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Milé čtenářky, milí čtenáři!
Vítám Vás na stránkách nového čísla,
ve kterém Vás vezmeme na malý vesmírný
výlet.
Začínáme
dvěma
mimořádně
pozoruhodnými rozhovory, které naše
redaktorky udělali s docentem Zejdou
a Milanem
Halouskem.
Pokračujeme
studentskou a učitelskou anketou či vesmírnými záhadami, v pauze na svačinu si dáme
vesmírnou stravu a poslechneme si skupinu
Bert & Friends. Zpátky na Zemi se zase vracíme
s Hally
či
sportovním
rozhovorem
s oktavánem Jiřím Presem… A v časopise
se toho skrývá mnohem víc, tak se neváhejte
vydat cestu.
A mimochodem, víte, že s příští marsovskou
misí může Vaše jméno na rudou planetu letět?
Stačí se zaregistrovat na stránkách NASA. Já už
pomalu letím, tak vesmíru zdar!

Facebook: DALEKOHLEDím
periodicita: čtyři čísla ročně
název vydavatele, adresa sídla: Gymnázium Židlochovice,
Tyršova 400, 667 01, Židlochovice
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Příjemné čtení Vám přeje
Barbora Pospíšilová
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Rozhovor s doc.
RNDr.
Miloslavem
Zejdou, Ph.D.
„Astronom srdcem i duší a úžasný vypravěč“
takto mi ho popsala paní učitelka Stravová,
když mi na něj dávala kontakt. A musím říct, že
po rozhovoru naprosto souhlasím. Proto
doufám, že jsem jeho skvělé vyprávění
a odpovědi dokázala zachytit a vám
se rozhovor bude líbit.

Miloslav Zejda (www.physics.muni.cz)
Chtěl jste se astronomií zabývat od malička?
Asi jsem nepřemýšlel, že by to byla moje
profesionální kariéra, ale zhruba od osmé třídy
a první třídy na gymnáziu jsem se astronomii
věnoval a bral to jako koníčka. To, že je
astronomie v současné době stále mým
koníčkem a zároveň mě i zaměstnává, beru jako
velké plus.

vedl k tomu, abychom dokázali vysvětlit příčiny
fyzikálních jevů. Abychom se dopátrali k příčině
a abychom pouze neopakovali fyzikální poučky,
ale rozuměli jim. To bylo vynikající.
Jak jste se dostal k astronomii? Bylo to skrz
školu nebo nějaký zájmový kroužek?
Ani jedno. Moji rodiče pracovali na směny
v jedné třebíčské továrně. Když měla máma
odpolední, chodil jsem jí naproti. A tam
se končilo v deset, takže pokud byla tma, tak
jsem při čekání u vrátnice koukal na hvězdy.
Říkal jsem si, že by bylo hezké se o tom
dozvědět víc, tak jsem se dostal k astronomii.
Dočetla jsem se, že toho děláte hodně.
Dokázal byste to nějak ve zkratce shrnout?
Působím na Ústavu teoretické fyziky
a astrofyziky na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity. Tam tedy učím několik
předmětů. Vlastně učím studenty od prvních
ročníků, kteří k nám přicházejí hned po střední
škole a chtějí studovat astronomii. Kromě
výuky se zabývám tím, co jsem začal už před
několika desítkami let – proměnným hvězdám.
Tedy hvězdám, které z nějakého důvodu mění
svoji jasnost. Mě konkrétně zajímají zákrytové
dvojhvězdy, což jsou soustavy dvou hvězd,
které obíhají kolem těžiště soustavy. Tady,
jelikož se zakrývají, se na ně koukáme v rovině
oběhu. A to zakrývání znamená, že celková
jasnost soustavy poklesne. Já se věnuji tomu,
že zkoumám poklesy a z toho se snažím
analyzovat o jaké hvězdy se jedná, jak jsou
daleko, jaké mají vlastnosti a podobně. Také se
zabývám Univerzitou třetího věku, připravuji
astronomické kurzy pro naše seniory. Když jim
nestačily výběrové přednášky a přáli si mít
ucelenější kurz astronomie, takže dopadlo to
nakonec tak, že jsem pozval 20 seniorů
(z kapacitních důvodů), aby chodili na
přednášky s vysokoškoláky, kteří byli i o půl
století mladší než oni. Byla to naprosto
kouzelná symbióza zkušeného stáří a mládí.

Bavila Vás fyzika již na základní škole?

Můžou se na vaše přednášky dostat pouze
studenti, co studují na vysoké škole, nebo
i lidé zvenčí, kteří se o astronomii zajímají?

Ano, bavila. Měli jsme štěstí na učitele fyziky.
Pan učitel Švihálek byl fantastický a vždycky nás

Přednášky na vysokých školách jsou veřejné.
Jelikož je naše vysoké školství zdarma, každý,
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kdo chce, si může přijít přednášku poslechnout.
Jediné omezení je kapacitní, samozřejmě. Teď
ty přednášky nejsou vůbec, ale je možné vše
sledovat online, takže ta kapacita je prakticky
neomezená. Je to jenom věc dohody
s vyučujícím.
Mluvil jste o Univerzitě třetího věku. Jaký o to
bývá zájem?
Teď jsme měli myslím devátý semestr. Každého
semestru se účastnilo třeba sto seniorů. Teď
ten poslední byl pouze online, takže to bylo
trošku horší. To se účastnilo přes padesát. Ale
i tak to pokládám za velký úspěch, protože jsou
to čistě astronomické kurzy. Masarykova
univerzita samozřejmě nabízí i jiné, ale já
se věnuji právě těmto. A mít na nich sto seniorů
je naprosto báječné.
Co Vás na Vaší práci baví nejvíce?
Jednak to přednášení, pokud vidím nějakou
odezvu od posluchačů, že je to zajímá, a jsou
nějaké dotazy. Tedy nějaká ta interakce – ať už
se studenty mladšího věku nebo těmi staršími.
Na druhou stranu mě baví pozorování. I když
teď už to vlastně není pozorování
u dalekohledu, ale sledování kosmických jevů
přes počítač, jelikož na dalekohledech máme
speciální kamery, které sledují vybranou část
hvězdné oblohy, a tyto záznamy pak
zpracováváme. Tohle to mě taky velice baví.
Na co jste nejvíce pyšný ve své práci?
Tak teď na ty kurzy, které se v Brně rozběhly
docela pěkně. Ale taky na moje studenty, které
jsem přivedl k astronomii a postrčil v počátečních krůčcích jejich profesionální dráhy.
Ti působí například na Astronomickém ústavu
Akademie věd nebo na Karlově univerzitě
v Praze.
Jak tato doba Vaši práci ovlivňuje?
No velmi výrazně. To ovlivňuje život nás všech.
Všechny přednášky probíhají pouze online, a to
je trošku horší. Sice mám dva monitory, abych
na jednom viděl svou přednášku a na druhém
tváře posluchačů. Ovšem ne vždy je přinutím,
aby si zapnuli kameru a já mohl vidět, jak
se váří a jestli je to zajímá. Taky zkoušení, které
teď probíhá, jelikož je zkouškové období, je
online. To je výrazný zásah a výrazně
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nepříjemné pro studenty prvních ročníků, kteří
měli přijít do nového prostředí na univerzitu
a vlastně ani nemohli zasednout do učeben.
Chápu, že pro ně to je hodně náročné. Jinak
v minulosti jsme hodně cestovali třeba za
velkými dalekohledy. což je taky teď nemožné.
Ale naštěstí dnes už pokročila technika, takže
už několik let pozorujeme s dalekohledem
v Chile odsud z České republiky. To je úžasná
věc.
Slyšela jsem, že hodně cestujete. Jsou to spíše
pracovní, nebo soukromé cesty?
Většinou pracovní. Cestoval jsem takhle
poměrně dost. Máme bohužel smůlu v tom, že
na severní polokouli vidíme trošku chudší noční
oblohu. Jižní hvězdná obloha je z mého
pohledu krásnější, zejména proto, že střed
Mléčné dráhy je tam výše nad obzorem, takže
více vyniká… Celkově je to prostě krásnější.
Jsou tam také velké dalekohledy. Jezdili jsme
řadu let do Jihoafrické republiky na velké
dalekohledy. Několikrát jsme byli v Chile, když
se připravoval projekt pozorování na dálku
s místním dalekohledem. Měli jsme i několik
výměnných pobytů s kolegy z různých zemí,
z Turecka, Číny a podobně.
Jakou byste řekl, že jste měl nejzajímavější
cestu?
To je hodně těžká otázka. Z každé cesty
si člověk něco odnese. Jde-li o teoretické
znalosti, tak nejvíce jsme si asi odnesli z těch
výměnných pobytů s čínskými kolegy.
Z hlediska pozorování ta Jihoafrická republika
a Chile. Z toho soukromého pohledu mě
nejvíce zaujala jižní Afrika, kde jsem našel
i přátele a vrátil se tam několikrát i soukromě.
Myslíte si, že máte někde mezery? Chtěl byste
to zlepšit a dozvědět se něco víc?
No určitě! Kdyby někdo prohlásil, že nemá
žádné mezery, tak by si hodně fandil
a přilepšoval. Vím o tom, že mám nějaké
mezery. Třeba hodně dlouho jsem už
neprogramoval nebo nepsal delší programy,
takže v tom. Taky v nějakých teoretických
oblastech teoretické fyziky.
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Věda se samozřejmě stále vyvíjí. Kam
si myslíte, že se astronomie posune za 20 let?
To je těžká otázka, spíš na nějakého
prognostika. Ono je to strašně těžké
odhadovat, protože vždy, když se buduje
nějaký nový přístroj, plánuje se, co se s ním
bude pozorovat a jaké přijdou objevy, ale to
nejkrásnější na vědě je, že s tím novým
přístrojem může přijít něco úplně nového
a nečekaného. Právě jeden takový přístroj se
zrovna chystá do vesmíru, James Webb Space
Telescope, který by snad měl po řadě odkladů
tento rok odstartovat. Další takový velký
projekt je ohromný evropský dalekohled
o průměru primárního zrcadla skoro 40 m, což
zase výrazně změní naše možnosti pozorování
na Zemi. Takže těžko říct, ale když se člověk
podívá na to, co se událo za posledních 20 let
v astronomii, je to naprosto úžasné. Stačí, když
si vezmete učebnice, které byly vydány na
konci dvacátého století. Tam se například
tvrdilo, že není možné pozorovat planety
u jiných hvězd přímo. A dneska nejen, že to
běžně děláme, ale studujeme také jejich
atmosféry, a dokonce u některých jsme
schopni se bavit o nějakém globálním počasí.
Kdyby vám někdo před dvaceti lety tvrdil,
že budete mít fotografii černé díry v jiné galaxii,
tak vám nikdo neuvěří. Dneska už tu fotografii
máme, sice hodně neostrou, ale je to první
krok. A tak dál a dál, takových věcí je celá řada,
takže dneska nikdo neví, jak to bude vypadat za
deset dvacet let.
O jakém tématu v astronomii si myslíte, že je
nejzajímavější? O kterém by si třeba i lidé,
kteří se jinak o obor příliš nezajímají, měli
něco přečíst nebo je to mohlo bavit?
No astronomie je krásná, takže určitě
doporučuji všem se jí zabývat. Samozřejmě
skutečně krásný je třeba takový pohled na
noční oblohu. Musí to však být pohled, který
stojí za to, někde mimo přesvětlenou městskou
oblohu. Pak je to opravdu paráda a vyplatí se za
něčím takovým i cestovat. Pokud jde o nějaký
zážitek nebo poznatek laika, tak asi nejvíce na
lidi zapůsobí úkaz zatmění Slunce. To stojí za to
vidět alespoň jednou v reálu, a ne pouze se
podívat na video. Ten prožitek je opravdu velmi
silný. A pokud jde o nějakou teoretickou
záležitost, tak pak hodně záleží, čemu se člověk
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věnuje. Pokud se třeba zajímá o biologii, určitě
je zajímavé se podívat na to, jaké organismy by
se mohly ve vesmíru vyskytovat. Koneckonců
to, že se astronomové snažili mluvit o životě
ve vesmíru, způsobilo objev některých
extrémofilních organismů tady na Zemi,
v prostředí, kde se vůbec nečekalo, že se něco
může vyskytovat. Takže to je přesah do
biologie, ale těch přesahů je veliké množství.
Třeba i za to, že každý z nás může používat Wifi,
můžou astronomové. Lidé to moc nevědí, ale
technologii, na které je Wifi založená, vlastně
odladili a nechali si patentovat radioastronomové. Technologie s metodami
z astronomie zkrátka ovlivňují život nás všech
a není to jenom, že vidíme snímky ze satelitů
počasí nebo používáme bezdrátové bankovní
spojení, ale jsou to i nějaké lékařské přístroje
a tak dál.
Chtěl byste sdělit ještě něco, na co jsem se
nezeptala?
No, váš časopis se jmenuje DALEKOHLEDím.
Víte něco o historii dalekohledu? To je totiž
v podstatě taková detektivka. Kdyby se někdo
zajímal o historii – hodně se říká, že první
dalekohled vymyslel Galileo Galilei, ale to není
pravda. Pak se říkalo, že si ho nechal
patentovat Hans Lippershey, ale to taky není
pravda. Odmítli ho s tím, že dotyčný produkt už
je znám, a tak dál a dál. Tím se dostáváme do
historického pátrání, kdo vlastně byl ten první,
kdo vymyslel dalekohled.
„Zkrátka cesty, jak se člověk dostane
k astronomii jsou opravdu různé.“ Dodal poté,
co mi na závěr rozhovoru dovyprávěl příběh, jak
se z dr. Shapleyho – studenta, co chtěl na
žurnalistiku – stal jeden z nejslavnějších
astronomů 20.století.
Děkuji za rozhovor.

