
Galaxie Zderaz 

Tam, co je ta modrá planeta, které se ještě říká Země a běhají kolem ní takové ty různé 

polohonosné satelity a na jejím povrchu jsou rozptýleny různé vesničky, se nachází jedna 

vesnička jménem Zderaz. V nedalekém sousedství této vesničky, v krajině ještě živých 

stromů, kamenů, potoků a jednoho koupaliště, se nachází rekreační zařízení jménem 

Renospond. Tato vesnička leží na Pardubicku nedaleko města Skuteč a již poněkolikáté se 

stala od pátku do neděle 9.-11. 11. 2018 středobodem mapařské galaxie.  

Objekty mapařské galaxie tvořily jednotlivé hvězdičky, kterých přiletělo celkem 27. Některé 

hvězdičky byly naprostá novorozeňata a o tomto víkendu se teprve zářit učila. Jiné hvězdičky 

ve složení Zdeněk Lenhart, Luděk Krtička, Bob Háj a Jan Langr je v rámci přednášek a cvičení 

tomuto záření učily. Hvězdičky novorozeňata dostávaly přívaly nových poznatků od toho jak 

si připravit podklady až po přípravu díla pro vytištění na věčné časy. Hvězdičky si mohly 

zvolit, jakou metodu záření použijí, jedna metoda byla kreslení pomocí barevných pentilek 

na destičku a druhá pomocí stylusu či prstu na mobilní zařízení. Avšak obě metody záření 

měli společné večerní upravování a překreslování vyzářených dat, morální přípravu a 

štelování generátoru záření na další den.  

Ty hvězdičky, které učily zářit hvězdičky novorozeňata, si navíc v sobotu večer sdělily 

informace za uplynulý světelný rok, aby jej vyhodnotily a poradily se, co se bude odehrávat v 

orientačním mapařském vesmíru rok příští.  

Výsledkem sletu hvězdiček byla dvě díla, jedno sloužící pro účely orientačního sprintu (v klíči 

ISSOM 2007) a druhé pro klasický závod v orientačním běhu v lese (v klíči ISOM 2017). 

V neděli odpoledne, po vyhodnocení jednotlivých výtvorů, se všechny nyní již hvězdičky 

batolata rozutekly zpět do svých domovských galaxií, kde jistě budou zářit dále a 

přinejmenším tak krásně a vytrvale, jako o tomto víkendu.  

Ostrým tužkám, i stylusům zdar. A fotogalerii naleznete zde. 
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