak se muzete presvedcit na vlastni oci (viz soubory v Priloze), seznam obsahuje adresy expedic-

35

36

niku, emaily, prezdivky z Magea a ICQ cisla. Ja se budu behem roku (stejne, jako v predchozich
mesicich) snazit tyto udaje aktualizovat a doplnovat a aktualni seznam vam opet rozesilat.
Mozna stoji za zminku, ze ve spodni casti seznamu najdete oddelenych nekolik jmen, ktera vam
„sluzebne mladsim“ nebudou nic rikat. Jde o nase padle spolubojovniky z minulych let, kteri na
nas ovsem nezanevreli a vice ci mene pravidelne se s nimi muzete setkat na Mageu. V seznamu
uz nenajdete osoby z minuleho roku, ale pokud to budete potrebovat, zkuste mi napsat a dost mozna na nektere z nich budu mit kontakt.
Byla bych rada, aby jste i vy prilozili ruku k dilu – to znamena – pokud mate udaj, ktery mi chybi, nebo vite o zmene udaje o ktere ja nevim, a nebo jestli mate nejake konstruktivni navrhy a pripominky – napiste mi.
A prosim, zkontrolujte si udaje u sveho jmena. Pokud si neprejete, aby byl nektery z vasich udaju zverejnen (vzhledem k tomu, ze se tak jiz v tuto chvili stalo, se zpetne omlouvam :-) – tak mi
to neprodlene oznamte.

KdyÏ jsem ov‰em poskládal odhady z jednotliv˘ch period do fázového grafu (na základû známé
délky periody), je uÏ v˘sledek mnohem hezãí. Kfiivka se zahustila a pravidelná pulzace hvûzdy je
z ní docela dobfie zfietelná. Graf si mÛÏete prohlédnout na pfiiloÏeném obrázku. Myslím, Ïe na to,
Ïe vût‰ina pozorovatelÛ byla zaãáteãníky, je to pûkn˘ v˘sledek...
Pfiikládám také fázovou kfiivku sloÏenou pouze z m˘ch pozorování, zato v‰ak za cel˘ rok od expedice do expedice, celkem 26 odhadÛ. Je vidût, Ïe kdyÏ získáte v odhadování trochu vût‰í praxi, dá se dosáhnout podstatnû vy‰‰í pfiesnosti a men‰ího rozptylu.

Seznam expediãníkÛ naleznete na pfiíloze Sbûraãe.

Delta Cephei (nejen) na expedici
Na loÀské Expû jsem se pokou‰el nalákat co nejvíc lidí na pozorování jedné z nejznámûj‰ích
a nejjasnûj‰ích promûnek - delty Cephei. Tahle hvûzdiãka se mûní, jak známo, mezi 3.48 a 4.37
mag (v oboru V) s periodou 5.366341 dne a je prototypem celé tfiídy promûnn˘ch hvûzd, pojmenovan˘ch podle této první objevené pfiedstavitelky jako cefeidy. Jsou mimofiádnû v˘znamné pro
mûfiení vzdáleností ve vesmíru na stfiedních ‰kálách, neboÈ slouÏí jako tzv. standardní svíãky - je
u nich známa pomûrnû pfiesná závislost záfiivého v˘konu na periodû pulsací (tedy na periodû pozorované promûnnosti ve viditelném svûtle).
¤ekl jsem si, Ïe by to byla pûkná úloha (nejen) pro zaãáteãníky, vÏdyÈ tuhle promûnku lze odhadovat pouh˘m okem, tfieba i ve frontû na pÛlnoãku. A kdyÏ se dají dohromady odhady v‰ech pozorovatelÛ, mohla by vzniknout pûkná kfiivka, zejména po poskládání do fázového grafu... A tak
jsem vyrobil pofiádnou mapku se srovnávacími hvûzdami, ke kter˘m jsem na‰el hvûzdné velikosti
v katalogu Hipparcos (a pfiepoãetl je na standardní obor V). BohuÏel, loni zabránilo úspû‰nému
pozorování mizerné poãasí. Já jsem se ale nevzdal a v tomhletom ãasovû velmi nenároãném pozorování jsem pokraãoval po cel˘ rok aÏ do leto‰ní expedice. Jen tak pro zábavu... Staãilo vÏdy
vyjít pfied dÛm, trochu se rozkoukat ve tmû, udûlat si odhad a zase jít do tepla.
Letos nám na expedici koneãnû po mnoha letech vy‰lo poãasí, pozorovatelÛ se mi také podafiilo
naverbovat dostatek a tak se mi na konci Expy se‰ly odhady od tûchto lidí: Eva Janasová, Jakub
âern˘, Hanka Kuãáková, Jakub Müller, Jirka VáÀa, Mariána Zárubová, Radek SvatoÀ a Tomá‰
Zajíc. V‰em jim moc dûkuji. Vãetnû m˘ch devíti expediãních pozorování jsme za leto‰ní Expu
získali celkem 73 odhadÛ. KdyÏ jsem si je vykreslil do obyãejné svûtelné kfiivky, docela jsem se
zdûsil. Nebylo z ní totiÏ vidût vÛbec nic, jen rovnomûrn˘ rozptyl. Ono totiÏ zase není tak jednoduché odhadovat pouh˘m okem tak jasnou hvûzdu, od které jsou srovnávaãky pomûrnû daleko,
a chyba odhadu hlavnû u zaãáteãníkÛ je proto pomûrnû veliká. Navíc bûhem jedné pûtidenní periody svûtelnou kfiivku moc dobfie nepokryjete.