Pokud máte nějaké dotazy na pana doc. RNDr.
Miloslava Zejdu, Ph.D. můžete se něj obrátit
prostřednictvím jeho e-mailové adresy:
zejda@physics.muni.cz

Lucie Minaříková, kvinta
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Vesmírný dotazník – autorka: Aneta Nohelová, tercie

Vesmírný
dotazník

Chtěl/a by ses podívat radši
do...

Vzhledem k tomu, že je tématem tohoto čísla
vesmír, rozhodli jsme se pro Vás nachystat
i takový krátký vesmírný dotazník. Odkaz na
formulář s několika jednoduchými otázkami
jsme umístili na náš instagramový profil
@dalekohledim, tady jsou Vaše odpovědi.

Zajímáš se o vesmír?

Ano - 3 lidé - 33%

Ne - 6 lidí - 67%

Co si myslíš o existenci
života ve vesmíru?

Vesmír - 4 lidé - 44%

Oceán - 5 lidí - 56%

Jakou má podle tebe
(průměrnou) barvu vesmír?

Béžová - 3 lidé - 33%

Černá - 4 lidé - 44%

Fialová - 1 člověk - 11%

Žádná - 1 člověk - 11%

Jak podle tebe vzniknul
vesmír/svět?

Určitě nějaká je - 9 lidí - 100%

Velkým třskem - 7 lidí - 78%
Stvořil ho Bůh - 2 lidé - 22%

Popiš vesmír třemi slovy
Velký, nekonečný, neprobádaný - 2
lidé - 22%
Obrovský neprobádaný prostor - 1
člověk - 11%
Tma, hvězdy, svět - 1 člověk - 11%
Planety, země, nekonečno - 1 člověk 11%
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Rozhovor ss
Rozhovor
Milanem
Milanem
Halouskem
Halouskem
Milan Halousek je předsedou vzdělávacího
spolku Kosmos-news, který si klade za cíl
popularizaci kosmonautiky především mezi
školní mládeží, ale i širokou veřejností. Dále
také předsedou Astronautické sekce České
astronomické společnosti, zakládajícím členem
českého Kosmo Klubu a členem Astronomické
společnosti Pardubice. Dlouhé roky se věnuje
mladým studentům na národních i zahraničních
kurzech a projektech zaměřených na moderní
vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii.
Zajímal jste se o vesmír už jako dítě?
O vesmír se asi tak trochu zajímá každý už od
mala. Každý se občas podívá nad sebe, vidí
Slunce, v noci Měsíc a hvězdy, a asi každý
si přitom někdy položí otázku, jak to tam v tom
vesmíru funguje. Proč svíti a hřeje Slunce, proč
se zmenšuje a zvětšuje Měsíc? A žijí na těch
myriádách hvězd také nějaké myslící bytosti?
U mě je to spíše o kosmonautice, než o vesmíru
jako takovém. Už jako malý jsem sledoval lety
do vesmíru, četl o tom knížky. Ale podrobněji
jsem se o to začal zajímat až někdy na střední
škole. A potom především jako dospělý, hlavně
v souvislosti s mým celoživotním koníčkem,
kterým je sbírání autogramů slavných
osobností. Dostalo se mně do sbírky několik
podepsaných fotografií kosmonautů –
sovětských i amerických. A mě začalo zajímat,
co to je vlastně za lidi, co dokázali, a kam až se
podívali. Tak jsem začal hledat informace
nejenom o kosmonautech, ale i o kosmické
technice a jednotlivých letech do vesmíru. Psal
jsem si o podpisy do Hvězdného městečka
v Moskvě, ale i do NASA v Houstonu. Psal jsem
firmám, které vyráběly skafandry, jídlo pro
kosmonauty nebo stroje, na kterých lidé
do vesmíru létali. Je potřeba si uvědomit, že to
bylo ještě v době před internetem, kde se
dá dnes všechno najít. Já jsem tehdy dostával
od těch firem velké obálky nacpané
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informačními materiály a všechno to podrobně
studoval. Tím se můj zájem, o kosmonautiku
prohluboval a zintenzivňoval.
Chtěl byste někdy letět do kosmu, pokud to
bude v budoucnu možné? Poznat to všechno
na živo?
Samozřejmě, že chtěl! Ale vím, že se mi to nikdy
nevyplní. Ani dnes, ani nikdy později. Jsem už
dost starý, a zdravotně na tom také nejsem tak
dobře, aby mě někdo pustil na takovouto cestu.
A navíc, jak někdy na podobnou otázku
odpovídám, já bych se jim při cestě do vesmíru
dost prodražil. Vážím totiž zhruba tolik jako dva
profesionální kosmonauté, takže bych váhově
zabral dvě místa, a někdo další by musel kvůli
tomu zůstat doma. Ale vážně – strašně rád
bych si samozřejmě vyzkoušel pohyb ve stavu
beztíže, rád bych viděl naši Zemi z vesmíru, rád
bych všechno to, o čem jsem od kosmonautů
slyšel při osobních setkáních vyprávět, zažil na
vlastní kůži.
Co vás inspirovalo k organizaci KOSMOSNEWS PARTY? O co se zde přesněji jedná?
To se musíme vrátit skoro o 25 roků zpátky.
Tehdy jsme s několika kamarády, taky nadšenci
do kosmonautiky, začali vydávat každý měsíc
několikastránkový bulletin, kde jsme shrnovali,
co se událo v kosmonautice, informovali
o nových posádkách, které se připravovaly na
let do vesmíru, nebo se chlubili tím, kdo
ze světových kosmonautů nám poslal svojí
podepsanou fotografii. Bylo to v době
předinternetové, takže lidé tyhle informace
těžko sháněli a byli rádi, že jsme bulletin
KOSMOS-NEWS tiskli a posílali. No, a potom
jednou přišel nápad, že by se tihle lidé mohli
jednou za rok sejít a o kosmonautice
si popovídat, setkat se s odborníky, spisovateli,
novináři, ale i s kosmonauty, které jsme zvali na
besedy. První ročník KOSMOS-NEWS PARTY
se uskutečnil v roce 2000 a sešlo se tam
necelých dvacet lidí. Teď už máme za sebou
dvacet ročníků, a třídenního víkendového
setkání v Pardubicích se každoročně účastní již
přes 100 účastníků. Včetně řady studentů
a dalších
mladých
zájemců,
které
kosmonautika baví. Bohužel epidemiologická
situace neumožní uspořádat letošní program,
což nás moc mrzí.
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se v programu Apollo prošli po Měsíci, a s pěti
z nich jsem se potkal i osobně. Za kosmonauty
jezdíme (tedy jezdili jsme před koronavirovou
pandemií) po celé Evropě, osobně jsem jich
potkal již více než 200. Bývají to velice zajímavá
setkání s lidmi, kteří měli možnost se na naše
pozemské problémy podívat tak nějak
„z nadhledu“…
Mám ve sbírce i pár drobných věcí, dárků, které
byly s kosmonauty ve vesmíru. Celkem mám ve
sbírce přes 3500 podepsaných fotografií,
filatelistických obálek, knížek, či dalších
předmětů.
Byla to pro Vás čest, že Andrew Feustel vzal
českého Krtečka do kosmu? Jak vás taková věc
napadla?

