
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vítáme vás ve čtvrtém čísle našeho časopisu. 
Hlavním tématem je, jak už jste si asi přečetli, osud 
je ve hvězdách. Rozhodly jsme se totiž využít toho, 
že máme v oddíle, tedy mezi rodiči, zaměstnance 
hradecké hvězdárny. Oním zaměstnancem je pan 
Kajka, kterému samozřejmě moc děkujeme  
za rozhovor.  

     Jako dalšího hosta tu máme Kečupa a rozhovor 
s ním o tom, jak se ztratil na výpravě. 

     Děkujeme také Báře za vytvoření „soudků“  
pro časopis. 

     Dnešním slovem šéfredaktorky vás 
neprovázela Marta, nýbrž Já (Ségra). Divíte se 
proč? Marta je na ozdravném pobytu a tak svěřila 
žezlo Záběru do mých rukou. Pro mě to byla čest, 
že jsem se stala natolik důvěryhodnou osobou ke 
zpracování časopisu, ale pak přišly obavy, co když 
hned každý pozná rozdíl kvality časopisu, který 
jsem zpracovávala já a který Marta? No to asi 
musíte posoudit sami a doufám, že se vám bude 
zbytek Záběru dobře číst. 
                                                                                             Ségra 

 

V květnu tu máme pouze jednu Štiku, která slaví 

narozeniny. Začala chodit teprve od září a je to… 

V květnu slavila narozeniny 
Blahopřejeme: 

Medíkovi 8. narozeniny  

Marta                   

 

 

Rozvoj znalostí 

 

 Bára si splnila odborku Šití 

 Med se přihlásila k plnění odborky 

Chovatel 

 Ema si plní Atleta 

 Bára si plní Atleta 

 Míša dělá odborky Péče o dítě a 

domácnost, Šití a vyšívání 

 

Krůčky každé Štiky 

 

 Buki složila Čekatelské zkoušky 

 Bája se umístila na 6. místě 

v matematické olympiádě 

 Kečup obsadil 1.-4. místo 

v okresním kole matematické 

olympiády s názvem Pythagoriáda 

 Krab v zeměpisné soutěži Zlatý list 

vybojoval 9.místo 

 

Krátké zpravodajství 

 

 18.-19.6 Plachtění na Křetínce 

(Letovice) 

 15.-24.7. Spréva 

 12.-28.8. Tábor Naděje (roveři)  

 přihlášky, potvrzení od lékaře a 

platby na tábor je třeba odevzdat 

nejpozději do 29.6. 

 

Závody vlčat a žabiček byly úspěšné 

hlavně pro Kladivouny 

 okresní kolo: Delfíni 5. místo, Žraloci                          

8.místo, Kladivouni 1.místo 

 krajské kolo: Kladivouni 6.-7.místo 

 

                      

č. 4                                                          květen 2016 

Osud je ve hvězdách 
             7. oddíl Štiky HK 

http://stikyhk.skauting.cz/ 



 

 

 

   

 

 

Náš oddíl bude vytvářet novou 

odborku Námořník 

     Ano je to tak. Našemu oddílu bylo svěřeno 

vytváření nové odborky. Tato odborka by měla 

být na téma námořníků a slavných mořeplavců, 

různých námořnických dovedností a všeho, co 

takový námořník potřeboval pro přežití na moři. 

Je určena pro žabičky a vlčata. Nedávno jsme  

o úkolech hlasovali. Jaké dopadly nejlépe? 

Které se propadly na úplné dno ? 

Jedny z nejlepších: 

     Vylezu po provazovém žebříku 3 metry. 

Na poslední příčce uvážu lodní smyčku 

lanem, které vytáhnu od země. Tento úkol měl 

20 hlasů pro, 3 neutrální a neměl vůbec 

žádného odpůrce. 

     Na noční obloze najdu Polárku, se umístilo 

na pomyslném druhém místě. Pro bylo také 20 

hlasů, ale 2 byly neutrální a 1 negativní. 

     Přespím v houpací síti nebo hamace. Pro 

20 hlasů, neutrální 3 a 1 odpůrce. 