Luká‰ Král
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Expedice Úpice 2001 – díl ãtyfii
Nepravidelné zpravodajství z astronomického tábora na Hvûzdárnû v Úpici.
Úter˘ 21. srpna
Jedná lidová moudrost sice fiíká, Ïe ranní ptáãe dál doskáãe, dnes ráno jsem to ale vidûl v‰echno
trochu jinak. Pravda je, Ïe jsem vyskoãil s úsmûvem na rtech, ale hned jsem si taky lehnul zpût
a k tomu je‰tû s nádhern˘m pivním stfiepem v palci navíc. Neb˘t obûtavé pomoci dvou krásn˘ch
studentek medicíny, asi bych tam stále sedûl a nechápal.
Zatímco já jsem celé odpoledne trávil u poãítaãe s nohou v gáze, ostatní relaxovali. Po v˘teãném
obûdû následovala dal‰í ãást kursu meteorologie Petra Skfiehota a v tûsném závûsu i neménû poutavá astrofyzika s vyprávûním Josefa Kapitána.
Veãer se bohuÏel pro nemoc nekonala pfiedná‰ka Pavla Kotrãe o Slunci, ale záloÏní „trenaÏér planet“ Marka Kolasy ji pfiinejmen‰ím dobfie zastoupil: expediãníci se mohli v pfiedná‰kové místnosti kochat pohledem na fiktivní planetu X, zatímco venku jsme si o jasném poãasí mohli jenom
nechat zdát.
Stfieda 22. srpna
AlespoÀ pro mne mohl b˘t tento den v úplnû jiném znamení neÏ pfiedchozí. VÏdyÈ svého ãerného
Petra jsem si uÏ vybral. Ale ouha, hned po ránu mû z toho pfiesvûdãení vyvedl hlavní vedoucí Jirka
Du‰ek, kter˘ ve své blahosklonné veãerní nevûdomosti podepsal abdikaci proradné skupinû puãistÛ Petra Skfiehota, ktefií se tak ráno chtûli ujmout vedení celé expedice.
Na‰e vedení se tudíÏ uch˘lilo do agresivní ilegality s mnoÏstvím partyzánsk˘ch akcí. NeÏ jsem se
v‰ak mohl pustit hloubûji do boje za svobodu, rána ze vãerej‰ka se mi otevfiela a já vesele mazal na
‰ití do místní polikliniky. Po svém návratu jiÏ bylo po nejhor‰ích bojích a tak jsem neru‰enû mohl
sledovat pfiedná‰ku Josefa Kapitána v rámci kursu astronomie o mezihvûzdné hmotû.
Naveãer byla pfiipravena dal‰í lahÛdka: „Jak se v astronomii mûfií ãas“ v podání Jana Vondráka.
Poãasí nám opût nepfiálo a tak jsme se uspofiádali zajímavou bojovou hru, na jejímÏ zaãátku bylo
promítaní horroru od Stephana Kinga, uprostfied toulání noãní divoãinou kolem hvûzdárny a na konci díky bohu stejn˘ poãet expediãníkÛ v cíli jako na startu. I kdyÏ to vypadalo dlouho dobu jinak.
âtvrtek 23. srpna
Koneãnû ráno bez jak˘chkoliv útrap. Veselé pfiedobûdní podfiimování nebylo niãím ru‰eno a tak
jsme se v‰ichni se‰li zase aÏ na pfiedná‰ce oblíben˘ch kursÛ meteorologie a astronomie. Veãerní
pfiedná‰ka Marcela Grüna nám poodhalila mnohá tajemství o v˘zkumu planety Mars. Pfiedná‰ka
byla krásná, poutavá, dlouhá a poslouchali bychom ji jistû je‰tû déle, neb˘t toho, Ïe venku nám
poãasí poodhalilo poutavûj‰í tváfi a jasná obloha zvala k prohlídce. Aby toho nebylo málo, pfii‰la
na mû angína. Neãekanû ale rychle. Do háje.
Pátek 24. srpna
Pátek jiÏ byl pfiedznamenán blíÏícím se koncem expedice. ProhlíÏeli se pozorovací deníky, hodnotila se práce jednotliv˘ch úãastníkÛ a pfiidûlovaly dalekohledy k zapÛjãení. DalekohledÛ není
nikdy dost a hlavnû vÏdycky ménû neÏ Ïádostí a tak alespoÀ tûm nejpilnûj‰ím mohl b˘t zapÛjãen.
Na‰e v˘teãná kuchafika Filoména Samková se s námi symbolicky rozlouãila naprosto jedineãn˘m
expediãním zákuskem, jenÏ zmizel tak rychle, Ïe je proti nûmu jepiãí Ïivot aÏ nudnû dlouh˘.