Milan Halousek s Eugenem Cernanem –
poslední pozemšťan, který stál v roce 1972 na
Měsíci, mimochodem s československými
kořeny (foto Milan Halousek)
Na stránkách se píše, že jste se stal sběratelem
autogramů kosmonautů a věcí okolo
kosmonautiky. Jak je na tom momentálně
Vaše sbírka?
Sbírání autogramů slavných a zajímavých
osobností je můj celoživotní koníček. Nejdřív
jsem sbíral podepsané fotografie herců,
zpěváků, výtvarníků nebo politiků. Později jsem
se specializoval právě jen na autogramy lidí,
kteří měli to štěstí, že mohli vidět naši modrou
planetu z vesmíru. Dnes mám jednu
z nejúplnějších sbírek v České republice. Z 565
lidí, kteří se dosud do vesmíru podívali, mě ve
sbírce chybí podpisy asi od třiceti z nich,
většinou již dávno mrtvých. Mám podpis
prvního člověka ve vesmíru, Jurije Gagarina,
jehož 60. výročí startu si budeme začátkem
letošního dubna připomínat, mám podepsanou
fotografii od prvního pozemšťana, který v roce
1969 otiskl svojí stopu do měsíčního prachu,
Američana Neila Armstronga, i první ženy,
která letěla do vesmíru, ruské kosmonautky
Valentiny Těreškovové. Ve sbírce mám
podepsané fotografie od všech 12 mužů, kteří
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Program „Do kosmu s Krtkem“ nám dělá
velikou radost, letos v květnu si připomeneme
již 10 roků od okamžiku, kdy náš první Krtekastronaut do vesmíru vzlétl. Říkám první,
protože asi víte, že v kosmu už byly dva naši
plyšoví Krtečkové, ten druhý v roce 2018. Oba
tam vzal americký astronaut Andrew Feustel,
jehož manželka Indira má českou maminku.
A právě Indira byla tou, kdo vymyslel, že když
tedy její muž letí do vesmíru, tak by tam s sebou
mohl vzít něco českého, co by připomínalo
rodnou vlast její maminky. To bylo v roce 2009
a Andrew tehdy letěl v raketoplánu Atlantis
opravovat Hubbleův vesmírný dalekohled.
A sebou si vezl básnickou sbírku Jana Nerudy
„Písně kosmické“. A když se potom o dva roky
později chystal ke své druhé cestě do vesmíru,
tentokrát na Mezinárodní vesmírnou stanici
ISS, tak už jsme byli s Indirou a Andrewem
domluveni, že tentokrát s sebou vezme něco,
co by propojilo svět dětí se světem složité vědy
a techniky, kterou kosmonautika je. No, a všem
známý Krteček pana Zdeňka Milera byl celkem
jasnou volbou. Musela se připravit dvaceticentimetrová nehořlavá varianta plyšové
figurky, a vyřešit spoustu povolení, ale povedlo
se to. Krtek-astronaut byl v květnu 2011
šestnáct dní ve vesmíru. Po návratu nám ho
tady Andrew Feustel nechal a my s ním od té
doby jezdíme za dětmi do škol, klubů,
hvězdáren a knihoven s programem, ve kterém
si povídáme o tom, jak je létání do vesmíru
zajímavé a o tom, jak je kosmonautika důležitá
pro všechny z nás na Zemi. Že produktů
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kosmického výzkumu využíváme všichni, každý
den, aniž si to většinou vůbec uvědomujeme.
V roce 2018 letěl Andrew Feustel do vesmíru
potřetí, a náš Krteček s ním zase byl. Tentokrát
to byla menší, jen deseticentimetrová figurka,
ale ve vesmíru, na palubě ISS, prožila půl roku.

Milan Halousek s Andrewem Feustelem
a Krtkem – astronautem (foto Milan Halousek)
Byl jste nominován na spoustu úžasných cen,
jaké z toho máte pocity?
Spousta jich nebyla, ale jsem samozřejmě
velice potěšen každou z nich. Vždyť většina
těch nominací byla od studentů, se kterými
jsem se setkal ve vzdělávacích programech, kdy
jsme jim ukazovali krásy a taje vesmíru, ale
i třeba složitosti matematických a fyzikálních
výpočtů letů do kosmu. Každého takovéto
ocenění a nominace si nesmírně vážím, ať to je
třeba nominace na „Cenu Ď“ (Ď jako
děkujeme…), kde jsem skončil za takovou
velikou osobností, jakou bezesporu byl pan
Karel Gott, nebo nominace na „Cenu
společnosti Mensa“ v roce 2017.
O kterém tématu se Vám v kosmonautice
mluví nejlépe?
To je složité takto stručně vybrat třeba jen
jedno z témat. Mám moc rád školní přednášky,
kdy před sebou vidím plnou třídu malých dětí,
nebo i větších studentů. Na každou vaši
věkovou kategorii se musí jinak, se zdůrazněním jiných témat, jiných věcí. Prckové
ze školek milují Krtečka a povídání o tom, jak
letěl do vesmíru, ale i povídání o dalších
zvířátkách, která byla v kosmu.
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O čem toho příliš nevíte a chtěl byste
se dozvědět více?
V kosmonautice je toho pořád ještě dost, co
neznám, nebo minimálně neznám podrobně
a přesně. Pořád se toho například ještě hodně
neví o počátcích především sovětské kosmonautiky, kde je stále ještě hodně věcí utajených,
nebo spíše už nedohledatelných. Třeba
o ruském programu letu na Měsíc, který se jim
nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Takže na Měsíci přistáli v letech 1969 až 1972
pouze Američané – ale i tam jsou pořád
události, o kterých se toho moc neví.
Pokud by ale měla ta otázka směrovat
na vesmír jako takový, tak vlastně dodnes
„nevíme skoro nic“. Nejenom já, ale i světově
uznávaní vědci, jako je třeba pan dr. Jiří Grygar,
nebo jako byl fyzik a kosmolog Stephen
Hawking, pořád objevovali a objevují nové
a nové zajímavosti o vesmíru. Vždyť vědci
přiznávají, že „znají“ pouze asi 4 procenta
vesmíru, že většina toho, co tam je, co se tam
děje, je jim i nám všem ostatním doposud
skryta. Takže zatím ani nevíme, kde a kdo tam
někde žije.
Co Vás v nejbližší době čeká?
přednáška, článek nebo akce?

Nějaká

Moc mě chybí školní přednášky, přiznávám.
Už to bude rok, co se nekonají, a mám obavu,
že ještě dlouho se konat nebudou.
Takže mám občas nějakou on-line přednášku
po skype, občas mě „pozvou“ pomocí
videokonference na školní hodinu fyziky, ale
jinak nic…
Teď připravuji několik článků do časopisů
a novin u příležitosti blížícího se 60. výročí letu
prvního člověka do vesmíru, kdy sovětský
kosmonaut Jurij Gagarin jako první pozemšťan
obletěl jednou Zemi.
Veronika Ocásková, kvinta
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Pro a proti
Žijeme v České republice, v Evropě, na Zemi,
ve Sluneční soustavě, v Mléčné dráze,
ve vesmíru… Tvoříme tak nepatrnou část
veškeré existence asi jako osmina zrnka písku
tvoří pláž. Ale co je dál? To se snaží zjistit vědci
z celého světa a spotřebovávají u svého bádání
spoustu peněz. Vyplatí se to? Potřebujeme to
vůbec vědět? Na to už vám svůj názor řeknou
naše redaktorky níže.