Jedny z těch, co dopadly nejhůře: 

     Navštívím přístav (říční nebo mořský) a 

vyfotím se se třemi stavbami nebo 

zařízeními typickými pro přístav. Fotky 

vlepím do kroniky a popíšu. Tady je trochu 

těžší uskutečnění, a proto si tento úkol vysloužil 

14 odpůrců,7 neutrálních a 2 pro. 

     Ze dřeva postavím jednoduchý model 

lodního děla. Asi nejsme takovými zastánci 

děl, a proto 13 proti, 1 neutrální a 7 pro. 

                                                                                        Ségra 

    

INTERCAMP 

Co to je ?  

     Intercamp je mezinárodní skautské setkání. 

Na tomto setkání jsou skauti a skautky z Belgie, 

Nizozemska, Francie, Německa, Polska, Velké 

Británie, České republiky, USA a Kanady. Koná 

se vždy na různých místech Evropy. Účelem je 

poznání nových lidí, kamarádů z jiných zemí, 

pocvičení angličtiny a příjemné strávení 

prodlouženého víkendu. 

Kdo tam byl od nás?  Kde a kdy to bylo ?  

     Celý náš oddíl se této akce bohužel 

neúčastil. Účastnila se jenom Ségra, Zulu a 

Buki. Byly jsme tam s Jedničkou, 1.oddílem 

skautů z Hradce Králové, která nám nabídla, 

abychom jely s nimi. Letos se tato akce konala 

od 13. do 16. května v České republice a 

dokonce v Josefově, což je opravdu za rohem. 

Letošním tématem bylo BE A HERO. 

Mýma očima  

     Renča nám oznámila, že je možnost jet 

s Jedničkou na Intercamp. Zprvu jsem vůbec 

nevěděla, o co jde. Když jsem to zjistila, bylo mi 

jasné, že tam prostě musím jet! 

    Už na začátku po příjezdu jsem byla 

ohromena. Tolik lidí na jednom místě, tolik 

stanů, národností a všeho. Přirovnala bych to 

k obrovskému mraveništi.  

    První den se stavěly stany a večer byl 

koncert, na který jsme se mohli jít podívat.  

    Druhý den už byl o dost zajímavější. Byli jsme 

rozděleni do malých skupinek se skauty z jiných 

zemí. V tomto seskupení jsme chodili skoro celý 

den po různých stanovištích v areálu. Na každé 



zastávce byl superhrdina, ten nám předsavil 

danou aktivitu a šlo se hrát. Mě nejvíce zaujal 

blanket-ball, což bylo něco jako volejbal s dekou 

a dále taky stanoviště, kde jsme museli 

balancovat s tenisákem na desce a prolézat 

různé nástrahy. Večer byl foodfestival, 

ochutnávka jídel, co si kdo připravil. My jsme 

dělali pomazánky a banánovo-piškotové 

jednohubky obalené v čokoládě. Ostatní si 

připravili například tacos, různé placky nebo 

také taštičky plněné jablky. Mňam!! 

    Třetí den probíhal podobě jako ten druhý, 

akorát jsme byli v jiných skupinách, byla jiná 

stanoviště a celé to bylo formou celodenního 

výletu, takže jsme mezi stanovišti daleko více 

chodili. V rámci jedné aktivity jsme byli i 

v chodbách Pevnosti Josefov. 

     Ve volném čase jsme navštívili muzeum 

skautingu, vyrobili jsme si vlastní turbánek a 

měnili šátky s šátky skautů z jiných zemí. 

     Čtvrtý den se už jen vše zabalilo a jelo se 

domů. 

     Mně se na Intercampu moc líbilo. Odnesla 

jsem si spoustu skvělých zkušeností, zážitků a 

taky to, že každý skaut je hrdina. Doufám, že se 

ještě někdy na nějaké takové setkání dostanu a 

kdo ví, třeba i s naším oddílem.        

                                                             Ségra 

  



Přestože jezdíme na vodě, musíme 

předcházet živelným katastrofám. A k tomu 

musí přispívat každý z nás.  

Pozor na živelné katastrofy! 