Ukonãeny byly také kursy astronomie a meteorologie. A to vdûãn˘m potleskem poznatkuchtiv˘ch
expediãníkÛ, coÏ bylo pro pfiedná‰ející snad tou nejvût‰í odmûnou.
Tu ãest mít poslední zvanou pfiedná‰ku mûl jako obvykle meteorolog Martin Novák, kter˘ nás
opût zasvûtil do tajemné kuchynû meteorologick˘ch pfiedpovûdí. Samozfiejmû nevynechal i nûjaké ty historky ze zákulisí, které vÏdy pobaví. I tentokrát nám poãasí pfiálo a tak poslední pozorovací noc jsme strávily pfii svitu ãerven˘ch baterek a ‰ustotu hvûzdn˘ch atlasÛ. Tedy ne v‰ichni, já
osobnû jsem ji strávil s horeãkou v hangáru, jelikoÏ angína právû vrcholila. Tfuj.
Sobota 25. srpna
Ano je to tady. Konec expedice patfií závûreãnému shrnutí, kdy kaÏd˘ z úãastníkÛ pfied paní fieditelkou shrne svoji ãinnost: co od expedice oãekával a co se mu splnilo. Po v˘teãném obûdû zaãalo pomalé vyklízení stanÛ, do prostoru hvûzdárny vyrazili pofiádkové ãety a v‰ude se pilnû pracovalo. K veãeru zaãala tradiãní pfiíprava táboráku, skuteãné expediãní teãky. Kolem deváté hodiny oheÀ po tro‰e nepfiíjemností vzplanul a paní fieditelka tak mohla oficiálnû ukonãit expedici
sv˘m optimistick˘m proslovem a neoficiálnû jsme ji ukonãovali v‰ichni a to aÏ do pozdních ranních hodin. Bylo to nároãné, bylo to krásné a v‰ichni se tû‰íme na tu pfií‰tí, která zaãne 2. srpna
2002... Uvidíme se tam spolu?
Viktor Votruba

Drazí a milí expediãníci!
PÛvodnû jsem vÛbec nemûla v plánu pfiidat svoji tro‰ku do ml˘na, ale poté, co jsem si pfieãetla
Sbûraãku 2000, jsem svÛj názor lehce pfiehodnotila. V˘sledkem tedy bude pfiinejmen‰ím skoro
pravdivé a subjektivní líãení toho, co jsem na leto‰ní Expû s Vámi v‰emi zaÏívala.
O(d) A.B. (do Z)
Na den vûnovan˘ Antonínu Beãváfiovi vzpomínám se smí‰en˘mi pocity. Hlava mû bolela jak
stfiep (néé, nebylo to z pfiemíry alkoholu) a pro zmûnu se mi vrátilo pálení Ïáhy. Pfiedná‰kov˘ sál
v obchodním domû Toman sice vypadal útulnû a Ïidliãky lákaly k posezení, aby ulevily zádÛm
neúnavného noãního pozorovatele, ale tou dobou nikdo netu‰il, Ïe se místnost promûní v rozÏhavené peklo. Rozpálené potahy mû ‰típaly do zadku a pomalu jsem se pfiiotravovala jedovat˘mi
v˘pary z ponoÏek a bot v‰ech pfiítomn˘ch (viì, Petfie). Nicménû ani tyto bojové podmínky mi nezabránily v tom, abych dál poslouchala zábavná i ménû zábavná vyprávûní o astronomovi, o kterém jsem do té doby nemûla ani tu‰ení. Ale polední pauzu jsem pfiivítala s nad‰ením tfiíletého dûcka, kterému koupíte Pokémona. Na v˘stup k hvûzdárnû jsem nemûla sílu, takÏe jsem se oddala
pfiibliÏnû pÛlhodinovému prÛzkumu Úpice, abych objevila jakoukoliv hospodu nebo bufet, kter˘
by mi byl ochoten prodat aspoÀ gumovej rohlík. Nena‰la jsem nic! (Tímto apeluji na tohle zpropaden˘ mûsteãko, kde snad li‰ky je‰tû dávaj dobrou noc.) MÛj druh˘ alternativní plán spoãíval
v tom, Ïe se pÛjdu osvûÏit do malebné fieky Úpy (asi proto, abych ukázala v‰em, Ïe moje nohy to
teda nejsou!). Ale kdyÏ jsem zjistila, Ïe bych musela ujít alespoÀ kilometr, neÏ bych se dostala
k nejbliÏ‰ím schodÛm, znamenalo to pro mû jen jediné: fiíznout sebou na laviãku nacházející se
co nejblíÏ obchoìáku u autobusové zastávky ãíslo 3 a trpûlivû vyãkat neÏ se zaãne druhá polovi-
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na pfiedná‰ky. Celkem 4 krát jsem se obrátila a dûkovala Bohu, Ïe se v Úpici nena‰el Ïádnej trapnej ochránce zákona, kterej by mû vzbudil jen proto, aby mi fiekl, Ïe nohy v botech na laviãku nepatfií. Zbytek dne probûhl podle oãekávání, a tak mi zb˘vala uÏ jen jediná povinnost, a to vymyslet, kam se vydám následující voln˘ den.

