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Vážené kolegyně a vážení kolegové,  

ani jsme se nenadáli a jsme opět na 

konci roku. Jaký ten rok byl, to si urči-

tě každý sám uvědomuje a jaký bude 

ten další, to záleží na každém z nás. 

Pokud se týká zhodnocení letošního 

roku v činnosti naší společnosti? Jak už 

to bývá každým rokem, proběhla i letos 

konference SDMG, a to již dvacátá 

šestá. Společně jsme se sešli v Hradci 

Králové v hotelu Alessandria. Příspěvky 

měly jako obvykle vysokou úroveň. 

Podrobnosti o průběhu konference 

najdete uprostřed tohoto čísla.  

Co nás čeká příští rok? Kromě toho, že 

proběhne jako tradičně konference 

Společnosti, bude se konat i sjezd, a to 

již jedenáctý. Bude se volit nová Rada 

Společnosti, proto se zamyslete a po-

kud máte návrh na kandidáta, dejte 

vědět. Společně se jménem kandidáta 

pošlete, proč dotyčného navrhujete  

a čím bude svou činností pro Společ-

nost prospěšný. 

 Kde se konference bude konat? Kaž-

dým rokem jsme hledali místo, které  

je svou hornickou historií hodně boha-

té. Tentokrát toto předsevzetí nedodr-

žíme, ale nevěšte hlavu, určitě si to 

užijeme. Jedeme totiž do Mikulova na 

Jižní Moravu. Setkáme se v termínu 21. 

- 23. října 2020, doufejme že opět  

v hojném počtu, jak jsme tomu zvyklí.  

A co na závěr? Samozřejmě přání. Přání 

všeho dobrého do nového roku 2020, 

hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky a ať 

se splní, pokud možno všechna Vaše 

přání, která máte na srdci. Přejeme 

také hodně optimismu, úspěchů, k to-

mu pevné nervy a ať Vás nic a nikdo 

neodradí od Vašeho konání.  

Vaše redakční rada  
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Jak je každým rokem zvykem, vybíráme 

místo konání konference s ohledem  

na možnosti, kde se můžeme nejen se-

známit s odbornými přednáškami ale  

i místy, zaměřenými svou náplní do pole 

působnosti oborů, které souvisí s na-

ší činností. Tímto místem se stal Hradec 

Králové, a to díky kolegovi Ing. Zdeňku 

Klusoňovi prokuristovi firmy Primis  

spol. s r.o., kde sídlí letová sekce firmy  

se svými piloty, operátory a letadly.  

Konference proběhla v hotelu Alessan-

dria ve dnech 16. – 18. 10. 2019. Part-

nery akce byly firmy Severočeské doly 

a.s. Chomutov, GIS-Geoindustry, s.r.o. 

Plzeň, GeoTec-GS a.s. Praha a Subterra 

a.s. Praha. Záštitu převzali prof. Ing. Vla-

dimír Slivka, CSc., dr. h. c., děkan Hor-

nicko-geologické fakulty, Ing. Martin 

Štemberka, Ph.D., předseda Českého 

báňského úřadu a Ing. Ivo Pěgřímek, 

Ph.D., předseda představenstva a gene-

rální ředitel Severočeských dolů a.s. 

Mezi zúčastněnými, kterých bylo nece-

lých 80, byli i kolegové ze Slovenska. 

Poprvé se konference zúčastnily firmy 

se svými prezentacemi, a to firma 3gon 

Positioning s.r.o. a IDS GeoRadar s.r.l. 

z Itálie. 

Za předsednický stůl zasedli doc. Ing. 

Pavel Černota, Ph.D., Ing. Miroslav No-

vosad, Ph.D., předseda Rady SDMG, Ing. 

Martin Vrubel, Ph.D. a doc. Ing. Dana 

Vrublová, Ph.D. místopředsedkyně Rady 

SDMG. 

Úvodního slova se ujal předseda Rady 

SDMG Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.  

a přivítal všechny přítomné. Zdravici  

za děkana Hornicko-geologické fakulty 

prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., Dr. h. c. 

pronesl doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.  

a za předsedu představenstva a generál-

ního ředitele Ing. Ivo. Pěgřímka, Ph.D. 

Ing. Martin Vrubel, Ph.D.  

Pamětní medaili Akademika Františka 

Čechury za zásluhy o obor převzal pan 

Miroslav Horák ze Severočeských dolů 

a.s. – Doly Bílina. 

Po slavnostním předání medaile pokra-

čoval předseda se svým projevem. Pří-

tomné informoval o účasti na XVII. kon-

gresu Mezinárodní společnosti důlních 

měřičů ISM, konaném od 26. do 30. září 

2019 v Irkutsku, kde od prezidenta ISM. 

Anatolije Okhotina převzal zmenšeninu 

standarty ISM.  

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GEODÉZIE A DŮLNÍ MĚŘICTVÍ 

2019 A XXVI. KONFERENCE SDMG, Z. S. 

Obr. 1 Obsazení předsednického stolu: P. Černota, M. Novosad, M. Vrubel, D. Vrublová 

Obr. 2 Předávání medaile akademika Františka Čechury 
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Po slavnostním zahájení následoval od-

borný program. Prvním přednášejícím 

byl prof. Ing. Jan Schenk, CSc. a jeho 

referát se týkal historie využití magne-

tického pole Země. 

Následovaly odborné přednášky velmi 

zajímavé. Nejmladší přednášející, Ing. Vít 

Sládek důlní měřič ze Severočeských 

dolů a.s. přišel s prezentací o počítačo-

vém systému s využitím GNSS pro sle-

dování polohy kolesa rýpadel a zaklada-

čů v reálném čase. 