Pro
Investování do kosmických programů přináší
mnoho užitečných technologií, bez kterých
si dnes život ani nedovedeme představit.
Vesmírný výzkum je velmi nákladná záležitost
a jeho výsledky si zpravidla spojujeme jen
se snímky vzdálených planet nebo přistáním na
Měsíci. Některé věci, které původně vznikly
v laboratořích NASA, ale používáme i v běžném
životě. Věděli jste, že taková paměťová pěna,
joystick, bezdotykový teploměr, nebo dokonce
kojenecká výživa vznikly díky výzkumu
vesmíru? A to nemluvím o GPSce, bez které
bychom dnes už neudělali ani krok. Družice
a jejich satelitní snímky pomáhají předpovídat
počasí a nebezpečné klimatické jevy. Slouží
dokonce i historikům, kteří pomocí nich
nacházejí ztracená města v džungli atd.
Málokteré odvětví vědecké činnosti vrací tolik
vynaložených financí jako vesmírný výzkum.
Adéla Guňková, prima

Proti
Vesmír lidi fascinoval už odedávna, ale mnozí
z nás nikdy nepřemýšleli, jaké náklady nás to
bude stát. Velkým rizikem je financování. Stále
jsme ve fázi velmi nákladného vývoje, přitom
jsme nedosáhli ještě žádných tržeb. Doba, kdy
přijde možnost výdělků je velmi vzdálená
a určitě se bude spíše týkat našich dětí
či vnuků. Dalším rizikem je životní prostředí na
Zemi. Při výrobě raket, které se skládají
z různých hmot, bude docházet k znečišťování
přírody. Taktéž ale samotný výzkum vesmíru
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povede k tvorbě odpadových planet a vesmír
se bude znečišťovat. Nebylo by lepší nyní
investovat peníze do zlepšení životního
prostředí na naší planetě? Třeba jen proto, aby
se naše děti dožily doby, kdy do vesmíru
opravdu létat budeme.
Klára Hlavatá, prima

Historie letů do
vesmíru
Všichni víme, kdo se jako první člověk vydal do
vesmíru, či kdo jako první přistál na měsíci. Víte
ale, kdo byly fenky Belka a Strelka, nebo kdy
svou cestu do vesmíru podnikl první soukromý
raketoplán?

Zvířata ve vesmíru
Před tím, než se do vesmíru vydali lidé, byli
tímto úkolem pověřeni zvířecí kosmonauti.
Ti byli do vesmíru posíláni, aby se zjistily
dopady cesty a pobytu ve stavu beztíže na živý
organismus. Od konce 40. do 60. let bylo do
kosmu vysláno mnoho zvířat, v Sovětském
svazu to byli většinou psi, v USA zase opice.
Kromě nich byly používány také kočky, myši,
potkani,
želvy,
žáby,
hmyz,
různé
mikroorganismy a výjimečně i ptáci. V 60.
letech však zvířecí cesty do vesmíru neskončily,
dodnes jsou do kosmu vysíláni především
menší živočichové.
Nejdůležitější lety
se zvířaty na palubě:
1947 vinné mušky (USA) – první živočichové,
kteří se dostali za hranici zemské atmosféry
(Kármánova hranice)
1949 opice Albert II. (USA) – první savec, který
překročil Kármánovu hranici, při návratu však
bohužel zahynul
1951 psi Dezik a Cygan (SSSR) – první savci,
kteří překročili Kármánovu hranici a vrátili se na
Zemi živí
1957 fenka Lajka v lodi Sputnik 2 (SSSR) – první
živočich na oběžné dráze, návrat na Zemi nebyl
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plánován, zahynula po 5-7 hodinách na
následky přehřátí
1960 fenky Belka a Strelka (SSSR) – první
organismy, které se bezpečně vrátily z oběžné
dráhy
1968 želvy (SSSR) – první živočichové, kteří
obletěli Měsíc

Lidé ve vesmíru

CzechCloud –
streamer a
youtuber
Jestli se pohybujete na stránce Twitch nebo
Youtube, tak jste už možná zaregistrovali
streamera Petra Žaluda alias CzechClouda.
Je velmi zajímavý tím, že se zcela odlišuje od
ostatních streamerů.

Po otestování bezpečnosti cest do vesmíru
zvířaty, přišla řada i na člověka. Jako první se do
kosmu podíval sovětský kosmonaut Jurij
Gagarin v kosmické lodi Vostok 1. Odstartoval
12. 4. 1961 a jednou obletěl Zemi. Od té doby
bylo do vesmíru podniknuto množství letů.
Mezi nimi například lety projektu Apollo, jehož
cílem bylo přistání na měsíci, a velké množství
letů ke kosmickým stanicím. Mezi nejdůležitější
kosmické lety patří:
1967 Sojuz 1 (SSSR) – v posádce Vladimír
Komarov, první smrtelná nehoda při
kosmickém letu s lidskou posádkou

Petr Žalud (www.esport.cz)

V současnosti je cílem soukromých společností
jako SpaceX vyvinout vesmírné plavidlo vhodné
pro vesmírnou turistiku. Na jaře loňského roku
jste mohli zaznamenat let lodi Crew Dragon
společnosti SpaceX, který byl od roku 2011
prvním startem kosmické lodi s lidskou
posádkou v USA od roku 2011, a zároveň
prvním letem společnosti SpaceX s člověkem
na palubě.

CzechCloud je dvaatřiceti letý český influencer,
který vytváří obsah především na stránce
Twitch již několik let. Poprvé se výrazněji
objevil na veřejnosti v roce 2014 s příchodem
karetní
hry
Hearthstone.
Vysílal
několikahodinové streamy, kde hrál tuto hru
a předváděl tipy a triky svým fanouškům.
Postupně se z něj stal také komentátor
a profesionální hráč. První významný turnaj,
který v Hearthstonu vyhrál byl LanCraft v roce
2014. Dále se mu podařilo se svým týmem
zvítězit ve finále prvního turnaje Hearthstone
Global Games proti Ukrajině. Momentálně se
věnuje reakcím na zajímavé události a také
videohrám. Na rozdíl od ostatních známých
streamerů ve hrách již nijak zvlášť nevyniká.
I navzdory tomu je schopný udržet si pozornost
diváka, ať už svými názory, neobvyklím tónem
hlasu či osobitým stylem humoru. Ke dnešnímu
dni má přes sto osmdesát tisíc odběratelů na
platformě Youtube a okolo tři sta tisíc
sledovatelů na Twitchi. V jeho tvorbě mu
napomáhá editor Džejkob, který se stará o jeho
Youtube kanál a editor HaiseT.

Jana Scheerová, sexta

Michael Toman, kvarta

1969 Apollo 11 (USA) – v posádce Neil
Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin, první
přistání na měsíci
1978 Sojuz 28 (SSSR) – v posádce Alexej
Gubarev, Vladimír Remek; první, a doposud
poslední let s československým kosmonautem
na palubě, Remek byl nejen prvním
kosmonautem z Českoslovenka, ale i prvním
kosmonautem, který nepocházel z USA či SSSR
2004 SpaceShipOne – v posádce Mike Melvill;
první pilotovaný let soukromého raketoplánu
nad Kármánovu hranici
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NO STRESS!

Ema Vymazalová, prima
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Chvilka poezie
Nové číslo, nové básně. Je tu tedy pokračování
ze sbírky “Věčné okamžiky“ od Lucie Kachlířové.
Básně jsou jako minule doplněny fotografiemi,
aby vás více navodily do atmosféry. Přineste si
tedy teplý čaj nebo kávu a pusťte se do čtení.
Hezkou zábavu.
Poslední dobou, já necítím se sama
sebou.
Necítím se vůbec šťastně.
Přemýšlím, jestli to vše není tebou,
jestli ty nejsi ten problém, vlastně.

I kdyby všechny hvězdy padaly,
světové války začaly,
poslední dech by nám vzaly,
Vždycky budeš moje bezpečí.

Jaká je podstata v těch prázdných a
plytkých myšlenkách?

Vždyť já miluju hloubku a né ‚‚Jak se
máš?‘‘

…konverzace s tebou mě užírá.
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Tak moc chci já,
vyjít ven.
Dýchat čerstvý vzduch.
Slyšet rušné ulice.
Zaplést se do cesty cizím lidem.
Bloudit všemi městy.

Učitelská a
žákovská anketa
Zeptali jsme se našich učitelů a spolužáků, co
oni a vesmír. Jestli jsme ve vesmíru sami, kde
má vesmír konec, a jestli se vůbec někdy bude
dá žít na Marsu. Jejich odpovědi a názory jsou
velmi zajímavé, a tak doufáme, že zaujmou
i Vás.
Myslíte si, že jsme ve vesmíru sami?
Jak si představujete konec vesmíru? A vůbec,
má podle vás vesmír konec?
Kdy se podle vás bude dá žít na Marsu (nebo
jestli vůbec)?

UČITELÉ
Mgr. Tomáš Dratva
Myslím si, že sami rozhodně nejsme. A pokud
je vesmír nekonečný, jak se říká, tak musí být
i nekonečno vesmírných bytostí. Vždyť jen kolik
civilizací je ve Star Wars!
Myslím si, že i kdyby vesmír nějaký konec měl,
pro nás, pozemské červy, je tak obrovský, že
nám stejně připadá, že je nekonečný...

-mít radost z maličkostí je ten klíč ke
štěstí.
Barbora Kovarčíková, kvinta

Tak Matt Damon ve filmu Marťan tam už žil
před pěti lety a pěstoval tam brambory... Ale
teď trochu vážně, jelikož zatím nežijeme ani na
Měsíci, tak si myslím, že na Marsu to tak rychle
nebude. Myslím, že dřív jak za 300 let to
nebude.