doprovodn˘ materiál. Hlavnû vÏdy vyvolávaly dojem, Ïe tomu, o ãem právû mluví, skuteãnû rozumí. Pfiedná‰ky zvan˘ch osobností mû zaujaly na nejvy‰‰í míru. Bavilo mû hádat, kter˘ stín kamene pfiipomíná kondora, nebo lamu nebo kteroukoli jinou pfií‰erku ze svûta InkÛ v pfiedná‰ce
Martina Mykisky, ale v mnoha pfiípadech jsem zji‰Èovala, Ïe moje fantazie není dostaãující.
Marcel Grün mû naprosto pfiesvûdãil (asi díky jeho ãasto se mûnící intonaci hlasu, pfiipomínají
spí‰e pfiedvolební projev), Ïe jedinou prioritou lidstva, by mûla b˘t mise na Mars a Martin Novák
mi dokázal, Ïe poãasí se fiídí jedinû zákony chaosu, a tak je nemoÏné udûlat seriózní dlouhodobou pfiedpovûì, které tak ãasto sl˘cháme z televize nebo rádií. Taky obdivuju Mufa, Ïe pokaÏdé
pfii‰la na nûjak˘ inteligentní dotaz, jenÏ mnohdy vyvolal boufilivou diskusi.

Den pro v‰echny v˘letníky aneb Pfií‰tû zÛstanu rad‰i v tábofie
Nakonec moje rozhodování nebylo tak tûÏké. ¤ekla jsem si: „Jeì domÛ, udûlá‰ rodinû radost,
umeje‰ se hezky ve vanû (hlavnû v leÏe), nakrmí‰ poslední dvû rybiãky a ‰neãka, co ti zbyl
v akvárku (bûhem expedice jsem totiÏ pfii‰la o jeden exempláfi té nej‰erednûj‰í závojnatky na svûtû, ale fakt jsem jí mûla ráda - budiÏ jí kanalizaãní trubky lehké….) a vypraví‰ se na kfiíÏovou v˘pravu do ledniãky.“ Tak proti tûmhle argumentÛm se nedalo fakt nic dûlat. Na internetu jsem zjistila, Ïe dal‰í autobus mi jede aÏ za 55 minut, takÏe jsem se rozhodla, Ïe dojdu do Trutnova pjé‰o. Tohle nad‰ení mi vydrÏelo asi tak 10 metrÛ za ceduli, kde byl pfie‰krtnut˘ název mûsta Úpice
a moje ruka se zvedla neãekanû proti pÛsobení gravitaãních sil. ZaÈala jsem pûst a mÛj palec se
vztyãil smûrem k blankytné obloze. Dojela jsem nadvakrát. ¤idiãi zaãínali rozhovor vcelku nenápaditû: „Tak có, jede‰ se mrknout na fesÈák?“ a je‰tû pfiidali trochu té teenagerovské intonace,
coÏ pÛsobilo trochu smû‰nû. Moje odpovûì, Ïe jedu z hvûzdárny, abych se doma umyla, je znaãnû vyvedla z míry, a tak na‰e spoleãná cesta vypadala jako tichá domácnost. Ve druhém autû se
ke mnû na zadním sedadle pfiitulilo ‰kared˘, chlupat˘, smradlav˘ nûco. Asi pes. Na tváfii se mi dalo ãíst: „VáÏnû je to ten nejroztomilej‰í pejsek, jak˘ho jsem kdy vidûla. Já zvífiátka prostû zboÏÀuju.“, ale vypotit takovej v˘raz mi dûlalo opravdu potíÏe. Satisfakcí za tohle mi bylo to, Ïe mû
vyhodili aÏ u nádraÏí a odtud jsem byla doma cobydup. Doma na mû neãekal Ïádnej dort a nápis
„Welcome!“ nade dvefimi taky nevisel, ledniãku pfiede mnou vyplenily loupeÏivé nájezdy mé
bláznivé babiãky, jiÏ zmínûná závojnatka plavala bfiichem nahoru a to nejhor‰í mû teprve ãekalo.
Na rady mé milované maminky jsem se nechala pfiesvûdãit, abych si koneãnû Ïiletkou sedfiela seschlou kÛÏi na patû. Po nûkolika jemn˘ch a opatrn˘ch tazích bfiitev jsem se osmûlila a uÏ ne tak
úzkostlivû pfiejíÏdûla po patách. A pak to pfii‰lo! Celou silou jsem si ukrojila kus Achillovy paty
a moje rozko‰ná koupel mezi voÀavou pûnou se rázem promûnila (horká voda opravdu podporuje krvácení) v masochistické oãisty âachtické paní. Je‰tû dal‰ích nûkolik desítek minut jsem zápasila o hol˘ Ïivot. Na‰tûstí má prozíravá maminka zdravotnice poãítala s mojí naprostou neschopností a k sadû Ïiletek pfiibalila i mrtû náplastí, díky nimÏ jste mû mohli potkávat i po této
nepfiíjemné nehodû. Na druhou stranu jsem z tohoto incidentu i nûco vytûÏila, ale k tomu pozdûji. Zpátky na hvûzdárnu jsem jela autobusem a k mému údivu jsem spatfiila nespoãet znám˘ch
(lehce pfiismahl˘ch - to je to zrádné vysokohorské sluníãko…..) tváfií a tûl znaãnû vyãerpan˘ch po
nároãn˘ch túrách.
Pfiedná‰ky
Vût‰inou pro mû znamenaly vysvûtlení jevÛ, které jsem dfiíve povaÏovala za nadpfiirozené a iracionální a vtom asi spoãíval nejvût‰í pfiínos. Pfiiznám se, Ïe pfiíspûvky Tomá‰e Havlíka mû trochu
vydûsily. Jeho slova na úvod typu, jmenuju se T. H. a mluvím dlouho a rád, jsem pfiijala se smíchem. Ale kdyÏ jsme pozdûji na hodinkách stopovali, jak dlouho vydrÏí mluvit o sedmi slovech,
z nichÏ jedno byla pfiedloÏka k, a zjistili, Ïe se na displayi objevilo neuvûfiiteln˘ch 00:12:49, nezb˘valo mi neÏ ocenit jeho vytrvalost a nad‰ení pro objekty Deep Sky. Nejrad‰i jsem sledovala
pfiedná‰ky Pepy Kapitána. Bylo na nich vidût, s jakou peãlivostí pfiipravoval jak svÛj projev, tak