 

 

Prezentace Miroslava Horáka byla dlou-

há, ale hodně poutavá. 
 

 

Obr. 3 Miroslav Novosad se zmenšeninou standarty ISM 

Obr. 3 O zahájení prvního bloku přednášek se postaral J. Schenk 

Obr. 4 V. Sládek se svou prezentací 

Obr. 5 Prezentace M. Horáka—Ptáci a důlní měřictví 

Všechny prezentace najdete 

v tištěném Sborníku anotací 

(ISBN 978-80-248-4351-3)  

a elektronickém Sborníku 

referátů XXVI. konference 

SDMG, z. s. 

(ISBN 978-80-248-4353-7). 

Obr. 6 Prezentace firmy 3gon Position s.r.o. 
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Jak je zvykem, tak byla připravena i ex-

kurze. Navštívili jsme Vlastivědné muze-

um v Dobrušce, a to konkrétně Rýdlovu 

vilu. První patro této vily slouží od roku 

2018 jako prostor nové stálé expozice 

muzea Vojenská geografie. Je zde vysta-

veno spousta přístrojů a pomůcek pou-

žívaných v minulosti vojenskými geogra-

fy. Provázeli nás průvodci, kteří jsou 

bývalými pracovníky Vojenského geo-

grafického a hydrometeorologického 

úřadu (VGHMÚ) generála Josefa Chura-

vého v Dobrušce. Jak jsme sami poznali, 

jsou velmi znalí problematiky a rádi od-

pověděli na každou otázku, která  

se týkala tématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Muzeum vojenské geografie v Rýdlově vile v Dobrušce 

Obr. 8 Výklad pana průvodce 

Obr. 9 Celou expozici doplňovali fotografie a informační tabule 

Zajímavost 

Rýdlova vila byla postavena v roce 1918 

podle projektu slavného českého archi-

tekta Jana Kotěry. Jedná se o zajímavou 

stavbu z pozdního tvůrčího období toho-

to velkého mistra, vhodně doplňující 

kolorit města Dobrušky v těsném sou-

sedství rodného domku F. V. Heka (F. L. 

Věka).  

(Zdroj: http://www.historickasidla.cz/redakce/

index.php?dr=2626&xuser=&lanG=cs ) 
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Vojenský geografický a hydrometeoro-

logický úřad v Dobrušce byl naší další 

návštěvou. Tento Úřad zabezpečuje 

geografické informace nezbytné pro 

jednotné řízení a velení a zajištění funkč-

ností výcvikových, řídících a zbraňových 

systémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého 

Obr. 11 Z. Klusoň nám vysvětlil princip mapy spodního vzdušného prostoru 

Obr. 12 Z expozice 
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Dalším zajímavým místem, které nám 

bylo umožněno navštívit, byla firma Pri-

mis spol. s r. o. Průvodcem byl již zmi-

ňovaný Ing. Zdeněk Klusoň, za což mu 

velice děkujeme. Firma provádí letecké 

snímkování a o tom byla odborná pre-

zentace, kterou poskytli pracovníci fir-

my. 

V hangáru, ve kterém má firma 

„zaparkované své stroje“ jsme se i pří-

mo od pilotů dozvěděli zajímavosti 

o  letounech používaných pro letecké 

snímkování. Ve „vozovém parku“ má 

firma PRIMIS dvoumotorová letadla 

Cessna 402 a Cessna 340 a jednomoto-

rové letadlo Cessna U206F. 

V kancelářích jsme se dozvěděli podrob-

nosti k používaným digitálním kamerám, 

d i skovým jednotkám s louž íc ím 

k ukládání digitálních snímků v průběhu 

letu a procesu pořizování a zpracování 

snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 V hangáru letiště Hradec Králové 

Obr. 16 Ukázka  digitální kamery spolu s příslušenstvím 

Obr. 15 CESSNA U206F (OK-EKT) Obr. 14 Digitální kamera 
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Kromě odborného programu se mohli 

účastníci konference i trošku pobavit  

a strávit večer u bohatého rautu 

v doprovodu hudby. Společenský večer 

byl zahájen uvítacím slovem předsedy 

Rady SDMG a následně hornickou hym-

nou „Hornický stav budiž velebený“. 

Doufáme, že konference přinesla všem 

příjemné odborné ale i společenské 

zážitky, a že se sejdeme, alespoň 

v takovém počtu jako nyní, v příštím 

roce v Mikulově v hotelu Zámeček, a to 

ve dnech 21.—23. 10. 2020.  

Redakční rada SDMG, z. s. 

 

Obr. 17 Přípitek a uvítací slovo předsedy Rady SDMG 

Obr. 18 Zaznívá hornická hymna 

Obr. 21 Tanečnice zpestřila večer II 

Obr. 19 Bohatý raut 

Obr. 20 Tanečnice zpestřila večer I 
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Zasedání Prezídia bylo součástí progra-

mu 17. kongresu ISM konaného 

v Irkutsku. Jednání probíhalo den před 

oficiálním kongresem v prostorách Ir-

kutsk National Research Technical Uni-

versity. Jednací část se konala v budově 

kovorku (Obr. 1). 