Není to poprvé ve Štičí historii, co se vylilo pití 

do loďáku. Protože to tentokrát odnesly 

Kosatky, tak vám o tom můžu bohatě vyprávět 

a ukážu vám i pár tipů, jak se něčemu takovému 

efektivně vyhýbat. Chtěla bych vás i tímto 

poprosit, abyste se následujícími pokyny řídili, 

jelikož mi kombinace housky a sladké šťávy 

nepřišla zrovna to pravé ořechové. 

Jak se to vlastně stalo 

Do posádky jsme měli jeden loďák, ve kterém 

jsme vezli oběd a suché spodní prádlo. Před 

naložením do lodi ho Zulu otevřela a nahlédla 

do něj. „Máme mokro v loďáku,“  řekla a začala 

loďák zavírat. „Počkej,“ řekla jsem, „musíme 

zjistit situaci.“ Chápala jsem Zulinu reakci, že 

loďák zavřela, protože pohled na to, co jeden 

půllitr šťávy dokáže udělat za paseku, je děs. 

Rozevřela jsem loďák a zrak mi nejdříve padl  

na ulepené mokré stěny. Začala jsem vyndávat 

igelitky, až se mi do ruky dostala prázdná 

lahvička od Jupíku. „Čí je to lahev!“ zvolala 

jsem.  

Ukázalo se, že tento lodník nebyl zrovna 

nejzkušenější, ale v příbuzenstvu mezi Štikami 

má velice zkušeného člena, který mu pomáhal 

s balením na výpravu. Není nic neobvyklého, že 

i ti zkušení z nás chybují a na výpravu sbalí 

nesprávné vybavení. Avšak chybami se člověk 

učí a já přísahám, že v kosatčím loďáku 

žádného Jupíka nestrpím. 

Vyvarování se problému 

Jaké lahvičky bychom tedy měli používat, 

abychom našemu obědu uschovanému 

v loďáku poskytli ten nejlepší komfort? 

Připravila jsem si pro vás 

ukázku lahviček od 

nejhorší až po přijatelné. 

1)  

 

 

  

ANO! 

To je to, 

co chce- 

me.  

Pevně 

zašrou-

bovaná 

lahev 

neteče! 

 

NE! 

Již 

zmíněný 

Jupík. Hned 

vám ukážeme 

proč je tato 

lahev ne- 

vhodná. 

NE! 

Víčko od Jupíka 

nemá v   otvoru 

membránu jako 

případnou rezervu, 

proto stačí, když se 

utrhne uzávěr a o 

paseku je posta- 

ráno. 

2) 

NE! 

Před pár let nám 

živelnou katastrofu 

způsobila i cyklo 

lahev. Takovýto typ 

je určen na upevnění 

v cyklistickém 

stojanu. Ne na 

kotrmelce v loďáku. 

Na úvod jsme vám ukázali dva typy, 

které prostě nestrpíme. Kdybyste však měli 

nouze o lahve, tak vám ukážeme ještě 

možnosti, které můžete po domluvě 

s kormidelníkem používat (za mnou s tím 

ale nechoďte). 

PO 

DOMLUVĚ! 

Na rozdíl od 

Jupíka má Rajec ve 

víčku membránou, 

která představuje 

jednu bariéru navíc 

mezi vodou a 

suchými věcmi. Po 

utržení víčka a 

jemném smáčknutí 

to může schytat i 

leckterá teplá 

ponožka. 

3) 

PO 

DOMLUVĚ! 

Zdravá lahev je sice 

super, protože do ní 

můžete dávat i teplé 

nápoje a neuvolňují 

se z ní do pití 

škodlivé látky.  

Ovšem jednu 

mouchu to má. Musí 

být suchý závit, jinak 

teče. 

4) 

5) 

Marta 



Co byste dělali, kdybyste přišli na sraz na 

nádraží a nikde nikdo???? 

Kečupova krizová situace 

Kečup přišel na nádraží pozdě. Proč? 

Dozvíte se v rozhovoru s ním. 

 

Rozhovor s Kečupem: 

 Ahoj Kečupe, 

     proč jsi vlastně přišel na nádraží pozdě? 