Mé pozorovací úspûchy a (pfiedev‰ím) neúspûchy
Jako naprost˘ astronomick˘ Ïabafi jsem s Dankou a je‰tû dal‰ími mnû podobn˘mi hned první den
vyrazila do polí. VÛbec jsem netu‰ila, kolik se toho na ãerné obloze mÛÏe skr˘vat. Byl by to asi
úÏasn˘ záÏitek, kdyby mû nûkdo neustále nesvítil halogenovou lampou do oãí. Po návratu jsem
se zajímala o takové ty klasické a triviální objekty (viz. Plejády), o které by zku‰en˘ astronom ani
kolo neopfiel. Ale já si na nich mohla alespoÀ nacviãit práci s dûlákem. Ten mi dal hned najevo,
Ïe kamarádi nebudem, a zasekl se ve stativu tak ne‰ikovnû, Ïe s ním nic nezmohlo ani 6 rukou.
Dal‰í veãer se mi moc líbil. Byl jako stvofien˘ pro pozorování Perseid, takÏe jsme si rozloÏili lehátka a pfiikryli se spacákem (za tûch pár hodin se z nûj stala nasáklá houba - je‰tû ‰tûstí, Ïe s sebou vozím vÏdycky v‰echno dvakrát a ani spacák není v˘jimkou, takÏe jsem spala v suchu).
Polovinu meteorÛ jsem sice pro‰vihla kvÛli neustálému hledání buì baterky nebo tuÏky a bloku,
ale i tak jsem byla se zpracovan˘m diagramem spokojená. Zbytek pozorovacích nocí jsem se vûnovala promûnn˘m hvûzdám. Mé první dvû kfiivky spí‰e vypadaly jako nûjaká abstraktní zvífiátka, ale do tfietice v‰eho dobrého i zlého mi z poãítaãe vylezla ukázková kfiivka. To, Ïe fantazie je
skuteãnû matkou odhadÛ, jsem si ovûfiila, kdyÏ mi minimum vy‰lo o tfii ãtvrtû hodiny jinde, neÏ
ve skuteãnosti bylo. Posledních pár nocí jsem mezi odhady pozorovala, jak se vyvíjí vztah mezi
Luká‰em Králem a místní koãkou. PÛvodnû ji chtûl pouÏít na ãi‰tûní zarosen˘ch dalekohledÛ, ale
nakonec spolu v objetí spokojenû pochrupávaly (ona potichu, Luká‰ nahlas - ano, Luká‰i, opravdu chrápe‰) na laviãce. Hned od zaãátku Expy jsem touÏila nakreslit si Slunce. To se mi podafiilo uskuteãnit aÏ pfiedposlední den. Mlad‰í z DvofiáãkÛ mi sice detailnû vysvûtlil, jak se má manipulovat s ovladaãem otáãení dalekohledu, ale jen, co se ho dotkly mé ne‰ikovné ruce, zaãal se mi
obraz nekontrolovatelnû pohybovat na obû strany a já propadla zoufalství. Na‰tûstí se v Beãce zãistajasna objevil Dvofiáãek star‰í a ten „pfií‰ernej“ stroj zastavil. Kdyby to neudûlal, asi by se tam
toãil dodnes.
Paní Samková vs neãistokrevn˘ vegetarián
Zatímco vût‰ina z Vás na Expû pfiibrala pár kilo, se mnou to vzalo jin˘ spád. M˘m nejlep‰ím pfiítelem byl vÏdy ten, kdo momentálnû stál za mnou. SnaÏil se mû totiÏ pfiesvûdãit, Ïe je to právû
ON, komu bych mûla odkázat svÛj plátek masa. KdyÏ mû neÏivila paní Samková, Ïivil mû Matûj
Stano. Tímto dûkuji. Nechápu, kde u sebe neustále bral tolik dobrot. A kdyÏ jsem u toho dûkování, tak nesmím zapomenout na Oldu (ten s˘r nemûl chybu, ty váÏnû ví‰, co je dobr˘, viì?) a na
Libora, kter˘ mi vûnoval Tatranku (taková pravá nefal‰ovaná Tatranka se uÏ jen tak nevidí, kaÏdej se pfieorientoval na v˘robek roku âokotatranky a ka‰le na star˘ dobr˘ ãasy – jejda, trochu mû
pfiepadla nostalgie).
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Bazének
Tenhle bazének jsem si pfiedstavovala rÛznû. Moji fantazii asi podnítil popis z dopisu, kter˘ mi
pfii‰el 13. 7. 2001 a mûl mû informovat o v‰em, co by asi mohlo takového nováãka zajímat. JenÏe
pod pojmem „expediãní koupali‰tû“ jsem si nepfiedstavila betonovou krychli o rozmûrech 3 x 3
x 2 m, v níÏ obãas ãlovûk na‰el pár potápûãÛ, ale solidní bazén se ãtyfimi drahami pro plavce,
brouzdali‰tûm pro dûti a neplavce a v neposlední fiadû schÛdky nebo pozvoln˘ sestup do vody.
Jako kaÏd˘ správn˘ expediãník jsem se koupeli nevyhnula, za coÏ vdûãím m˘m milovan˘m sousedÛm (díky Fideli a Gomézi - to nemuselo b˘t). Ale to byl také první a poslední nedobrovoln˘
skok do vody, kter˘ jsem podstoupila, protoÏe mû od dal‰ích takov˘chto akcí „zachránila“ má rozfiezaná noha. Nikdo asi nechtûl ohrozit moje zdraví tím, Ïe by mû nechal napospas krvelaãn˘m
znám˘m i dosud neznám˘m organismÛm, vznikl˘m z potu a ‰píny v‰ech úãastníkÛ expedice.