Jednání zahájil prezident ISM Anatoly 

Okhotin. Ocenil hojnou účast, přivítal 

účastníky a prohlásil, že ISM je silná or-

ganizace, která roste. Program jednání 

byl standardní. Omluvy a pozdravy, 

schválení programu, kontrola (a opravy) 

zápisu z minulého zasedání v Taškentu, 

přehled aktivit ISM za uplynulý rok. Pre-

zident prezentoval, které země a navští-

vil v rámci propagace ISM a aktivity letní 

školy pořádané pro studenty. Smutně 

konstatoval, že Vietnam (coby člen ISM) 

nekomunikuje a chybí také zástupci 

skandinávských zemí. Nově ale ožila 

Albánie, kde je však problém 

s neorganizovaností tamních firem zabý-

vajících se důlním měřictvím. Bylo dopo-

ručeno pokračovat v konceptu letních 

škol, ale přijmout jako fakt, že studenti 

si to nezaplatí, proto je třeba zajistit 

sponzory a plánovat minimálně rok do-

předu. V rámci prezentace členů a po-

tenciálních členů ISM byly předneseny 

prezentace Albánie (malá ale na surovi-

ny bohatá země), Kyrgyzstánu 

(představení země) a Běloruska (firemní 

prezentace důlních strojů a nabízených 

služeb). 

Následovala obědová přestávka. Oběd 

sice esteticky neoslnil (hlavní chod na 

mě působil dojmem, že už ho někdo 

měl…), ale účel splnil a chuťově 

v pohodě. Po obědě následovala pro-

hlídka Katedry důlního měřictví a sbírek 

nerostů. 

  

47. ZASEDÁNÍ PREZÍDIA ISM 

Obr. 1 Jednací místnost 

Obr. 2 prof. Edmond Hoxha při prezentaci Albánie 

Obr. 3 prof. Ishimbai Chununev (vlevo) při prezentaci Kyrgyzstánu 
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Obr. 4 Obědový salónek 

Obr. 6, 7 Představení Katedry důlního měřictví 

Obr. 5 Diskuze v předsálí 

Obr. 8, 9, 10, 11 Ukázky ze sbírek INTRU 
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Odpolední část jednání jsme začali pře-

dáváním kopie vlajky ISM jednotlivým 

zemím. Prezident usoudil, že vlajka  

je dobrý způsob propagace a nechal 

proto vyrobit zmenšenou kopii pro re-

prezentaci ISM na národních úrovních. 

A jako další podporu oboru navrhl pre-

zident zavést mezinárodní den důlních 

měřičů. První návrh byl druhá zářiová 

neděle, podle Ruska, kde už takový 

„svátek“ měli, ale Poláci namítli, že by 

bylo lepší, aby oslavy byly až v průběhu 

akademického roku, aby se mohli  

lépe zapojit i studenti. Někteří  

se k argumentu přidali (i když podle mě, 

kdo chce slavit, slaví bez ohledu na škol-

ní rok…), tak zvítězila varianta „druhá 

říjnová neděle“. 

Dalším bodem byla zpráva o přípravě 

budoucího kongresu v Pekingu (2020)  

a projednání návrhů na pořádání budou-

cích prezídií a příštího kongresu. 

Z diskuze vyplynulo: Prezídium 2020 – 

Qingdao (Čína), 2021 – Krakow, 2023 – 

Albánie nebo Kazakhstán. Návrh  

na pořádání příštího kongresu padl na 

Jihoafrickou Republiku a s tím souvisí  

i návrh nového viceprezidenta, kterým  

je Hendrik Grobler. Jeho úkolem  

je prověřit možnosti a na příštím prezí-

diu potvrdit příp. odmítnout pořadatel-

ství. Dále následovaly zprávy z činnosti 

komisí. Prezentaci předneslo Polsko, 

Austrálie a Čína. 

Méně příjemná byla diskuze ohledně 

rozšíření Prezídia, když Čína, která už 

má 6 členů chtěla schválit další 4, ale 

nakonec jsme se shodli na jednom zá-

stupci za Komisi č. 6. Zde je vhodné 

připomenout, že při hlasování v ISM má 

každá země jeden hlas, takže počet zá-

stupců v Prezídiu nemá vliv na hlasovací 

sílu, proto jsme také nikdo moc nechá-

pali, proč Číňané tak stojí o rozšíření 

počtu svých členů. Dále prezident navr-

hl, aby se členem Prezídia za Rusko stala 

Alina Kshanovskaya, což naopak všichni 

bez problémů schválili. Alina (předseda 

organizačního výboru kongresu)  

se „osvědčila“ jako asistentka prezident-

ské kanceláře, která řešila veškerou 

agendu, a tedy ji všichni znají. Jako další 

člen byl zvolen zástupce Běloruska, pod-

mínečně na tři roky s tím, že během 

této doby zřídí běloruskou národní or-

ganizaci. Pozitivní zprávou bylo i to,  

že od letošního roku budou články pu-

blikované ve sborníku vedeny v databázi 

SCOPUS. V závěru byly probrány ná-

vrhy na čestné členství a v diskuzi stra-

tegického plánu byl potvrzen důraz  

na získávání mladých lidí, k čemuž má 

přispět i již zmíněná letní škola, která  

je plánována tentokrát v Albánii. A pro-

tože čas pokročil a čas naplánovaného 

večerního programu se blížil, prezident 

poděkoval za účast a jednání ukončil. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

Předseda Rady SDMG, z. s. 

Obr. 12 Přebírání kopie vlajky ISM za „ISM Czechia“ 

Obr. 13 Prezentace Polsko 

Obr. 14 Prezentace Austrálie 
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Tak jsem se zas jednou vydal do světa. 

Jedu raději o vlak dříve – co kdyby.  

Po zkušenostech z cesty do Norska, kdy 

jsem dorazil na letiště ani ne 50 minut 

před odletem, si nedávám tak na čas… 

Za ty nervy to nestojí. Sice jsem tehdy 

nebyl poslední, ale to neomlouvá.  

Na Ruzyni jsem tedy 21:20, studuji odle-

ty a u SU 2017 stojí „check-in opened at 

22:55“ nebo tak něco. No co budu ho-

dinu a půl dělat? Abych nakonec neusnul 

a oni mi uletí! Napíšu pár SMS, zavolám 

dětem, sním svačinu… nakonec to 

(v sedě) uteklo překvapivě rychle. Jed-

nou jsem se prošel ke stánku, abych 

zjistil, že presso mají za 89,- Kč, což mi 

dokonale  vzalo chuť na kafe . 