To je jednoduché. Nedostala se ke mně 

informace o změně času našeho srazu. 

Jak ti bylo, když tam nikdo nebyl? 

Nebylo to nic strašného. 

Měl jsi sebou mobil? 

Bohužel jsem ho tentokrát zapomněl. Takže 

jsem se musel vrátit domů, abych zavolal 

Renče. 

Jak jsi se zachoval, když tam nikdo nebyl? 

Došel jsem zpátky domů, zavolal Renče a po 

chvíli se znovu rozešel na nádraží. 

    

     Měl jsi nějaké obavy z toho, že pojedeš 

sám vlakem? Jel jsi někdy sám vlakem? 

Vůbec ne. Sám vlakem jezdím normálně. 

Když jsi šel z nádraží v Borohrádku, měl 

jsi nějaké obavy, že jdeš špatným směrem? 

Ne. Doma jsem se podíval, kde jez je. 

Kde jsi se potkal s četou, která ti šla 

naproti? Ulevilo se ti nějak nebo jsi byl 

s celou situací v pohodě? 

Potkal jsem je kousek od nádraží. A k druhé 

otázce. Byl jsem úplně v pohodě. 

Jakou ti to celkově přineslo zkušenost? 

Celkem dobrou. Zjistil jsem, že něco 

podobného (podle mě) zvládnu. 

Kdyby se podobná situace stala někomu 

jinému, co bys mu doporučil? Jak se 

zachovat? 

Hlavně nezpanikařit. Když to zvládnete, je to 

úplně v pohodě. 

 

                                                                  Marta 

 

 

 

 

 

 

Jak lidstvo začalo bádat ve hvězdách? 

     Ono si je nutné představit, jak naši předci 

vůbec viděli hvězdnou oblohu. Musela to být  

pro ně fascinující podívaná. My, kteří 

v současné době žijeme ve střední Evropě, si již 

nedokážeme představit pohled na noční 

hvězdnou oblohu, která není osvícená našimi 

civilizačními výdobytky. K tomu si je třeba 

představit ještě pravidelně se opakující děje, 

jako jsou například fáze Měsíce nebo pohyby 

planet. A aby toho nebylo málo, sem tam se 

objevila jasná kometa či nová hvězda (vlastně 

úmrtí hvězdy – supernova). Vůbec magickou 

roli jistě hrála zatmění Slunce a Měsíce. To vše 

vedlo k náboženským rituálům a k různým 

 

     Pan Kajka má vysoce zajímavou práci  

na hvězdárně. My jako redakce Záběru jsme 

velice zvědaví a lačníme po informacích. 

Proto jsme si pro pana Kajku připravili 

několik zvídavých otázek, které jsme vytěžily 

do čtvrtého čísla. 

Pokec o astronomii a 

astrologii a jak k tomu 

všemu pan Kajka vůbec 

přišel 

 



formám náboženství. Prvními pravidelnými 

pozorovateli noční oblohy tedy byli šamani a 

kněží. A jejich touha předpovídat některé úkazy 

vedla k vývoji matematiky a vynálezům přístrojů 

pro přesnější měření pohybů například planet. 

     Král Rudolf Habsburský věřil různým 

šarlatánům. Mělo v této době to věštění ve 

hvězdách nějaký princip? 

Jak vznikly horoskopy? 

Věříte v horoskopy? 

     Právě v Babylónii bylo jejich tehdejší 

náboženství spojeno s hvězdným nebem a 

právě zde vznikla astrologie (neplést astronomií 

) a první horoskopy. I když v té době se 

astronomie a astrologie vzájemně prolínaly a 

tvořily jednu nauku o hvězdném nebi. 

     V rudolfínské době se již používaly 

horoskopy upravené nejdříve Řeky, posléze 

Araby a nakonec astrology středověké Evropy.  

     Protože astrologie není věda, má problémy 

vysvětlit některé změny, které se za několik 

tisíciletí objevily. Například si všimněte, že se 

v astrologii neříká souhvězdí, ale znamení. 