Mgr. Zuzana Mezulianíková
Ne, nemyslím, že jsme ve vesmíru sami. Ale
zároveň si myslím, že nemůžeme nikoho nikdy
potkat, protože vesmír je nekonečný a tak se
v něm vlastně všichni míjíme.
Nemá konec, je nekonečný...

(en.wikipedia.org)
DALEKOHLEDím/BŘEZEN 2021

Myslím si, že člověk zbytečně moc přemýšlí,
kde by se dalo všude žít, má žít teď a tady na
Zemi, která k tomu byla stvořena. Navíc, žít
pořádný a naplněný život tady na Zemi zabere
dost práce, takže já osobně si nemyslím, že by
člověk měl marnit čas vymýšlením nějakých
alternativ. Let's live!
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Mgr. Tereza Konečná
Sami jako homo sapiens, myslící a duchovně
založení lidé s rozvinutou civilizací? To
si nemyslím, ale popřít to nemohu. Sami jako
žijící tvorové? To pravděpodobně ne.
Představy o nekonečnu nejsou vůbec triviální
a věřím, že čas od času zaměstnávají nejen
každého
matematika
(nebo
učitele
matematiky). Ačkoliv jsem o tématu slyšela
více debat, je pro mě konečnost/nekonečnost
vesmíru neuchopitelné téma. Prozatím
zůstávám u nedokonalé představy neustálého
rozpínání vesmíru, která ale předpokládá jeho
konečnost v daném momentu (starší ze
studentů si tuto představu mohou spojit
s pojmem potenciální nekonečno).
Myslím, že ještě po mnoho generací to bude
otázka spíše přežití než života v jeho plné kráse
tak, jak jsme zvyklí na Zemi. Jestli to bude někdy
vůbec možné? Netuším. Uvidíme, jak bude
výzkum pokračovat.

Mgr. Hana Žampachová
Nejsme.

Dříve jsem se hodně zajímala o astronomii,
o vesmír, cesty do vesmíru a samozřejmě mě
dráždila otázka zda má vesmír konec a jak je to
s tou jeho nekonečností. Zjistila jsem, že je lepší
nad tím nepřemýšlet, nepátrat, protože
schopnosti našeho mozku, které jsme dosud
schopní využít, na to prostě nestačí. Kdesi jsem
četla, že vědci zjistili přibližné stáří vesmíru
a určili jeho počátek. Tím se ale nabízí další
otázka co bylo před těmi xxxxx-lety. A to už zase
náš mozek prostě "nedává“… (ten můj
rozhodně ne).
Teoreticky určitě ano, prakticky by se musely
podmínky na Marsu "násilně" změnit tak, aby
odpovídaly podmínkám na Zemi, což by určitě
vědci chtěli někdy dosáhnout… Ale kdy? Nu,
zítra to určitě nebude tak jsem v tomto ohledu
naprosto klidná, že mě na Mars nikdo
nevystěhuje.
Markéta Coufalová, kvarta

STUDENTI

Nevím, asi nemá.

David Macek, kvinta

Nikdy.

Řekl bych, že vzhledem k velikosti vesmíru tu
nejsme sami.

Mgr. Vendula Provazníková
Nejsme ve vesmíru sami, zcela určitě... Jsou tu
s námi planety, hvězdy, mlhoviny, vodík,
helium, hvězdný prach a ledacos dalšího.
Konec vesmíru? No teorie velkého třesku říká,
že od okamžiku velkého třesku se vesmír
rozpíná... Kam? Někam. Takže konec vesmíru
by mohla být hranice té zvětšující se bubliny...
Je tenká, pohyblivá a duhová.
Na Mars přiletí lidé v roce 2112, ale první
expedice pouze vybuduje nějaké obyvatelné
prostředí. O padesát let později pak poletí další
vlna osadníků.

Já si konec vesmíru představuji tak, že něco
obrovského exploduje.
Ano, ale nejdřív tak za 100 let.

Pavlína Procházková, kvarta
Myslím si, že třeba v jiné dimenzi by mohlo
existovat něco podobného našemu životu.
Nevím jestli lidé, ale nějaký život asi ano.
Podle mě vesmír konec nemá, a pokud ano, je
tak daleko že ho lidé nebudou schopni objevit.
Nemyslím si, že se tam bude dát žít, ale pokud
ano, bude to v hodně daleké budoucnosti.

Mgr. Miroslava Nechvílová

Adam Mareček, kvarta

Myslím si, že jsme tu sami. Zatím se vědecky
nepodařilo objevit v dosud prozkoumaném
vesmíru žádnou inteligentní formu života a tím
je další existence ve vesmíru spíše otázkou víry
– Věříte, že jsme ve vesmíru sami?

Ano, jsme tu sami. Vesmír je velmi starý
a i přesto v Mléčné dráze nenacházíme žádné
stopy po mimozemských civilizacích

DALEKOHLEDím/BŘEZEN 2021
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Vesmír se neustále rozpíná, to jednou skončí
a začne se smršťovat zpět. Poté nastane nový
Velký třesk.
Mars je radioaktivní zmrzlá nehostinná planeta.
Bez vody a husté atmosféry. Bez zdrojů energie
tam není palivo do reaktorů, vítr, termální
prameny, ani dostatek slunečního záření.
Postavit kolonii na Marsu bude těžké, ale ne
nemožné. Myslím, že bychom to mohli
zvládnout do zhruba 100 let.

Lukáš Chromý, septima
Nejsme ve vesmíru sami. Myslím si, že by to
byla až moc velká náhoda, kdyby v tak velkém
prostoru vznikl jen jeden život, který by
si uvědomoval vlastní existenci.
Podle mě vesmír konec nemá.
Řekl bych že ano, možná tak za 20 let.

Julie Ondrová a Julie Čechová, kvarta

Tipy na knihy
Jaro nám začíná, ale stále není takové teplo na
to, aby se napustil bazén a chodilo se na
koupaliště, takže vám redakce DALEKOHLEDím
připravila Tipy na knihy.
Název: Rudolf II. Spiknutí
Autor: Veronika
Válková
Rok vydání: 2016
Počet stran: 160
Něco o příběhu:
Dvanáctiletá Bára
cestuje do minulosti
pomocí kouzelného
atlasu. Tentokrát ji
atlas přenesl do
října roku 1600.
Poté se ale dostane do spáru pana Makovského
z Makové. Při útěku z jeho domu uslyšela
rozhovor spiklenců, kteří plánují smrt Rudolfa
II. Podaří se Báře zachránit Rudolfa II.?
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Název: Nikdyuš –
Zkoušky, jež
podstoupila
Morrigan Crowová
Autor: Jessica
Townsendová
Rok vydání: 2018
Počet stran: 470
Něco o příběhu:
Mladá
Morrigan
Crowová je prokletá. Každý se jí od
jejího
narození
straní. Nejhorší je, že na den svých jedenáctých
narozenin musí zemřít. Pak ale pozná Jupitera
Northa, podivného muže, který ji dostane do
světa Nikdyuš. Aby mohla zůstat naživu, musí
splnit zkoušky. Unikne Morrigan svému osudu?
Kniha mi trochu připomíná Harryho Pottera.
Následuje ji kniha Divomor – Síly, jež v sobě
objevila Morrigan Crowová. Podle mě kniha
určitě stojí za přečtení.

Název: Škola dobra
a zla
Autor: Soman
Chainani
Rok vydání: 2014
Počet stran: 410
Něco o příběhu:
Sofie žije ve městě
ve kterém se každé
čtyři roky ztrácejí
dvě děti. Všichni ve
městě ví, že je unáší
tajemný školník do Školy dobra a zla, kde poté
studují. Jedno z unesených dětí je krásné
a dobromyslné, zatímco druhé je ošklivé a zlé.
Z nich se po studování stává kladná postava
a záporná postava. Dívka Sofie se nemůže
dočkat až ji unesou, ale vloudí se chyba . . .
Tato kniha obsahuje spoustu detailních popisů
a má rovnou několik dalších pokračování. Je
opravdu napínavá a má nečekaný konec. Za mě
je to dobrá investice a stojí to za to.
Marie Všetičková, prima
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Sport rozhovor
s Jiřím Presem
Milí čtenáři našeho časopisu, v tomto čísle jsem
si pro Vás připravil rozhovor s tenistou Jiřím
Presem, který na naší škole chodí do oktávy.
Jirka se tenisu věnuje již dlouho, a to na vysoké
úrovni, takže se máte na co těšit.
Jak ses k tenisu dostal a jak dlouho jej hraješ?
K tenisu mě přivedl táta, který ho sám na
amatérské úrovni provozuje. Začal jsem
s nástupem do školy, tedy v 6 letech. Moje
začátky jsou spojeny s klubem Moravská Slavia
Brno, odkud jsem po problémech s trenérem
odešel. Od roku 2013 jsem členem TJ Mokrá
hora, kde jsem se vypracoval do předních
pozic.
Největší úspěchy?
Jako úspěch beru každou výhru, ale taky
vyrovnaný zápas s lepším hráčem, například
o 700 pozic lepším obzvlášť. Největšími
úspěchy jsou vítězství v několika amatérských
turnajích a semifinále turnaje úrovně C.
Co ti tenis „dal a vzal“?
Vlastně jediné, co mě tenis stojí, je čas
a energie. Musel jsem se vzdát ostatních
sportů, ale to, co všechno jsem se naučil, za to
stojí. Pečlivost, trpělivost, cílevědomost
a respekt. No a pak vědomí, že na 30 metrů
dokážu trefit téměř vše.
Měl jsi během svojí kariéry nějaké zranění?
Zranění jsem prodělal několik. Natažené šlachy,
namožené svaly, ty už ani nespočítám. Nejvíce
jsem měl strach hrát po zlomeninách ruky.
Naštěstí dominantní, pravou, jsem si zlomil jen
jednou. Nejvážnější zranění mě potkalo
nedávno, problém s pravou plící mě stál
2 měsíce na přelomu roku.
Jak probíhaly tréninky před koronou a jak
během ní?
Před pandemií probíhaly normálně, stylem,
který mi vyhovuje. Drill, důraz na techniku
a správný výběr místa. Teď je to složitější. Není
moc míst, kde hrát. Snažíme se hrát venku, co
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nejvíc to jde. Hala je dnes luxus, který je nyní
v podstatě za odměnu.
Cíle do budoucna?
Cílů mám několik. Zlepšovat se, jak jen to
půjde, postoupit s týmem do vyšší soutěže
a podívat se do české elitní 500.
Tak ať se daří. Děkuji za rozhovor.
Mikuláš Soldán, kvarta

Mýty a záhady
Tentokrát se článek bude týkat záhady ve
vesmíru a některých mýtů pojících se se
souhvězdími.