(Mimochodem v „duty free“ zóně pak 

bylo to stejné za 109,- Kč, nicméně vro-

zená stydlivost mi brání k tomu napsat 

další komentář, takže ten jsem jen pro-

cedil mezi zuby.) A když tak sedím, 

bloumám očima a sleduji, jak čekají 

ostatní, říkám si, jestlipak se mi ten můj 

příruční kufřík vůbec vleze do povole-

ných rozměrů? Došlo mi, že jsem se ani 

nepodíval, jak to má Aeroflot nastavené, 

natož abych něco měřil! A ten foťák 

taky není zrovna kapesní… Kdyby drž-

kovali, dokážu ho narvat do kufříku? 

Když sundám objektiv a tělo dám na 

placato, tak by to mělo jít, ale vím, jak 

se sundává objektiv? No, nějak to do-

padne. 22:55 se zvedám, přece nebudu 

plašit předem, jistě takových bylo víc.  

A bylo. Mohl jsem klidně posedět ještě 

půl hodiny. Ale čeká mě přes osm hodin 

letu, tak se ještě nasedím a stání v řadě 

mi výjimečně nevadí. Cestou očima ne-

nápadně přeměřuji rám pro kabinové 

zavazadlo. Přece to nebudu zkoušet, 

ještě by si mohl někdo všimnout, že tam 

třeba moc nejde. Před půl dvanáctou 

minuta pravdy. Pas, vízum OK, kufr 14,5 

kg (hluboko pod limitem) a „co ten 

kufřík, vleze nám do toho aeroflotího 

rámu?“, ptá se hošík u odbavení. Suve-

rénně vezmu kufřík, zvednu a s napětím 

vkládám… Fuj, to se mi ulevilo! Je to 

sice „průměr na průměr“ ale je a jde 

lehce i ven. Ještě dotaz, zda chci místo  

u okýnka – kdo by nechtěl – a jdu. Snad 

už to bude dál bez stresu. Cestou ještě 

předbíhám skupinku, která přikládá pas 

ke stojanu (místo aby ho vložila do čteč-

ky biometrických údajů), abych jim uká-

zal, jak na to a jsem v „duty free“ - nic 

zajímavého, hned z kraje 0,5 l vody  

za 89,- Kč, další ceny rovněž nezajímavé. 

Dosud jsem stále nepochopil, pro koho 

je tam výhodné nakoupit. Cestou 

k bráně B3 si říkám, že to letiště je vět-

ší, než z venku vypadá, a abych nešel tu 

štreku v kuse, odskočím si cestu  

na WC, ať nemusím v letadle. Ještě kou-

sek a konečně B3. Dopiju vodu, ať mi ji 

nevyhodí. Kontrola tentokrát OK, boty 

nepípají, jen jsem zapomněl, že mám 

i pásek, takže to stejně nebylo bez na-

pomenutí. Letadlo už je na dohled, sice 

šedé, což se mi moc nelíbí, ale na barvu 

se tu nehraje. Po chvíli čekání se pře-

souváme do letadla. Překvapuje mě,  

že obsazenost je odhadem polovina 

kapacity. Nevadí, sedím sám na trojce  

u okna, nemám důvod remcat. Akorát 

jsem za celou cestu nepřišel na to, jak 

sklopit opěradlo. Asi nejsem tak tech-

nický typ, a nebo nemám dost síly. Co 

mě těší, že spolucestující přes uličku 

taky sahá všude kolem sebe a (také mar-

ně) hledá J Po startu pár pěkných pohle-

dů na Prahu, ale než vyndám foťák jsme 

v mracích a už nad nimi a je vidět kulo-

vý. Konec křídla září jako maják, takže 

nevidím ani hvězdy. Nevadí, stejně chci 

spát. Počkám na svačinu, pití a zalamuji. 

Probouzí mě bolest v uších, kouknu 

z okna, vidím prosvícené mraky a ne-

chce se mi věřit, že už by to byla Mosk-

va. Ale tlak v uších značí neočekávané 

klesání a pohled na mobil (čas) taky od-

povídá. Za chvíli mraky a už je jasno. 

Pro jistotu něco cvaknu alespoň mobi-

lem (Obr. 2). 

 

TAK JSEM SE ZAS JEDNOU VYDAL DO SVĚTA 

Obr. 1 Trasa letu SU 2017 (25. 9. 2017) [www.flightradar24.com] 

Obr. 2 Moskva před přistáním [Sony Xperia C2005 (šmejd)] 
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Přistání jako do bavlnky. Koukám 

z okna, vidím „Терминал В“, což  

je hezké, ale my jedeme na druhou stra-

nu. No, nějak se tam dopravíme. Vítá 

nás letiště Šeremetěvo, věnované básní-

kovi Puškinovi, jak hlásí letuška (a poslé-

ze hlásají obrazy na letišti). Stojíme, balí-

me, opouštíme stroj a jdeme. Jdu po-

měrně jistě, vidím ceduli „Transfer“  

s ikonou rotujících letadel a vydávám se, 

kam ukazuje. Jistota mizí po pár desít-

kách kroků. Transfer směřuje do třetího 

patra, kde jsou mezinárodní lety, druhé 

patro nikam nevede, musím do přízemí. 

Chvíli koukám, než se ujistím, že fakt 

není kam jinam než do fronty 

„Domestic flights“. Stojím, dávám pas, 

odpovídám kam letím, cosi podepisuji  

a už jdu kamsi pryč, jen cedule východ. 