Boková), Michal Szozda (radûji jsem si ovûfiil v adresáfii od Ivy, Ïe ho opravdu pí‰u správnû), Ale‰
a Honza Dvofiáãek a Ivana ·nircová.
JiÏ dopfiedu Leon avizoval: „Pfiivezte si pfiezÛvky, pfied hvûzdárnou je rozbahnûné staveni‰tû, tak
aÈ nespíte v blátû.“ A... neuvûfiitelné se stalo skuteãností - na hvûzdárnû opravdu vyrÛstá nová velká pfiístavba **). Na‰tûstí se bahni‰tû nekoná, protoÏe pÛda uÏ je zmrzlá.
Koukáme na televizi a video - jak jinak pfii tomhle poãasí. Nûkdy po osmé doráÏí Viktor, Leona
Svobodová, Zdenûk Janák a snad jsem uÏ na dal‰í nezapomûl (kdyÏ tak odpusÈte...). VyjasÀuje se
a tak vytahujeme somety a tfiicítku Dobsona. Honíme nûjaké Deep-sky (fí hahá, fí hahá a pak obãas je‰tû taky fí hahá, aãkoli Iva bojuje za trochu bohat‰í program) a Leonidy létají, jen kdyÏ právû koukáme do okulárÛ. Kromû toho Lev vychází aÏ pfied pÛlnocí. Petr a Mariana dostávají nalívárnu ze sférické (i jiné - hlavnû Petr) astronomie a s Viktorem drbeme pravdiv˘ pfiíbûh jedné nejmenované hvûzdárny.
V 1:15 má podle roãenky nastat v˘chod Kallisto zpoza kotouãku Jupitera. UÏ od ãtvrt tudíÏ hrajeme obíhanou kolem Dobsona a soutûÏíme, kdo ho neuvidí jako první - pod hrozbou, Ïe jinak
dostane bûhavku. Rozli‰íme ho aÏ v pÛl a pût.
Docela mrzneme a pfii zahfiívací honiãce jsme (=Mar, ukaÏme si na ni :-) kopli Codelovi do stativu s foÈákem. Na‰tûstí to pfieÏil (Codel i foÈák).
Leona pfiijela jako posila Leonovi, ale na Leonidy to zatím nemá Ïádn˘ vliv. Co do poãtu spatfien˘ch stále vedou sporadické. „Vymûklou‰i“ postupnû odpadají, uklízíme Dobson, ale v nadûji na
nûjak˘ pûkn˘ kousek mrzneme dál. Obãas nûco proletí, ale je to slabota.
S Ivanou E. se hecujeme, kdo vydrÏí déle vzhÛru. UÏ to táhneme jen ve dvou. Mrzneme. Dali
jsme si karimatku na stoly. Mrzneme je‰tû víc. Mariana, která si mezitím rozpustila omrzliny
v horké spr‰e se na chvíli pfiidává, ale ve ãtyfii jdeme spát. Noc byla aÏ pfiíli‰ jasná, takÏe se bojíme, Ïe pfií‰tí uÏ nevyjde.
Tolik za sobotu. Uvidíme, jak bude dal‰í noc...