Tvář na Marsu
V roce 1976 vyfotila americká sonda jménem
Viking na Marsu útvar, který velmi nápadně
připomíná lidskou tvář. Původní fotka ale
neměla moc velké rozlišení, a tak jistý
elektroinženýr přišel s nápadem optimalizovat
ji tak, že zprůměrovaný odstín každého pixelu
převede do jeho pravé barvy. Místo toho, aby
se tvář podle očekávání ztratila, objevily se na
ní další detaily.
Další fotografie byly pořízeny až o dvacet let
později, a na nich již ‘’tvář’’ připomíná spíš
obyčejný pahorek.
Podle některých lidí je tím vše vyřešeno, jiní
si myslí, že tvář na Marsu vytvořila nějaká
mimozemská civilizace a pozdější snímky jsou
podvržené. Proč? Myslí si, že by potvrzení, že
ve vesmíru nejsme sami, bylo pro lidstvo příliš
velkým šokem.
A co si o tom myslíte vy?

Původní fotka tváře na Marsu
(www.zahadyzivota.cz)
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Mýty o souhvězdích
Velká Medvědice a Malý Medvěd
Kallistó byla lesní víla a společnice Artemidy
(bohyně lovu). Byla tak krásná, že se do ní
dokonce zamiloval sám Zeus, vládce bohů. Když
Artemis zjistila, že Kallistó čeká Diova syna,
vyhnala ji ze své družiny. A když to zjistila Héra,
Diova žárlivá manželka, doplatila na to Kallistó
ještě víc. Héra ji totiž proměnila v medvědici.
Ještě před tím ale Kallistó povila syna
a pojmenovala jej Arkas. Když vyrostl, velmi
se mu zalíbil lov. Jednou, když se toulal po lese,
narazil na svou matku v medvědí podobě. Aby
ji nezabil, Zeus jej proměnil v malého medvěda
a oba je vyzvedl na oblohu.

Štír
Podle pověsti matka Země Gaia poslala štíra,
aby zabil Oriona, Poseidonova syna. Orion byl
pohledný, silný a velmi vychloubačný. Byl to
i skvělý lovec. Jednou prohlásil, že vybije
všechna nadpřirozená zvířata a právě to mu
bylo osudným. Štír byl na oblohu umístěn
za odměnu, protože správně splnil svůj úkol.

Ryby
Když Zeus a ostatní bohové z Olympu porazili
giganty, Gaia, matka Země, porodila ještě
hrozivějšího netvora, Týfóna. Když se Týfón
objevil na Olympu, bohy zachvátila hrůza. Jak
utíkali, měnili se v různá zvířata, například
Artemis, bohyně lovu, se změnila v kočku, bůh
války Árés se proměnil ve vepře a Zeus na sebe
vzal podobu berana. Aby Týfónovi unikla
Afrodia, bohyně lásky a její syn Erós, skočili do
řeky a změnili se v ryby. Své ocasy svázali
stužkou aby se navzájem neztratili. Týfóna
později porazil Zeus, vládce bohů.

Souhvězdí ryby (www.kalendarsily.cz)
Jiřina Klimešová, tercie
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Vesmírná
Vesmírná strava
strava
Asi každý z nás někdy snil a přemýšlel o tom,
jaké by to bylo podívat se do vesmíru…Užívat
si stavu beztíže, rozplývat se nad tím, jak je
naše planeta z dálky malinká, plout v raketě
nekonečným mořem hvězd… Prostě nádhera.
Pomysleli jste ale i na to, co byste v tom vesmíru
jedli? Nemusíte se obávat, nebylo by to nic až
tak strašného, nyní už je vlastně dlouho psaná
vesmírná kuchařka skoro stejná, jako ta naše
pozemská…
Už při prvních letech do vesmíru bylo
samozřejmě potřeba něco jíst. Tehdy se lidé
snažili hlavně o to, aby jídlo nezabralo moc
místa, nebylo příliš těžké a nedrobilo
a nepoškodilo tím přístroje. Strava na prvních
vesmírných misích, jako byl například program
Mercury (1958–1963), se skládala z potravin
vytvarovaných do kostek o velikosti kousnutí,
lyofilizovaných prášků či zahuštěných kapalin
v hliníkových tubách. Astronautům to
samozřejmě nebylo úplně po chuti, bylo tedy
potřeba na jejich jídelníčku zapracovat. V době
programu Gemini (1962-1966) byly malé
kostky již potažené želatinou, měli také
bochníčky chleba o velikosti jednohubek,
u mrazem sušených potravin se zlepšilo balení,
které umožňovalo snadnější rekonstituci, no
a z tuby už bylo možné si vymáčknout třeba
mléčný pudink nebo krevetový koktejl.
S programem Apollo (1961–1972) se rozmanitost pokrmů ještě zvětšila, nejenže byla za ve
vesmírných prostředcích poprvé dostupná
teplá voda, která výrazně usnadnila rehydrataci
jídla, ale astronauti již mohli jíst jídlo lžičkou
přímo z obalu.
A stejně rychle, jak doba kráčí vpřed,
se rozšiřuje i vesmírný jídelníček, aktuálně
hlavně na ISS, kde si astronauti mohou
pochutnat skoro na čemkoliv, co máme tady na
zemi, akorát možná v trochu jiné podobě.
Na sestavování jídelníčku se podílí jak nutriční
odborníci, tak sami astronauti, aby jim
chutnalo to, co jedí. Je ale nutno brát ohled
na všechny věci, co se s lidským tělem
v mikrogravitaci dějí, jako je křehnutí kostí,
svalová atrofie, rychlejší vyčerpání zásob tuků,
proteinů nebo, protože vesmírná stanice je
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místem, kam slunce nesvítí, i vitamínu D. Aby
si tedy astronauti udrželi zdravá těla, musí
pravidelně cvičit a přijímat potřebné živiny
právě z jídla.
Aby se stravování ve vesmíru mohlo dále
rozvíjet, používají astronauti různé aplikace
(např. EveryWear), které dávají odborníkům
vědět, co (tabletem naskenují čárový kód) a kdy
jedí, zároveň je také pomocí biokonektorů
možno zkoumat jejich tělesné funkce při
cvičení a tak zjišťovat jaké množství kalorií
v jaké podobě je pro ně nejvhodnější.
Jistě vás ale napadá otázka, jak si tedy
astronauti jídlo v kosmu připraví? Není to až tak
složité…Potraviny, které jsou málo trvanlivé
(např. čerstvé ovoce) se musí co nejrychleji
zkonzumovat, jídlo v konzervách se prostě
otevře a nabere lžičkou – je vlhké, takže se na
lžíci udrží, stejně tak různé pudinky a želé.
Většina ostatních potravin je balená vakuově,
nebo zabalená v dehydrovaném stavu (za nízké
teploty se z nich vysaje voda). Astronauti
si potom speciálním přístrojem přímo do obalu
napustí dané množství teplé či studené vody
(jejím zdrojem jsou palivové články přeměňující
směs vodíku a kyslíku na vodu) a případně
si jídlo ještě ohřejí na požadovanou teplotu.
Poté má jídlo sytou chuť, podobnou jako tady
dole a astronaut může svými nůžkami
rozstřihnout obal a lžičkou se přímo z něj
najíst.
Pokud jde například o pečivo, mohou si ho
dopřát v podobě již zmíněných bochánků,
populární jsou ale i placaté tortilly, které
se nedrobí a dobře se na ně nanáší různé
omáčky nebo med. Jak už bylo řečeno, jídlo
v kosmu chutná podobně jako u nás, přesto je
ale někdy potřeba ho dokořenit, každopádně
ne tak, jak jme zvyklí – obyčejná sůl nebo pepř
by se rozletěly a ucpaly přístroje, proto
je koření dostupné jen v tekuté podobě.
Tím se dostáváme k pití, které je ostatně jako
tady na zemi i v kosmu samozřejmostí. Co ale
není samozřejmé je pití alkoholu, ten je na
vesmírných stanicích již zakázán, přesto
je možnost si pochutnat na čaji, kávě nebo
ovocné šťávě, které jsou v podobě prášku
a následně se naředí, pitelné jsou potom
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přepážkovým adaptérem (speciálním brčkem)
přímo z obalu.
Potraviny, vzhledem k tomu, v jakém jsou
stavu, vydrží na stanici celkem dlouho (alespoň
rok), stejně je ale potřeba je pravidelně
doplňovat. O to se starají přepravní kosmické
lodě (například Dragon SpaceX), které potom
odváží i ten odpad, který na stanici nebyl
recyklován (tyto lodě potom většinou shoří
v hustých vrstvách atmosféry i s odpadem,
tedy kromě zmíněné Dragon, která umí přistát
na moři).
Jak již z názvu vyplývá, Mezinárodní vesmírná
stanice je opravdu mezinárodní a platí to i o
tamním jídelníčku. Největší část stanice patří
Američanům následovaným Rusy, svou část tu
má ale i Japonsko, celkově Evropa, Kanada
nebo Brazílie či Itálie. Astronauti ale nemusí
zoufat, že by se jim nedostalo jejich národní
pochoutky. Na stanici už se totiž objevil i humr,
makronky a jiné pro různé země typické
pochutiny. Potraviny Rusů a Američanů se také
občas liší balením, obě země se ale musí snažit
vytvářet pokrmy tak, aby je bylo možno
připravit v přístrojích obou zemí.
Vidíme tedy, že vesmírné stravování si prošlo
dlouhou a náročnou cestu, která zajistila našim
vyslancům do vesmíru zpříjemnění pobytu na
stanici. Určitě se bude ještě dále rozvíjet, kdo
ví, možná přijdou časy, kdy si astronauti budou
moci ve vesmíru vařit a pěstovat jídlo úplně
sami, už se jim tam povedlo například upéct
vlastní sušenky (z předpřipraveného těsta, také
jim to trvalo dlouho a bylo třeba je všechny
poslat zpět na zem a podrobit je výzkumu.) My
tady na zemi, zejména naši vědci, se můžeme
jen snažit vymýšlet a bádat, ovšem co bude
v budoucnu, to je ve hvězdách…