No tak mě zblbli, že jsem vůbec nevě-

děl, jestli si náhodou nemám počkat  

na kufr a přetáhnout si ho na protější 

terminál sám… Udělám ze sebe blbce  

a zeptám se. Paní koukla na útržek od 

kufru, kde je SVO i IKT, takže kufr letí 

až tam. To se mi zase ulevilo, ale říkám 

si, co tu dělám? To jsem se nemohl po-

dívat na ten lístek sám? Inu, vesničan ve 

městě… Teď při psaní koukám do Wiki-

pedie a píšou tam, že Šeremetěvo je největ-

ší letiště v Rusku, tak už se tolik nestydím. 

Sleduji šipky k Terminal B. Schody naho-

ru, výtah, několik eskalátorů dolů 

k podzemní dráze – přesun na protější 

stranu. Koukám, jak mají řešené. Podob-

ně jako v Dubaji, jen tam to jezdí auto-

maticky, taky to tahají na laně, 

v podstatě pozemní lanovka v tunelu. 

Vystupuji, zase eskalátory výtah a ko-

nečně Terminal B v celé své kráse (Obr. 

3), u schodiště obrovská kostka demon-

strující možnost OLED technologie, kde 

každou chvíli běží něco jiného (Obr. 4). 

 

Obr. 3 Hala Terminálu B 

Obr. 4 Reklama z OLED displejů 
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Odbavení obcházím, nemám co, palubní 

lístek mám z Prahy, jen nevím, co je to 

za divnou bránu „TRMB“… Vidím 

„Gates 101-103, nikam jinam se nedá, 

tak uvidím. Zase mě kontrolují, jestli 

jsem to já a jestli jsem si cestou nezmě-

nil pas. Paní kyve hlavou, všechno OK  

a říká „Gate one zero three“. Poděkuji  

a jdu dál. Konečně vím kam, ale ještě 

pořád nic. Další průchod rámem, takže 

všechno z kapes atd., tentokrát i pásek. 

Konečně bez napomínáníJ. Další „duty 

free“, tady už jsou ceny asi jako ty běž-

né u nás, takže žádná bomba kup,  

ale stejně nic nechci kupovat. Cestou 

míjím ceduli že Gate 103 – 3 minuty,  

to mě uklidnilo, už bych si myslel,  

že jsem to někde minul… Trochu pře-

háním, ale fakt se člověk projde. A jak 

tak jdu, konečně Blik! Gate „TRMB“  

je „terminál B“ a tam se uvidí. To to ale 

trvalo… O vesničanovi už jsem psal, tak 

se nebudu opakovat. Mám ještě asi ho-

dinu, mám žízeň a začíná svítat. Po chvíli 

zápasu s automatem beru 0,5 l Fanty  

za 150 rublů (asi 55,- Kč) a jsem spoko-

jený. V Oslu mě stála před pár lety 90,- 

Kč, takže pozitivní a hned to i lépe chut-

ná. Čekání celkem uteklo. Ani jsem ne-

dočetl článek v časopise z Pendolina. 

K letadlu jedeme autobusem až kamsi 

„za letiště“, je docela zima, prý 4 °C  

a ještě nastupujeme do studeného leta-

dla, ale zadýcháno je rychle. Tento let 

má jen jedno neobsazené místo. 

Chvíli po vzletu přišlo jídlo. Nevím, proč 

to neposkládají tak, aby to šlo sníst 

všechno. Tak mi zůstal džem, který není 

s čím sníst. Nevadí, nemusím všemu 

rozumět. Když už jsem u toho 

„rozumění“, tak „letušák“, co byl v mém 

úseku toho z angličtiny taky moc nepo-

bral, což mě dost překvapilo, myslel 

jsem si, že angličtina je v leteckém pro-

vozu standard. No, asi ne u všechJ Ale 

nakonec jsme se nějak domluvili, takže 

mám jakousi palačinku s hodně sladkým 

krémem, ale je to dobré. Jinak uzené 

maso s kouskem sýra a bulka (malá) 

pečiva a docela velké jablko. Po jídle 

zhasli a já zalomil. Tak nějak se mi zdálo, 

že vnímám, ale asi ne. Probral jsem  

se asi 30 minut před přistáním, takže 

super, měl jsem obavy, že se 6 hodinový 

let povleče. Kouknu z okna a no, řekně-

te sami, nevyfoť to… (Obr. 6) Časový 

posun je ale fenomén. Pořád mě to tak 

nějak fascinuje. Z Moskvy vyletíte o půl 

osmé, letíte šest hodin a přiletíte o půl 

sedmé večer… (A let na západ je ještě 

zajímavější.)  

Přistání v Irkutsku – úleva. Ne že bych 

se bál létat, naopak miluji to – to jsem 

možná přehnal, ale líbí se mi to, start, 

přistání i výhledy mají své kouzlo. Prav-

da trocha nepohodlí tam je, ale zas tak 

často nelítám, tak se to dá vydržet :-)

Úleva je v tom, že konečně jsem dorazil, 

protože asi nejvíc mě unavuje čekání  

na letištích a teď mě čeká jen cesta na 

hotel. Parkujeme kdesi na ploše a k hale 

jedeme autobusem. Tak jsem se namlsal 

pojízdných tubusů z terminálu, že mi 

výstup na plochu připadá divný. Přemýš-

lím, jestli vezmu taxi nebo pojedu něja-

kou MHD, jak zjistím, čím pojedu, jak 

Obr. 5 Trasa letu SU 1444 (25. 9. 2019) [www.fligfhtradar24.com]  

Obr. 6 To jsou ty pohledy, co se neokoukají... 
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zaplatím, jestli se vůbec domluvím, když 

mám takové neblahé tušení, že angličtina 

taky moc nezabere a rusky jsem od ro-

ku 1990 zapomněl mluvit. Ještě že aspoň 

rozumímJ A tak v myšlenkách na dopra-

vu vystupuji a jdu do příletové haly – no, 

příletové, letiště v Irkusku je z těch 

menších, takže do haly příchodem od 

letadel, rozhlížím se, kde mám čekat 

kufr, když v tom vidím svoje jméno! 