Volejbal
Hned po pfiíjezdu jsem si staãila v‰imnout, Ïe zde urãitû najdu spoustu nad‰encÛ pro tenhle druh
sportu a má volejbalistická du‰e zaplesala. UÏ to s jakou vervou se Eva pustila do stavûní hfii‰tû
a zorganizovala turnaj (‰koda, Ïe se nakonec nedohrál a putovní pohár nikam neodputoval), mû
pfiíjemnû pfiekvapilo. Chvilku mi sice trvalo zvyknout si na nová pravidla (jako, Ïe stromy hrají
taky apod.) a odolat záchvatu smíchu, kdyÏ se neãekanû ozvalo Frantovo: T˘ Béjku! nebo
k Expedici neodmyslitelnû náleÏející: What‘s up!!! [Vozáááb!!!] (V˘znam t˘hle hlá‰ky jsem pochopila sice pozdû, ale pfieci). KdyÏ teì hraju s lidma, kter˘ jsou mi schopn˘ dobfie mífienou smeãí urazit hlavu nebo obû ruce, vzpomínám na vût‰inou laxní v˘mûny s láskou a slzama v oãích.
Pár vût na závûr
Jsou dvû vûci, kter˘ch lituji: 1) Îe expedice netrvá déle a 2) Îe jsem Vás pfii odjezdu nemohla
v‰echny srovnat do fiady a pofiádnû se rozlouãit. Doufám, Ïe za rok nebo je‰tû dfiív se zase sejdeme (Mageo nebo ICQ pfiirozenû nepoãítám). Do té doby se mûjte v‰ichni krásnû a uÏívejte Ïivota.
Ivana ·nircová

Co dodat. Úpice byla snad jediné místo v âechách, kde bylo následující noc zataÏeno. Ze v‰ech
koutÛ republiky pfiicházejí hlá‰ení o roji (ale mám z toho takov˘ pocit, Ïe se Ïádn˘ vysloven˘ dé‰È
nebo dokonce slejvák nekoná), jen my koukáme na Jursk˘ Park a Útûk z Absolonu.

Leonidové mikro
Zatím se zdá, Ïe leto‰ní sbûraã bude mírnû podvyÏiven˘ *) a tak jsem se rozhodl, Ïe ho zpestfiím
je‰tû struãnou (?) zprávou o Leonidovém mikru, které probûhlo na hvûzdárnû v Úpici, no kdy jindy neÏ o Leonidovém víkendu.
VyjíÏdíme v pátek 16. 11. z Prahy ve 14:42 s Marianou, Petrem Houskou (nov˘ potenciální expediãník, kterého Mariana pfiitáhla uÏ na setkání APO) a Ivanou Ebrovou (nová potenciální expediãnice, kterou jsme zlanafiili na demonstrátorském kurzu ·tefánikovy hvûzdárny). Po tfiech
pfiestupech doráÏíme asi o pÛl sedmé do Úpice, udiveni tím, Ïe nám âeské dráhy v˘jimeãnû nepfiipravily bojovou hru.
Cel˘ t˘den bylo krásnû a v pátek je od rána totální deka, nicménû nepropadáme pesimismu, protoÏe pfiedpovûì na víkend vypadá slu‰nû. A skuteãnû se bûhem cesty úplnû vyjasÀuje. Na hvûzdárnu
ov‰em tápeme po hmatu a po pamûti, protoÏe nás pfiivítala pravá a nefal‰ovaná úpická mlha.
Kromû ní nás vítá Leon s Codelem (stokrát Tû pozdravuje Alice :-), praÏská skupina, která vyráÏela z Prahy o hodinu a pÛl dfiíve pfiipravit nám, hlavnímu peletonu, cestu (·vandík & Jana a Iva