Příprava jídla ve vesmíru
How to Cook Spinach In Space | Video
Chris Hadfield’s Space Kitchen
Eszter Dicko, kvarta
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Myšlenkový
vesmír Bert &
Friends
Neotřelý hudební úkaz, který se zjevil na české
alternativní scéně v roce 2016 se singlem
Haluzinace. Od té doby stihla skupina Bert &
Friends vydat dvě EP a jedno živé album, kde
celý svůj repertoár převedli do světa klasické
hudby. Nebojí se ničeho a v nejbližší době je
čeká snad i koncert na Strahově, na který je
lidstvo už prý připraveno. Jejich nepopsatelný
dream-popový zvuk se už dávno stal na české
hudební scéně kultovním a sama kapela tvrdí,
že přišla z roku 2050, aby současnému lidstvu
ukázala všechny své hity roku 2049. Co je tedy
Bert & Friends a proč byste tomuto projektu
měli dát šanci?
„Myslím, že mám od začátku dar toho, že jsem
prostě šťastný,“ říká hudebník a absolvent
Konzervatoře Jaroslava Ježka Albert Romanutti
v rozhovoru s hudebním publicistou Vojtěchem
Tkáčem vydaném v časopise Headliner. Právě
Albert je hlavní tváří a zakladatelem projektu
Bert & Friends, který českou hudební scénu
ohromil debutovým singlem Haluzinace. K
historce o přinejmenším trochu podivném
původu se pak přidává teorie, že je psát
recenze na jejich alba téměř nemožné, neboť
nadpozemská síla jejich hudby nechává
publicisty mizet. Ovšem já tu analýzu
podstoupím, ať mě to stojí cokoliv.
Definovat samotný zvuk skupiny není tak
složité. Ze všech skladeb na vás bude číhat svěží
dream-popový zvuk, jenž kombinuje jazzový a
psychedelický podkres, okořeněný o inspiraci z
italských popových hitů osmdesátých let. Sama
kapela pak celý svůj styl definuje jako: „space
altruistic progressive psychedelic melodic jazz
rock.“
Dočkáte se hutných synťákových melodií, které
se i přes inspiraci masivními žánry nenechávají
škatulkovat, a množství využívaných zvuků je
nepřeberné. I samotné vokály Alberta
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Romanuttiho
nástroj.

fungují

jako

plnohodnotný

Mohlo by se zdát, že i rozbor jména bude
prachsprostě jednoduchý. Nakonec si ale
ukážeme další výrazný poznávací znak, který
vám na první pohled možná ani nedojde, neboť
přáteli se myslí veškerá alter ega frontmana
Berta, která se objevují ve svých vlastních
světech
zachycených
v
jednotlivých
videoklipech. Všechna se pak sejdou na velké
zahradní slavnosti v klipu k písni Piš mi básně
vydané na letošním EP Panna a netvor. Tato
alter ega celý projekt krásně doplňují a už kvůli
nim rozhodně stojí za to, abyste si našli chvilku
i na samotné, vždy neotřelé klipy. Lákadlem pro
vás může být také ikonické sólo na rybu v klipu
k nejstreamovanější písni na Spotify – Plody
moří.

Všechna alter ega Alberta Romanuttiho
(www.facebook.com/Bert.and.Friends.music)
Albert je sice mozkem celé skupiny, ale na práci
není sám. Kapelu tvoří další tři členové, kterými
jsou Jakub Šindler, David Herzig a Vladko
Mikláš. Již jsme si stihli rozebrat zvuk, ale co
texty a zbytek image? Bert & Friends původně
začínali jako čistě instrumentální záležitost,
která následně experimentovala i s anglickými
texty. Ty ovšem pro Alberta neměly takovou
hloubku, proto se od nich postupně opustilo.
V současnosti si rád hraje s českým jazykem,
často ona použitá slova ani nedávají moc smysl,
ale fungují jako další kus do celé zvukové
skládačky. Texty jsou silně abstraktní
a surrealistické. Kombinují vjemy z Albertova
soukromého vesmíru, z kterého čerpá nejvíce
inspirace. Kromě toho kombinuje široké vjemy,
emoce a nálady. Ty jsou silně altruistické a lze
v nich hledat mnoho významů. I když to k tomu
svádí, rád bych vás zastavil předem. Žádný
z textů nebyl napsán pod vlivem jakékoliv
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drogy, což Bert uvedl v již zmíněném rozhovoru
časopisu Headliner.

Kulinářský koutek
V tomto čísle jsem si pro vás připravila velkou
pochoutku. Je to zdravý a chutný pokrm.
Některá jídla, zrovna i červená řepa se sýrem,
se musí dlouho péct, či vařit. Proto pokud si toto
jídlo budete chtít udělat, budete si muset najít
dvě hodiny času.

ČERVENÁ ŘEPA SE SÝREM
Ingredience:
Fotografie z živého hraní alba Klasirdo, které
bylo nahráno v rámci livestream koncertů
"Plody doby" a "Radio Wave Live Session"
(wave.rozhlas.cz)
A co říct závěrem? Skupina Bert & Friends je
něco, co je třeba prožít s plným vědomím.
Nejde o satiru ani recesi. Bert takové označení
odmítá a tvrdí, že vše, co tvoří, bere naprosto
vážně. Kromě tohoto projektu je Albert také
autorem hudby k chystanému filmu Marťanské
lodě, jež vycházejí ze stejnojmenné sbírky
vydané hudebníkem Martinem Evženem
Kyšperským z brněnské skupiny Květy
a bohužel již zesnulou Alenou Černou.
Nejde tedy jen o infantilní vyhrávku, ale
o čistokrevné umění prodírající se skrz krásy
alternativního popu. Bert & Friends prostě
patří mezi skupiny, které budete milovat, nebo
nenávidět. Každopádně se ale vyplatí to zkusit
a doufat, že vás vesmír vystavěný na pouhé
fantazii Alberta Romanuttiho vtáhne a nepustí
– v opačném případě totiž přijdete opravdu
o mnoho.

- červená řepa (množství je na vás)
- balkánský/kozí sýr
- olivový olej
- provensálské koření
- balzamikový ocet
- sůl
- balsamico crema
- alobal
- zapékací mísa

Postup:
Nejdřív si předehřejeme troubu na 150°C.
Oloupeme a na plátky nakrájíme řepu. Řepu
promícháme s trochou olivového oleje,
balzamikovým octem, solí a provensálským
kořením. Řepu zabalíme do alobalu na zapékací
mísu. Pečeme cca dvě hodiny. Upečenou řepu si
posypeme strouhaným sýrem a lehce polijeme
balsamico crema.

Brány do jiných vesmírů:
YouTube kanál skupiny:
https://www.youtube.com/channel/UCK8ZdiL
woP-u2R6lM_8e_qQ
Oficiální stránky skupiny:
http://www.bertandfriends.com/
Bandcamp účet skupiny:
https://bertandfriends.bandcamp.com/
Červená řepa se sýrem (foto J. Hroudná)
Vojtěch Rikan, externě
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Julie Hroudná, tercie

22

Ze šuplíku

Ze šuplíku
Vážení čtenáři, jako v každém čísle Vám
přinášíme literární díla našich studentů.
Tentokráte si můžete přečíst báječnou povídku
od našeho tajemného autora. Hurá do čtení!