Nechápu, ale fakt, stojí tam chlapík, od-

hadem něco přes 20, a drží ceduli 

s mým jménem (i příjmenímJ) Nezastí-

rám, že si připadá jako VIP a fakt mě to 

potěšilo. Hned o jeden problém méně. 

Kufry přijely poměrně rychle, zas takový 

frmol tu není, tak beru kufr a odcházím, 

když najednou další překvapení. Poprvé 

v životě vidím, že někdo kontroluje, 

jestli mám svůj kufr. A taky už vím, na 

co mám na palubním lístku tu nálepku 

od kufru. Chtěl jsem se o zážitek podělit 

s paní, co kontrolovala kufry a pochválit 

ji, protože se mi to fakt líbí. Třeba 

v Praze, kdyby kdokoliv vzal cizí kufr, 

pokud to neuvidí majitel, nikdo to ne-

zjistí – a honit někoho podle ksichtu na 

záběrech bezpečnostních kamer, nedě-

lám si iluze. Nicméně paní na mě jen 

vytřeštila oči, nadechla se a řekla: „мы 

проходим“ – asi nerozumělaL Chlapík – 

řidič, taky moc nerozuměl, ale na hotel 

mě dovezl, s kufrem pomohl až k pokoji 

a když jsem mu chtěl dát 5 €, tak  

se bránil jako čert před křížem, že to 

ne, že to je v ceně. Podle hesla „Hloupý, 

kdo dává, hloupější, kdo nebere…“  

se rozhoduji za ním neběžet a jdu na 

pokoj.(Obr. 7) Už se těším na sprchu  

a postel. Budík si nastavuji na 6:35, žád-

né vylehání, třeba vyrazit na prohlídku 

města. Až začne kongres, čas nebude. 

Ráno vsávám po sedmé (funkce 

„Odložit“ by se měla na mobilech zaká-

zat…) a jsem zvědavý na snídani. Ne-

zklamala. Výběr široký, všeho dost.  

Je třeba se najíst na celý den, ať vydržím 

do večeře. Není prostor zdržovat  

se obědem. Na recepci si nechám pora-

dit kudy tudy do města a doporučit,  

co bych měl chtít vidět. Taky jsem  

si vyměnil nějaké ruble. Poté, vyzbrojen 

fotoaparátem a mapou s návrhem trasy, 

vyrážím do města. Venku je příjemně, 

kolem 15 °C, svítí slunko – ani zima ani 

horko, ideální na prohlídku. Dojdu dle 

instrukcí na zastávku a první problém  

je tu. Na kterou stranu? Nechám bus 

busem a vyrážím. Po pár desítkách me-

trů ale vidím, že „město“ bude zřejmě 

na druhou stranu, což po chvíli potvrzu-

je smyčka souběžné tramvajové tratě. 

Nic se neděje, trošku se projdu kolem, 

jak se tu žije. Připadám si asi jako v 70. 

letech. Po menším okruhu se vracím 

k hotelu a rozhoduji se, že půjdu pěšky, 

ať prostředí víc zažiju. To jsem ještě 

netušil, že půjdu hodinu, než dojdu  

na okraj mapy centra města… Ale neli-

tuji toho, co jsem viděl, to bych 

z autobusu vůbec nezaregistroval a je to 

spousta drobností, které prostě překva-

pí. Tramvaje, které vypadají, že dojedou 

maximálně na další zastávku, na můj 

vkus chaotická výstavba, jakoby bez zá-

měru. Dřevěný barák, ruina, vedle by-

tovka, naproti věžák, pak stánek  

s „něčím“ a všude provoz, jako 

v mraveništi. Opravdu bych tu nechtěl 

jezdit autem, to je jen pro silné povahy. 

A taky jezdí tu, co má kola. Od naleště-

ných Audi, Mercedesů a BMW, přes 

různá SUV až po kousky, co se tu zapo-

mněly cestou na šrotiště. Někdo má 

volant vpravo, jiný vlevo, nikdo (kromě 

mě) se tomu nediví. Způsobně si dávají 

v tom chaosu přednost, přestože  

je všude plno, a chodec na přechodu, to 

je stopka, to jsem u nás snad nezažil.  

A tak jsem šel a fotil a šel a fotil… Pak 

jsem v obchodě koupil něco na večeři  

a zpátky jel autobusem. To jsem ještě 

nevěděl, že se platí až při vystupování, 

takže jsem byl za blba hned po nástupu. 

Ale na „vesničana ve městě“ jsem si už 

zvykl. I když někde jsem cítil spíše jako 

měšťák na venkově. Na to, že Irkutsk  

je hlavní město Východní Sibiře, místy 

vůbec nevypadá jako město. Celkem 

uťapaný se vracím hotel a začínám psát 

dojmy z cesty – jak se později ukázalo, 

je to jediný den, kdy jsem se k tomu 

dostal a bych schopný něco napsat. Ještě 

jsem na recepci konzultoval, jak se do-

stat ráno na univerzitu, kde probíhalo 

zasedání Prezídia. Recepční vola taxis-

lužbu, kde mu řekli, že ráno je špička  

a mám počítat na cestu 40 minut, tak 

jsem nechal objednat taxi na 9:15. 

Ráno po snídani vyrážím na Prezídium. 