Pokud astrolog řekne, že se Slunce nachází ve 

znamení Lva, ve skutečnosti je Slunce  

o souhvězdí vedle, a to v souhvězdí Raka. To  

má „na svědomí“ precese, pomalý krouživý 

pohyb rotační osy naší planety. Na některých 

místech na Zemi nedochází k ascendentu a  

k descendentu. To jsou průsečíky zvěrokruhu 

s horizontem, které jsou pro sestavení 

horoskopu poměrně důležité. 

     Z toho vyplývá, že astrologie není žádnou 

vědou, spíš jakýmsi bájeslovím bez vlivu na 

lidskou budoucnost. 

     Proč je každé období vidět jiné 

souhvězdí? 

     Země obíhá kolem Slunce po mírně eliptické 

dráze a my tento pohyb pozorujeme  

ze zemského povrchu jako pomalé posouvání 

Slunce po dráze, které se říká ekliptika. 

     Každý den se Slunce posune směrem  

ze západu na východ o necelý stupeň. Tím 

pádem se nám některá souhvězdí začnou 

ztrácet v záři Slunce a další se nám pro změnu 

začínají objevovat. Proto se nám souhvězdí  

na obloze střídají, kromě těch souhvězdí, které 

se nacházejí v severní části hvězdné oblohy a 

celoročně nezapadají. 

     Mořeplavci se podle hvězd orientovali. 

Jaká souhvězdí jim to mohla umožňovat, 

když je každé období vidět jiné? 

     Pro mořeplavce orientace podle hvězd 

nehrála až tak důležitou roli. Například 

Vikingové podnikali své výpravy v obdobích, 

kdy v těchto zeměpisných šířkách Slunce vůbec 

nezapadlo. 

     Pro putování po moři bylo nutné hlavně znát 

směr větrů, později se měřila výška Slunce 

v pravé poledne nad obzorem a pomocí tabulek 

se určovala zeměpisná šířka a samozřejmě byl 

důležitý vynález kompasu. 

     Hvězdy se příliš nepoužívaly proto, že Země 

se na své dráze kolem Slunce pomalu kolíbe a 

tím pádem místo, kam směřuje zemská rotační 

osa pomalu putuje mezi hvězdami po velké 

kružnici. Říká se tomu precese. Jednou dokola 

to trvá 25 725 let.  

     Například v době Kolumba směřovala 

rotační osa Země asi 3,5o od hvězdy Polárky. 

Můžeme si tuto vzdálenost představit jako sedm 

Měsíců v úplňku vedle sebe. Měsíc v úplňku má 

totiž na obloze přibližně úhlový rozměr 0,5o. 

Nepřesnost v pozorování 1o je na Zemi rozdíl 

přibližně 110 km. 

 

Proč si lidé mysleli, že je Země placatá? A 

jak se přišlo na to, že je kulatá? 

      To, že si lidé mysleli, že je Země placatá 

vycházelo z jejich pozorování svého okolí, při 

kterém si nedokázali povšimnout zemského 

zaoblení. 

     O tom, že je Země kulatá, psali řečtí učenci 

již přibližně 400 př.n.l. Všimli si, že zemský stín 

na Měsíci při jeho zatmění je zakulacený. A 

dalším důkazem byla nemožnost pozorovat 

některá souhvězdí při cestě na sever. Nebo 

naopak objevování se nových při cestě na jih.  

    Hmatatelným důkaz bylo však až obeplutí 

Země. 

     Jak se přišlo na to, že Země obíhá kolem 

Slunce, když si dřív mysleli, že je to naopak?  



     Hlavně z pozorování pohybů ostatních 

planet. Některé planety (Mars, Jupiter, Saturn) 

na obloze při svém pohybu dělají zvláštní 

smyčky a některé se zase příliš nevzdalují  

od Slunce (Venuše, Merkur). To vše se dá 

nejlépe vysvětlit tím, že Země obíhá kolem 

Sluncem, mezi Venuší a Marsem. 

     Jitřenka a Venuše byly považovány  

za rozdílná vesmírná tělesa. Jak se přišlo  

na to, že je to jedno a to samé? 