Knihovna Života
Znáte takový ten pocit? Ten pocit, když ležíte
v posteli a už jste vypnuli všechny mobily,
notebooky a televize a všechna světla už jsou
zhasnuta. A kolem je černočerná tma a vy máte
ten pocit, že už opravdu chcete spát, ale vaše
„já“ pořád odporuje, že ještě opravdu spát
nechce.
Právě v tomhle bodě lidé začínají dělat různé
věci. Někteří se začnou třeba modlit. Jedni,
ti věřící, protože věří. Další jen ze zvyku. Jiní
zase z prosté lidské pýchy, sebezáchovného
pudu a tíživého pocitu, že nad námi něco je, ale
nepřipustí si, že by mohl být jakýsi bůh, začnou
naivně prosit, aby se jim všechno vedlo a aby
bylo vše v pořádku. A pak jsou tu tací, co se
modlí čistě jen proto, aby si s někým pokecali,
protože se cítí hrozně sami.
No a až člověk pokecá s šéfem všeho tam
nahoře, zase nemá co dělat a spát furt nemůže.
A tak přichází ten další stav mysli, kdy člověk
skoro spí a napadají ho texty písní, začíná
skládat básně, vymýšlet pohádky a hledat
odpovědi na důležité životní otázky, jako proč
je nebe modré, i když už to milionkrát četl
v nejrůznějších časopisech a článcích na
internetu.
Nebo lidská bytost udělá něco jiného. Začne
prostě a jednoduše přemýšlet a je za to na sebe
neskutečně hrdá, neboť v tu chvíli žije v naivní
představě, že vymyslí něco, co zahýbe
světovým poznáním. A pak tu myšlenku hned
zavrhne, neboť ví, že je to beznadějné. Člověk
pak přichází na to, že přemýšlení, hledání
moudrosti jako stará indiánská babička, není
zdaleka tak jednoduché, jak se zdá.
Nejsložitější je ta část, kdy člověk přemýšlí, nad
čím bude vlastně přemýšlet. A ať pak přemýšlí
nad jakoukoli všední, či nevšední věcí, vždycky
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ho to vyplivne u jednoho. Život. A i když o něm
přemýšlí každý po svém, vždycky ho napadne
i další věc. Smrt. Bratr a sestra kráčející ruku
v ruce, bok po boku a nemohli by existovat
jeden bez druhého. Protože i když máme smrt
jen proto, že Adam s Evou neodolali jablku… Co
pak by byl život životem jako takovým, kdyby
byl bez smrti? Nebyl by jen nekonečným
přežívaním? Vždyť my líní lidé potřebujeme
čas, aby ubíhal, aby nás dokopal k tomu něco
dělat. Vždyť kdyby se nám čas smrtí nekrátil,
nedělali bychom nic. Byly bychom prázdné
stránky, naprosto k ničemu, když život je jako
knihovna.
Ano, nahoře v kanceláři sedí Život, je jeden se
svou budovou, je svým pánem. Sekretářka Smrt
běhá a vyřazuje staré, už nečtené knížky,
zatímco dolévá kafe knihovnicím, Lásce
a Nenávisti, které vesele mastí karty. Smutek
se Štěstím rovnají knížky v policích, Hněv
a Strach společně umývají okna a všechno
trápení, strasti a nemoci utírají prach. A tak
spolu všichni žijí, protiklady, které by bez sebe
nebyly ničím. A ty knihy, to jsme my. Jedinečná
mistrovská díla, knihy, co mají na obalech
nejrůznější ilustrace a skrývá se v nich všechno
možné. Jsme tlusté bichle, tenké knížečky,
těžko čitelné, rozmazaně napsané detektivky,
romány, básnické sbírky či prosté deníky
přeplněné tajemstvím.
A až už je potřeba nové místo, na nové knihy,
přijde slečna Smrt a jemnou dlaní vytáhne
knížku z police a nikdo neví, kam ji pak dá.
To jsme my. Knihy, jejichž autory jsme my sami.
Píšeme své příběhy v Knihovně Života, která
beztak patří tomu bussinesmanovi tam nahoře.
Pak už člověk zachumlaný v peřině pochopí,
proč se říká, že lidé co hodně čtou, jsou moudří.
Vždyť když se život každého dá přirovnat ke
knihovně, kniha se dá přirovnat k životu. A co
nás naučí víc moudrosti než sám život?
Pak už opravdu nemáme sílu dál myslet, je to
totiž opravdu vysilující, a tak zavíráme oči
a putujeme do říše snů, alespoň na chvíli mimo
realitu. Mimo všechny perfektně doplňující
se protiklady. I mimo život a smrt.

🙡 The-broken-lover 🙡
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Nasajme atmosféru rudé planety/Koutek pro logiky

Nasajme
atmosféru rudé
planety
18. února jsme mohli být svědky úspěšného
přistání vozítka Perseverance na Marsu. Mezi
jeho úkoly patří příprava vzorků určených
k podrobnějšímu zkoumání na Zemi, pátrání po
známkách mikrobiálního života či sběr dat
potřebných k budoucím misím, pomáhat mu
má také „minivrtulník“ Ingenuity. Místo
přistání tohoto vozítka v marsovském kráteru
Jezero pak bylo pojmenováno po nositelce cen
Hugo a Nebula Octavii E. Butlerové – i v souvislosti s tím bych Vám ráda doporučila (přesně)
pár knih, které Vás na Mars přenesou jako
otočením kouzelného prstenu.
Perseverance není jediné vozítko, jehož místo
přistání nese jméno význačného literáta – stalo
se tak i u roveru Curiosity a vybraným nebyl
nikdo jiný než „básník science fiction“ Ray
Bradbury, autor Marťanské kroniky. Právě
Marťanská kronika je pak knihou povídek,
ve které si člověk najde své, přestože obvykle
sci-fi nefandí – Bradbury v ní mistrně využívá
jazyka a kulis kolonizace Marsu, aby mohl
vyprávět o lidech v jejich krásách i ošklivostech,
o objevech, setkáních a myšlenkách.
Druhým z páru je Marťan Andy Weira, který
se přes nezáviděníhodnou situaci hlavního
hrdiny Marka Watneyho (no řekněte, chtěli
byste uvíznout na Marsu?) nese spíše v lehčím
duchu. Nejlepšího botanika na Marsu a tak
trochu typ vesmírného macgyvera, který svůj
příběh začíná svérázným zvoláním „jsem
v hajzlu“, je těžké si nezamilovat – a jestli si víc
libujete v pohyblivých obrázcích, jistě vás
potěší, že se filmová adaptace s Mattem
Damonem v hlavní roli Ridleymu Scottovi víc
než vydařila.
Barbora Pospíšilová, septima

Koutek pro logiky
Vesmírný kvíz
1. Slovo planeta vzniklo z řeckého slova
planétés. Co to toto slovo znamená?
a) bloudící
b) planoucí
c) mající řád
d) jsoucí ve velké vzdálenosti
2. Který z následujících měsíců nepatří mezi
tzv. Galileovy měsíce obíhající Jupiter?
a) Callisto
b) Galatea
c) Europa
d) Io
3. Jakou teplotu má povrch Slunce?
a) 15 milionů K
b) 5, 7 milionů K
c) 5 700 K
d) 1 500 K
4. Jak se jmenují dva měsíce Marsu?
a) Phobius a Deinonychus
b) Phobos a Deimos
c) Phoebe a Daphnis
d) Prospero a Desdemona
5. Který z následujících údajů nejlépe odpovídá
délce jednoho solu?
a) 9 h 51 min
b) 10 h 39 min
c) 16 h 7 min
d) 24 h 40 min

Vesmírné přesmyčky
1. Maketo
2. Edoleklhad
3. Khopuzvěda
4. Ahmolvin
5. Volbere

Klíč
Vesmírný kvíz: 1a, 2b, 3c, 4b, 5d
Vesmírné přesmyčky: 1. kometa, 2. dalekohled,
3. hvězdokupa, 4. mlhovina, 5. veleobr
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Dopis pro Hally

Dopis pro Hally
Milá Hally,
zanedlouho píši velkou písemku ze zeměpisu a mám hrozné nervy.
Ráda bych je obalila něčím sladkým, ale moje oblíbená cukrárna je v jiném
okrese. Co mám dělat?
Eliška
Milá Eliško,
to je hrozná situace… Nikomu by neměly být odepřeny jeho oblíbené zákusky.
Věřím ale, že pokud bys pana cukráře požádala, poslal by Ti laskonku či rakvičku
v obálce až domů.
Tvoje Hally

Milá Hally,
mám v pokoji dvě květiny, ale obě usychají.
Zalívám je každý týden, ale jsou stále žlutější a žlutější. Jsem z toho smutný
a nevím, co mám dělat.
Anton
Milý Antone,
rostliny potřebují k životu nejen vodu, ale i vzduch. Zkus si tedy někdy v pokoji
vyvětrat a brzy jistě zaznamenáš výrazné zlepšení. Přeji Tobě i Tvým květinám
spoustu štěstí.
Tvoje Hally

Milá Hally,
vůbec nevím, co se životem.
Brian
Milý Briane,
nepropadej panice a nezapomínej se na život dívat z té lepší stránky! Určitě se najde
něco, co umíš – a než to najdeš, sem tam si zapískej. Přece jen dokud se píská, ještě se
neumřelo.
Tvoje Hally

Milí čtenáři,
nevíte si s něčím rady? Chtěli byste se mě na něco zeptat? Napište na e-mailovou adresu
dopis.hally@email.cz.
Vaše Hally
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Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta

DALEKOHLEDím/BŘEZEN 2021

26

Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková, sexta

DALEKOHLEDím/BŘEZEN 2021

27

Komiks – námět: Eszter Dicko, kvarta; ilustrace: Andrea Sedláková

Milí a vážení čtenáři, věříme, že jste si četbu nového čísla nabitého rozhovory, anketami a jinými články
pojednávajícími o vesmíru užili. Jako vždy Vám přinášíme možnost obrátit se na nás s radami, tipy,
připomínkami či stížnostmi na náš e-mail dalekohledim@gmail.com. Máte-li zájem stát se jedním
z redaktorů, ozvěte se nám taky. Za každého nového kolegu budeme rádi. Přejeme Vám hodně zdraví a sil.