Lije, takže využívám recepčních deštníků 

k zapůjčení. Cesta taxíkem trvala  

15 minut :-) Vysazují mě před vchodem 

do univerzity. Stále lije tak, že mě ani 

nenapadá vytahovat foťák. Za vchodový-

mi dveřmi vrátnice a turniket na kartu. 

Vrátní v maskáčích mě trochu překvapu-

jí, ale jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. 

Ptám se na jednání Prezídia ISM, ale  

o ničem nevědí. Hmm. Tak zkouším 

číslo místnosti dle programu kongresu. 

Poslali mě ven, doprava, do průchodu  

a vlevo. Sice to nevypadalo, že to někam 

Obr. 7 Hotelový pokojíček 
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vede, ale jdu. Čekal jsem nějakou šipku 

nebo cedule, ale nic. Vstoupím do první-

ho možného vchodu vlevo a ptám se na 

místnost K223. Po chvíli domlouvání, 

kdy paní u vchodu pochopila, že nechci 

klíče ale nasměrovat, mě posílá po scho-

dech do prvního patra, kde v prostorách 

kovorku probíhá jednání. Jsem (díky 

„rychlotaxi“) první, hned po organizáto-

rech. 

Report z jednání najdete v samostatném 

příspěvku. Po skončení jednání nás něja-

cí domluvení dobrovolníci odvezli na 

hotel a večer byl zajištěn odvoz autobu-

sem na společnou večeři (GEODRINK) 

a neformální zahájení formou seznamo-

vacího večera v Club-Restaurant 

'DIKAYA LOSHAD'. Když jsme dorazili, 

bylo už téměř plno, takže chtě nechtě 

museli jsme se vmísit mezi ostatní účast-

níky kongresu. Na mě vyšlo místo  

u měřičů z  Kyrgyzstánu, spolu 

s odbornou asistentkou z bulharské 

university v Sofii a nakonec přisedl  

i kolega (Maďar) z prezídia. 

Prezident ISM pronesl oficiální přivítání 

a zbytek programu zajišťovala příjemná 

zpěvačka. Účastníci se dobře bavili za 

vydatné konzumace jídla a nápojů. Po 

bohaté večeři, kterou jsem si ale až tak 

neužil, protože nejsem „na maso“, jsme 

byli my slabší, co to netáhneme do rána, 

ve 22:00 odvezeni zpět do hotelů.  

Asi polovina zůstala, ale z dalšího průbě-

hu nemám žádné reference… 

 

 

 

Obr. 9 Prostředí clubu II. 

Obr. 10 Andrew Jarosz a Chris Moy mezi řadovými účastníky 

Obr. 8 Prostředí clubu I. 

Obr. 11 Z průběžně doplňovaného stolu 
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Následující den (sobota 28. 9.) v 8:00 

začal vlastní kongres registrací a v 9:00 

úvodním ceremoniálem. Krátké video  

ze slavnostního zahájení najdete  

na https://youtu.be/GBGtE8Yhdcc.  

Po přestávce začal vlastní kongresový 

program. Souběžně probíhala ve vedlej-

ším sále prezentace firem a studentská 

sekce v prostorách pořadatelské univer-

zity (INTRU – Irkutsk National Re-

search Technical University). Vlastní 

kongres probíhal v obvyklém konferenč-

ním režimu, tzn. bloky prezentací 

s přestávkami na oběd a na kávu. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Vstup do kongresového centra 

Obr. 13 Konferenční sál 

Obr. 14, 15, 16, 17, 18 Exhibition hall—prezentace firem 

https://youtu.be/GBGtE8Yhdcc
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Po skončení odborného programu pre-

zentací následoval odjezd na společnou 

večeři. Maso s opečeným bramborem 

jako hlavní chod, jinak nějaký salát na 

začátek a krájené plátky vepřového 

s chlebem ať čekání rychleji uběhne. 

Zajímavé bylo rozvržení alkoholu – lá-

hev vína na dvě láhve vodky… 

Druhý kongresový den probíhal podob-

ně, jen večeře byla mnohem slavnostněj-

ší, protože probíhalo oficiální zakončení 

kongresu s předáním prezidentství  

a vlajky ISM pořadatelům příštího kon-

gresu, který bude v roce 2022 v Číně. 

Novým prezidentem je na další tři roky 

Huang Le Ting. Galavečer probíhal 

v restauračním komplexu „Mirage“. 

Krom opravdu hromady jídla a pití zde 

bylo i několik tanečních vystoupení, pro-

běh lo  poděkován í  s pon zorům 

s předáním jakési „pamětní plakety“  

a jeden ze sponzorů zde daroval univer-

zitě dvě GNSS soupravy. Také byly ofici-

álně do ISM přijaty země Uzbekistán  

a Kirgistán a jejich zástupci dostali slav-

nostně také kopii vlajky ISM. Na závěr 

oficiální části (už v podstatě bývalý) pre-

zident Anatoly Okhotin povzbuzoval, že 

kongresový program ještě nekončí  

a připomněl pondělní celodenní výlet na 

Bajkal, na který jsem byl osobně hodně 

zvědavý. Po 22. hodině měly odjíždět 

autobusy zpátky na hotely, ale ještě nás 

cestou k autobusům čekala jedna atrak-

ce na zpestření, a to pyrotechnická 

show na parkovišti před restauračním 

komplexem. 