     Jednalo se o ztotožnění Jitřenky a 

Večernice. Toho, že Jitřenka a Večernice je 

jedno těleso (planeta Venuše) si 

pravděpodobně všiml již Pythagoras. 

Pravděpodobně k tomuto poznání vedlo 

pozorování. Tehdejší pozorovatelé si všimli, že 

Večernice i Jitřenka se vzdalují od Slunce  

na přibližně stejnou vzdálenost a mají stejnou 

jasnost. 

     Za jak dlouho vyhasne Slunce?  Jaká je 

přesně teorie zániku Slunce? 

     Slunci dojde jaderné palivo přibližně  

za 7 miliard let. Nevybuchne jako supernova, 

protože má příliš malou hmotnost. „Odfoukne“ 

svoji plynou obálku, ze které se stane planetární 

mlhovina a jádro Slunce se zhroutí do objektu, 

kterému říkáme bílý trpaslík. 

     Existují černé díry? 

     Z největší pravděpodobností ano. Lidé je 

nemohou pozorovat přímo, ale jejich existenci 

odvozují od pohybu hmoty v jejich blízkosti. 

     Jak vzniká černá díra? 

     Černá díra vzniká ve chvíli, kdy velmi hmotné 

hvězdě (asi tak deset hmotností Slunce a více) 

dojde palivo a ona vybuchne coby supernova. A 

v té chvíli se její jádro smrští do tak malého a 

hmotného objektu, který kolem sebe natolik 

zakřiví časoprostor, že z něho nemůže uniknout 

již žádná informace. Tedy ani světlo. 

Ohromné černé díry o hmotnosti až několika 

miliónu Sluncí, které tvoří jádra galaxií, vznikají 

kolapsem plynných oblaků. 

     

Jak se pohybuje černá díra? 

     Dvě černé díry mohou například rotovat 

kolem společného těžiště. 

     Je možné, že by se z našeho Slunce stala 

černá díra? 

     Z našeho Slunce nemůže vzniknout černá 

díra, protože má příliš malou hmotnost. 

     Slunce působí na planety ve Sluneční 

soustavě gravitační silou. Působí na sebe 

vzájemně všechna vesmírná tělesa? 

     Dá se říci, že ano. Gravitační silou působí  

na sebe všechna hmotná tělesa. Gravitační síla 

má nekonečný dosah. Zmenšuje se však se 

čtvercem vzdálenosti od hmotného tělesa, které 

tuto sílu vyvolává. Takže reálná hranice je tam, 

kde je gravitační síla ještě měřitelná. 

     Myslíte si, že je ještě někde jinde ve 

vesmíru život? 

     Podle mého mínění s největší 

pravděpodobností ano. Například proto, že 

molekuly vody jsou ve vesmíru poměrně běžné 

a v současnosti známe přibližně 3400 planet  

u cizích hvězd. 

     Kolik je hvězd? 

     To je složité říci. Naše Galaxie obsahuje asi 

200 miliard hvězd. Lidé ve vesmíru pozorují asi 

170 miliard jiných galaxií. 

     Slyšel jsem jednou takové zajímavé 

přirovnání, že hvězd v pozorovaných galaxiích 

je přibližně stejný jako všech zrnek písku na 

všech plážích na Zemi. Ale já to nepočítal .  

     Jak vesmír vznikl? 

     Zatím to vypadá, že teorie velkého třesku je 

neustále platná. 

     Je vesmír nekonečný? 

     Jde o to, v jaké geometrii ho budeme měřit. 

Pokud použijeme euklidovskou geometrii 

(normální školní), tak to zatím vypadá, že 

nekonečný je. 

     Jak lidé ve 20. století začali objevovat 

vesmír? Máme s tím spojené nějaké 

významné osobnosti a zvířata? 

     Asi myslíte kosmonautiku. Na prvním místě 
je jistě zapotřebí připomenout Ciolkovského. 



Potom například konstruktéry Brauna nebo 
Koroljova a také lidi, kteří těmto konstrukčním 
výtvorům věřili a nasedli do nich a podnikli 
výpravy mimo zemskou atmosféru. To byl 
například Gagarin, první člověk ve vesmíru 
nebo první muž na Měsíci Armstrong.  
Do vesmíru se před lidmi podívali na ruské 
straně psi a na americké straně šimpanzi. 
 

