
    VLAŠIMSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 
 

Vás srdečně zve na  

 

13. ROČNÍK MEMORIÁLU EVY TRACHTOVÉ V PÉTANQUE NA TRÁVĚ, 

 

který se uskuteční v sobotu 25.6.2016 na vlašimské hvězdárně 

 

Program: 

 

12:30 ZAHÁJENÍ – tradiční kratší nesouvislý uvítací a informační proslov 

 

13:00 TURNAJ DVOJIC V PÉTANQUE NA TRÁVĚ 

 

15:00 DIVADELNÍ SPOLEK KOMA 

O princezně co škytala 

      Na vědomost se dává, že si tuhle rozmazlenou princezničku vezme ten, 

      kdo jí zbaví škytání! Krátká pohádka s humorným nadhledem o tom, že 

      pro každého se nakonec najde druhý do páru. 

 

15:00 – 18:00 MOBILNÍ PLANETÁRIUM  

      Speciální zábavně-vzdělávací audiovizuální představení. Sférické pro- 

      mítání filmů nejen o hvězdách a vesmíru. 

 

15:00 – 17:00 VÝTVARNÁ DÍLNA MIRKY URBANOVÉ – výroba pestrobarevných tlam 

  

15:30 MODELÁŘSKÁ SEKCE VAS 

      Co by to bylo za akci na hvězdárně bez pokusu vypustit raketu.  

 

16:00 FYZIKA JE HRA  

      Bavila Vás ve škole fyzika nebo to byla spíše noční můra plná vzorců 

      a nudných definic? Ing. Pavel Jakubův se Vám pokusí dokázat, že i fy- 

      zika může být zábavná a velice zajímavá. Během krátké prezentace 

      předvede několik zajímavých a jednoduchých experimentů, které si mů- 

      žete vyzkoušet i doma. 

 

17:00 DIVADELNÍ SPOLEK KOMA 

Vařený hlavy, aneb Děvče, tobě na kozách tančí smrt 

      Perníková chaloupka pro otrlého diváka. Černá komedie, drsná až  

      mrazí. V co všechno může vyústit jedno setkání několika cizích lidí v  

      chaloupce v lese? Nechte se překvapit, ale možná dojde i na vaření 

      hlav! Text byl v roce 2002 oceněn stříbrnou cenou Alfréda Radoka.  

 

18:30 JENOM JSME VYPADLI Z HNÍZDA A UŽ HRAJEME 

      Restart umělecké dráhy nové štiky na místní hudební scéně. 

 

19:00 BLUES ROBERTA SLEZÁKA (BRS) 

      Od hospodsky drsného blues, až k vybroušeným, proaranžovaným kouskům 

      a bravurním bluesovým instrumentálním výkonům. 

 

22:00 NAZDÁRCI ( STARÝ KOLENA ) 

      Folklórně undergroundové uskupení. Jurodivý až démonický přednes  

      v doprovodu mysteriózních karpatských horalských píšťal a perkusních  

      nástrojů. 

 



 

 

celý dne: volná zábava  

          nafukovací skákací hrad       

          chůdy        

 

Vstupné dobrovolné: 

- vybírá se při prezenci 

- ve výši Vašeho příspěvku prosíme, zohledněte nejen Vaší osobní spotřebu,  

  ale i náklady na kulturní vystoupení a zajištění počasí atd. 

 

Drobné občerstvení zajištěno: 

- na čepu: vpravo - harmonie vyvážené hořkosti, lahodné plnosti a chmelové  

                    vůně – nepasterizovaný český světlý ležák Bernard 120  

           vlevo -  nealkoholické světlé pivo Bernard 

- káva a nealkoholické nápoje  ( perlivé i neperlivé, s příchutí i bez ) 

- Tajemství našeho nového brutaru – astroverze zelné polévky připravené 

  našimi předními gastronomickými odbornicemi 

- Živáňská pečeně - maso, zelenina i příloha vše v jednom 

- klobásy z udírny 

- bábovky a buchty našich dobrovolnic – skvělých nositelek odkazu Magdaleny  

  Dobromily Rettigové 

 

Nocleh: 

- ve vlastních stanech na pozemku hvězdárny 

- v přednáškovém sále hvězdárny  ( vlastní spacák a karimatka nutností ) 

 

Parkování: 

- možnost parkování na parkovišti před hvězdárnou a přes noc v areálu    

  hvězdárny 

 

Ostatní upozornění: 

- akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí 

- při nepřízni počasí hrajeme čáru v přednáškovém sále hvězdárny 

  (vlastní mince podmínkou) 

- zájemci o hru nemusejí přijít ve dvojicích 

- turnaj je určen i pro naprosté začátečníky 

- vlastní koule vítány 

- na ochranu před nepřízní počasí budou na zahradě postaveny stanové  

  přístřešky a vyzdobeny vkusnými lampiony ( případně hromničkami ) 

 

 za přípravný výbor 
 

Jiří Štětina 

telefon: 602 126 762, e-mail: stetina@cbox.cz 

Eva Trachtová  

* 30. 6. 1979  

+ 29. 5. 2003 

   Eva navštěvovala v letech 1985 až 1993 základní školu, poté v letech 

1993 až 1997 Gymnázium ve Vlašimi. Do roku 2003 studovala stavební fakultu 

ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie, jako svoji diplomovou práci si 

vybrala astronomické téma  Výpočet poloh Slunce a měsíce pro studium pola-

rizace bílé koróny. V roce 2003 studijně pobývala v Krasnojarsku (Rusko) na 

Sibiřské státní aerokosmické univerzitě. Po své tragické smrti v horách 

střední Asie byla in memoriam promována zeměměřičskou inženýrkou na ČVUT 

Praha. 

  Eva byla všestranně nadanou studentkou s dobrými studijními výsledky.  

Ráda četla, poslouchala muziku, sama hrála na piano a na kytaru, zpívala.  

Svoje umělecké nadání uplatňovala na Základní umělecké škole ve Vlašimi  

mailto:stetina@cbox.cz


(hra na piano, výtvarný obor, pěvecký soubor Dech). Byla členkou Skauta a 

od roku 1998 také Vlašimské astronomické společnosti.  

  Eva ráda cestovala a také jí nedělalo problém vycestovat za prací či stu-

diem do zahraničí (1997, Německo, firma Siemens; 2000, Francie, au-pair v 

Bretani; 2002, USA, brigáda v Clevelandu; 2003, Rusko, SSAU v Krasnojar-

sku). 

  Pro Evu byla charakteristická kamarádskost, obětavost, otevřenost, ráda 

pomáhala druhým a dovedla jim pozorně naslouchat. Nezkazila žádnou legraci, 

sama se ráda smála.   

  Zcela přirozeně bývala radostným středem společnosti. 

 

 

 
 

 