„V‰echna vina na ·vandu.“
„Ano, ale za dinosaury nemÛÏu.“
„Ne, ale dinosaufii mÛÏou za tebe...“
Snad aby nám to nebylo líto, tak na zpáteãní cestû âD opût nezklamaly. Z Hradce do Prahy sedíme skoro dvû hodiny ve vagónu, v nûmÏ se netopí a pÛlku cesty uÏ ani nesvítí. Ale i tak to bylo
fajn. Díky, Leone, za logistickou podporu celé akce a snad se toho svého roje taky nûkdy doÏije‰.
*) Jak je patrné, tento pfiedpoklad se nakonec nevyplnil. Inu, megalomanská Expa, megalomansk˘ Sbûraã. Moc dûkuju v‰em, ktefií vysly‰eli mé prosby a hrozby a nakonec jû‰tû nûco poslali.
**) Jak jsem se posléze dozvûdûl od Ivy, nejedná se bohuÏel ani o novou pfiedná‰kovou, ani o dal‰í pfiíslu‰enství, ale jen o dal‰í kanceláfie a roz‰ífiení knihovny.
Petr Scheirich
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Gladiátor
Opût po roce nastal ten den, kdy jsem si sbalila spacák, teplé obleãení na studené noci a dalekohled a vyrazila smûr jedno malé zapadlé mûsteãko ve v˘chodních âechách, které se
py‰ní kopeãkem a na nûm Hvûzdárnou. Zaãínala Úpice 01! Pro leto‰ní rok jsem se rozhodla, Ïe se nûco nauãím i s technikou, která nás ãím dál více ovlivÀuje a pofiád se nám cpe pod
ruce. Ano, vrhla jsem se do spárÛ velkého Codela a jeho CCD kamery.
První noc – jasno! No super, okolo Codela se sebûhla smeãka nenasytn˘ch ÏivoãichÛ, která
v‰ak nechtûla Codela jako veãefii – byli jsme dobfie najezení – , ale nûco si zkusit, dokud
jsou vidût hvûzdy (to jsme je‰tû netu‰ili, Ïe bude tolik jasn˘ch nocí). Jdeme otevfiít Ïelez nou krabici, která stojí vzadu za hvûzdárnou. Pr˘ v ní má b˘t montáÏ zvaná Jaromûfi. No
uvidíme, loni jsem se s ní seznámila jen z venku a je‰tû né moc formálnû... :-) MontáÏ tam
byla a tak jsme na ni pfiipevnili rÛzn˘mi provázky, izolepami a v‰ím podobn˘m CCD
z Ostravy. Mezi tím se taky musel postavit stan a pfienést do nûj laviãku, Ïidliãky, CodelÛv
poãítaã a monitor.
První zapnutí... chvilka napûtí a v˘bornû, nûco nefunguje. No nic, to se opraví, hlavnû pozor na kabely!!! Za chvíli jsme uÏ vidûli první obrázek. Byl váÏnû moc pûkn˘. Pak uÏ nám
to Codel pfiedal, abychom si s tím hráli sami, se slovy: „Jdu se uãit!“
Po nûkolika jasn˘ch nocí jsme si ve skupince rozdûlili práci. Já, jako sleãna Îìárská (to nevím proã) nebo sleãna Mrkev (to uÏ vím proã), jsem vût‰inou sedûla u poãítaãe a sem tam
jsem na nûco klepla na klávesnici. NeNKE se velice dobfie nauãil zamûfiovat hvûzdy a tak
taky zamûfioval. Tomá‰ Zajíc se zajímal o tu astronomii a tak v‰echno dohromady. A Codel?
Tomu jeho Gladiátorství vydrÏelo jen málo mikrosekund a hned se zmûnil na císafie, kter˘
se fiídí heslem Rozdûl a panuj a ‰el se uãit – nebo alespoÀ to tak vÏdy fiíkal :-).
Mezitím jsme je‰tû fotili i normálními fotoaparáty na statiku. Pfies den jsem mûli mnohem
více práce – zpracovávat snímky, vyvolávat fotky.... Na druhou stranu vyvolávání fotek byla dost dobrá práce. Venku se skoro nikdo nemohl h˘bat, jak mu bylo stra‰né vedro, zato my
jsme ve fotokomofie mûli pûkn˘ chládek. Dokonce se tam i jedna nejmenovaná musela jít
prospat po probdûlé noci, protoÏe venku se nedalo usnout. Foto jsem vyvolávala poprvé za
13 let, ale s Luckou se nám dokonce i nûco podafiilo. Mûla jsem z toho velkou radost a proto mû zklamalo, kdyÏ jsem se ‰la druh˘ den podívat, jak pûknû mé v˘tvory uschly, na‰la
jsem je pohozené na zemi jeden pfies druh˘ ãi zaprá‰ené na stole.
A tak dny Úpice 01 ubíhaly celkem ve stejném duchu (o nocích nemluvû). Ke kamefie zaãali chodit na‰tûstí i jiní expediãníci a oÏivovat bledé mrtvolky. Mohli jsme tak na chvíli vylézt ze stanu a podívat se na pár Perseid. Napfiíklad tam kaÏd˘ den „otravoval“ ·ajri se sv˘mi planetami. Dûlali jsme rÛzné experimenty, z kter˘ch bohuÏel nic není, protoÏe CodelÛv
velice stabilní 40GB HD spadnul. :-((( No co se dá dûlat, jen nevím, proã si Codele data NE ZÁLOHUJE·!!! Taky se nám podafiilo strhnout montáÏ. Chtûli jsme si namûfiit nûco, co bylo právû v zenitu a nûjak jsme si neuvûdomili, Ïe smûrem, kter˘m by se mûl pohybovat dalekohled za objektem, je tyã na které to v‰e stojí.
Ale stejnû to bylo super. Pfiesto, Ïe jsem odjela o den - v podstatû jen o noc - dfiíve. Poslední
noc byla pro mû i tak dost dobrá a mûla bych podûkovat Oldovi, kter˘, aby se se mnou rozlouãil, obûtoval láhev vína. Dûkuji!! Moje poslední noc Úpice 01 byla opût jasná (jak taky
jinak). Olda dostal nápad, Ïe si pfiineseme do stanu bed˘nky a pustíme si tam alespoÀ nûja-
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kou hudbu. JenÏe on nepfiinesl jen tak nûjakou, ale soundtrack z filmu Gladiátor. Nádherná
hudba se pak linula po celé Úpické hvûzdárnû.
Kdoví, co se poline pfiístí rok.
Tereza ·edivcová

Synoptická mapa Slunce sloÏená z 11 kreseb od 8. 8. do 24. 8. 2001 na Expedici.
Autorem je Jana Adamcová.
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