Jak jste se ke svému koníčku dostal? 

     V deseti letech jsem od svého dědy dostal 

sice zánovní, ale velmi výkonný triedr 

(dalekohled), kterým bylo možno pozorovat 

krátery na Měsíci, měsíce u Jupitera nebo 

Saturnův prstenec. V té době československá 

televize vysílala seriál Okna vesmíru dokořán 

s panem Jiřím Grygarem a také jsem začal 

chodit do astronomického kroužku. 

Tím byl můj osud zpečetěn . 
       

     Jak teď vy v současné situaci bádáte  

na hvězdárně? 

     Hradecká hvězdárna je určena hlavně  

pro popularizaci přírodních věd. Zabýváme se 

tedy hlavně tím, jak co nejsrozumitelněji 

vysvětlit široké veřejnosti nejnovější poznatky a 

to hlavně z astronomie a fyziky. 

     Jakou tam máte funkci? 

     Jsem odborným pracovníkem. Zároveň se 

starám o klimatizaci a topení v novém 

planetáriu a také vypomáhám s propagačními 

tiskovinami hvězdárny. S kolegou vedu 

astronomický kroužek.  

     Baví vás to? 

     Velmi . 

     Abyste mohl pracovat na hvězdárně, 

stačilo, že jste tam chodil jako malý kluk, 

nebo jste musel něco vystudovat? 

     Je zcela jistě důležité, aby člověk měl svou 

práci rád. Je také důležité proniknout  

do matematiky a fyziky hlouběji. Já jsem 

například strojní inženýr – konstruktér. Takže 

matematika a fyzika byla mým denním chlebem.  

     

     Chodil jste na stejnou hvězdárnu, kde 

pracujete v současné době jako malý kluk?  

     Na hradeckou hvězdárnu jsem chodil již  

od mala. Už se pomalu blíží čtyřicáté výročí 

mého příchodu na hvězdárnu.    

     Kdybych šla na prohlídku do hvězdárny, 

co zajímavého tam můžu spatřit? 

     Určitě je dobré navštívit nějaký z našich 

programů v novém planetáriu. 

     Co se nejvíc líbí vám? Co byste 

návštěvníkům doporučil? 

     Navštívit program v planetáriu a potom se jít 

s námi podívat dalekohledy na noční hvězdnou 

oblohu. 

     Zajímá se o vaši práci i rodina? 

     Mám podezření, že ano. 

     Jak jste Kajce pomáhal při plnění 

odborky astronoma? 

     Našel jsem ji zajímavé texty o astronomii,  

o kterých jsme si pak povídali. 

     Na noční obloze jsme si ukazovali souhvězdí 

a postavili jsme si spolu na zahradě sluneční 

hodiny. 

                                                      Marta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

O tetrapaku a tetrapakové kapse 
     V minulém díle našich časopisových dílniček 
jsme vám ukázaly, jak si z obyčejného tetrapaku 
vyrobit peněženku a u tetrapaku chvíli 
zůstaneme. 
Zde je pár otázek, které vás můžou napadnout: 
 
Co je vlastně tetrapak?                                                                       
Kde se dá sehnat?                                                                           
Lze ho recyklovat?                                                                        
Zvládnu ho recyklovat i já?

 

 
 
 
 
 
     Takže tetrapak je složen ze 4 vrstev 
polyethylenu, 1 vrstvy papíru a 1 vrstvy hliníku. 
Dá se sehnat v každém obchodě, protože z něj 
jsou vyrobeny krabice od mléka a džusů. Ptáš 
se, jestli se dá recyklovat? Jasně, buď ho musíš 
odvézt do sběrného dvora nebo do speciální 
popelnice a dále se o něj postarají lidé, kteří si 
s tím vědí rady. 
     A zde už je odkaz, na kterém naleznete 
návod, díky kterému ho můžete recyklovat  
po domácku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9LU_RK1xj
Gw 
                                                                   Zulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


