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Je tu sedmý díl soutěže pro milov-
níky a objevitele mexického jídla. 
Kdo ještě neví oč jde, může zkusit 
své štěstí právě nyní, v nastupujícím 
babím létě. 

Výhra stojí za to a servírovaná např. 
v příjemném prostředí letní zahrád-
ky Yucatanu může být zážitkem. 
Hlavní cenou soutěže je totiž Yuca-
tanský talíř. 

Kdo dobře odpoví na 2 ze 3 otázek, 
získává 20% slevu na jedno mexické 
jídlo. Když uhodne 3 otázky, získá-
vá 30% slevu na mexické jídlo pro 2 
osoby v restauraci YUCATAN. Akce 
neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit pro-
střednictvím emailu na adrese 
info@mexiko-zdar.cz nebo na strán-
kách www.mexiko-zdar.cz.

Otázky na září:
1) Naučil se náš šéfk uchař tradiční 

mexickou kuchyni v Mexiku? ANO-
NE

2) Otevření naší restaurace bylo
1. září roku:
A) 2015
B) 2014
C) 2013
3) Jaké je Vaše nejoblíbenější 

mexické jídlo:

Správné odpovědi na minulé 
otázky:

1) Máme v nabídce dezert s obsa-
hem KA PSAICINU: ANO

2) Která z Chilli papriček je nejpá-
livější: B) Habaneros

3) Jalapeňos jsou pojmenovaná
   podle mexického města: Jalapa 

(Xalapa) (PIYu-9-L)

Soutěžíme s mexickou restaurací 
YUCATAN / 7

Přání být tulákem po hvězdách 
připomíná hrdinu stejnojmen-
ného Londonova románu, který 
fantazií o neznámých světech 
unikal strádání v kobce vězni-
ce. My však, zde na Vysočině, 
můžeme s hlavou zakloněnou k 
noční obloze doopravdy žasnout 
při toulkách po hvězdách...

 Lenka Kopčáková

Jak říká novoměstský amatérský ast-
ronom Karel Daněk, u nás, a přede-
vším v centrálních partiích Žďárských 
vrchů, umocňuje zážitek z pozorování 
noční oblohy kvalitní tma. Ta je dnes 
již vzácností, neboť kolem velkých 
měst se rozlévá světelný smog.

„Žďárské vrchy se rozkládají zhruba na 
čtverci o rozloze 25x25 km a výhled na 
noční oblohu z jeho vnitřku je excelent-
ní,“ říká. Zejména v létě poskytuje pří-
mo „ohňostroje“ zajímavých objektů. 

Daněk se kromě astronomie zabý-
vá i mikroskopií a dle jeho zkušeností 
zdejší rašelinné tůňky ukrývají mnohé 
poklady křehkého mikrosvěta. Ty nad-
šeně fotografuje. Stačí s sebou na výlet 
vzít malou lahvičku a do ní nabrat z 
rašelinné tůňky vzorek. Když si pak od 
svého dítka vypůjčíme školní mikro-
skop a společně se podíváme do kapky 
nabrané vody, budeme překvapeni tou 
krásou.

Karel Daněk se kdysi při pátrání po 
mikroskopických organizmech potkal 
se skupinou odborníků z Karlovy uni-
verzity a ti mu poradili, kde a jak hle-
dat.

Dnes, kdy slyšíme o samé ebole, pne-
umo a meningokocích, člověk na mik-
roby pohlíží jako na něco výhradně 
škodlivého. „Ale např. některé mikrosko-
pické rostlinky signalizují naopak čisté 
prostředí a svou krásou jsou srovnatelné 

s orchideí či Viktorií královskou, největ-
ším leknínem světa; jen je nutné trochu je 
zvětšit, asi dvěstěkrát“ uvádí nadšenec.

Studuje převážně vzácné mikro-
skopické rostliny, které naši botani-
ci shodou okolností poeticky nazvali 
hvězdulky, takže zde možná je i jistá 
souvislost se zalíbením v pozorování 
hlubin hvězdné oblohy. „Ale i tyto nád-
herné mikroorganizmy postupně zanika-
jí kvůli vysoušení mokřadů a zúrodňová-
ní půd,“ lituje. 

Začátkem léta Karel Daněk vydal 
publikaci Toulky Žďárskými vrchy s 
binokulárem a mikroskopem, v níž své 
poznatky shrnul pro případné zájemce 
a turisty, kteří si útlou knížečku mohou 
přibalit do batohu. Čtenáře navádí, jak 
popsané objekty na obloze hledat.

„Vesmír a mikroskopické světy již dnes 
lidé často nejsou zvyklí nijak zvlášť vní-
mat. Fotkami v příloze knihy jsem proto 
chtěl ukázat jejich krásu,“ říká autor. 

Turistům na Žďársku tak ukazuje i 
pohledy do světů, které neozbrojeným 
okem nevidíme, ale přitom jimi pro-
cházíme a míjíme tak velmi zajímavá a 
vzácná zákoutí.

Autorskou knihu vydal Karel Da-

něk svépomocí v české a anglické ver-
zi. Zatím prý nic podobného nevyšlo. 
Na daná témata pořádá i přednášky 
po Vysočině. Publikaci seženeme ve 
žďárském a novoměstském turistickém 
info centru a knihkupectvích. 

„Když se utáboříme třeba v údolí 
Svratky nebo v Devítiskalské vrchovi-
ně, vyberme si noc, kdy se blíží nov. Pak 
se při pozorování noční oblohy dostane-
me i s malým turistickým triedrem, kte-
rým ve dne hledíme do krajiny omezené 
obzorem, nepředstavitelně daleko,“ uvá-
dí. Malým binokulárem lze pak v létě 
pozorovat třeba souhvězdí Střelce, pře-
kypující množstvím mlhovin a hvěz-
dokup. 

Musíme však poodejít z přesvětle-
ného místa u ohně, či z dosahu pou-
ličních lamp. Pak prý můžeme při 
troše pozorovatelského štěstí snadno 
dohlédnout i do vzdálenosti řádově 
miliónů světelných let.

Daněk při vysvětlování orientace na 
noční obloze v knize používá analogie 
s orientací pozemskou. 

„Možná si, s hlavou zakloněnou ke 
hvězdám, někdy uvědomíme, že my 
všichni, co tu jsme, jsme složeni z hvězd-
ného prachu. Neboť všechny těžší prvky 
vznikaly v nitrech rozpadajících se hvězd. 
Například železo, které v naší krvi zpro-
středkovává transport kyslíku, dle všech 
poznatků pochází ze speciálních druhů 
supernov,“ dostává se do svého živlu 
astronom. Říká, že běžně dostupným 
amatérským astronomickým daleko-
hledem lze pozorovat i supernovy.

 „Těší mě, když mi někdo pošle mail se 
svými připomínkami, zkušenostmi nebo 
náměty,“ dodává.

Holandsko, země
mikroskopie

„Inspiroval mě i nedávný pionýr-
ský počin podobného druhu, nyní už 
zavedená a velice navštěvovaná atrak-
ce v holandském Amsterodamu. Tam 
asi před dvěma lety otevřeli muzeum s 
názvem Micropia,“ informuje Karel 
Daněk. Muzeum v sousedství Králov-
ské botanické zahrady lidem přibližuje 
svět mikroskopie a zájem je obrovský.

Přání být tak tulákem po hvězdách...
Ta pravá tma je ještě ve Žďárských vrších

KA REL DANĚK napsal pro turisty putující Žďárskem Průvodce po hvězdách i 
mikroskopií.  Foto: Lenka Kopčáková