 

 

    

 

Obr. 19, 20 Kongresová večeře 

Obr. 21, 22 Restaurace připravená na „Gala Dinner“ 
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Obr. 23, 24 Přijetí Uzbekistánu a Kirgistánu do ISM s předáním kopie vlajky 

Obr. 29, 30 Předání prezidenství a vlajky ISM  

Obr. 25, 26, 27, 28 Výběr z tanečních vystoupení 
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Pondělí (30. 9.) – Bajkal trip. Sešli jsme 

se před hotelem 7:15. Někteří vypadali, 

že přišli rovnou z večeře… V 8 hodin 

měl být odjezd, nicméně trochu se to 

zdrželo. Ale seděli jsme v teplém auto-

buse, takže nějakou tu minutu navíc 

člověk neřeší. Jeli jsme asi 70 km, zhru-

ba hodinu. Pak jsme přestoupili na loď  

a vyrazili. Po asi 20 minutách jsme přira-

zili ke břehu a vystoupili. Moc jsem to-

mu nerozuměl, ale po konzultaci 

s mapou jsem pochopil, že je třeba pře-

plout úžinu, kterou odtéká voda 

z Bajkalu – zde začíná řeka Angara, žád-

ný drobek hned od začátku. Nastupuje-

me na vlak. Je to bývalá trať sibiřské 

železnice, nyní využívaná jako turistická 

atrakce. Trať vede podél břehu, je tu 

řada mostů a tunelů, krásné výhledy jak 

na jezero, tak na okolní krajinu, zvláště 

když je na podzim hezky vybarvená. 

Pohled na tu masu vody má své kouzlo  

a na hladině se vytváří regulérní vlny. 

Cestou máme dvě zastávky. Jednu asi 

dvouhodinovou s piknikem a druhou 

kratší, jen tak na procházku k vodě  

a prohlídku osady. Piknik byl opravdu 

vydatný, masem, pirohy, vodkou ani 

vínem se rozhodně nešetřilo. Všichni  

se dobře bavili. Ti šílenější si šli i zapla-

vat. Já jsem si nevzal ručník, tak jsem 

koupání nechal na příště a vydal jsem  

se na nejbližší kopec pro nějaké fotky. 

Bylo tam fakt hezky, ale bydlet bych tam 

určitě nechtěl. Ve výletním režimu jsme 

dorazili do Slyudyanky, stanice transsi-

biřské magistrály, odkud jsme pokračo-

vali dál (zpátky) do Irkutska v režimu 

přesun. (Zde bylo jasně vidět, že dopra-

vu po železnici berou vážně. Minuli jsme 

několik vlaků a moje „úchylka-záliba“ 

v počítání vagónů odhalila, že žádný ne-

měl méně než 60 vagónů, což u nás do-

ma pamatuji snad jednou kdysi dávno, 

jako dítě, tuším při čekání na vlak 

v Holešově. A tři spřažené lokomotivy, 

to si u nás nevybavuji vůbec.) Poslední 

pohledy na Bajkal už byly za šera a deš-

tě, zpět jsme dorazili již za regulérní tmy 

po půl deváté. Na nádraží mě ještě pře-

kvapily dvě věci, jednak podchod  

na rozdíl od našich „hangárů“ působil 

spíš jako (pravda, větší) sklepní chodba  

a u východu z nádraží jsme procházeli 

detekčním rámem hlídaným ozbrojen-

cem v maskáčích. Byl to trochu zvláštní 

pocit, ale asi jsou tam na to zvyklí. 

U nádraží nás čekaly autobusy k odvozu 

na hotel. Organizace super! 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Trasa výletu 

Obr. 32, 33 Prostor a pohoda ve vlaku 
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Obr. 34,35 Okolí tratě 

Obr. 36,37 Piknik pod širým sibiřským nebem 

Obr. 38 Pohled z vyhlídky na nedalekém kopci 

Obr. 39, 40 Z procházky na druhé zastávce 
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Úterý 1. 10. – úkol dne: projít zbytek 

centra a koupit ještě nějaké dárečky 

domů, ať nevezu zpátky ruble. Nebudu 

riskovat. Vzal jsem podzimní bundu  

a teplejší boty, protože po skončení 

kongresu se citelně ochladilo. Zjevně 

dobře naplánovaná akce :-) Autobusem 

jsem dojel nejdál, kam to šlo, abych 

mohl pokračovat do zbylé části centra  

a na nábřeží Angary. Styl výstavby  

je stále stejně chaotický, jsou k vidění 

věci hezké, zajímavé i podivné. Nejvíc 

mě asi překvapily falešné fasády, kterých 

jsem si zprvu ani nevšiml, protože něco 

takového jsem opravdu neočekával. 

Potkal jsem celou řadu soch, včetně 

Lenina, a kostely jsem přestal počítat. 

Každopádně zajímavá směs. Zašel jsem  

i na most přes Angaru, abych lépe zažil 

velikost řeky i na nedaleký Ostrov Mla-

dosti. V mapce jsem viděl památník 

Gagarina, tak jsem zatočil „pro čárku“  

i tam a cestou z nábřeží mě překvapila 

ulice Jaroslava Haška. V samotném cen-

tru centra se nachází skanzen původní 

dřevěné architektury nazývaný 130. 

kvartál, který vytváří zajímavé obchodní 

místo zakončené několikapodlažním 

moderním obchodním domem a multiki-

nem. O kontrasty opravdu není nouze. 

Dokončil jsem okruh, za poslední peníze 

nakoupil nějaké mňamky a spokojen 

odjel autobusem na poslední noc do 

hotelu. Ještě domluvit balíček na cestu, 

protože musím odjet před snídaní  

a hurá balit před odjezdem, což je ta 

nejméně příjemná činnost cesty. 

Obr. 41 Specialita: Umělé fasády... 

Obr. 42 Muzeum historie města 

Obr. 43 Angara z mostu 

Obr. 44 Vstup na  se skanzenem a symbo-

lem města (babr se sobolem v zubech) 
Obr. 45 Zajímavost: Je to recese, nebo to myslí vážně? 
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Po sbalení jsem zalehnul po půlnoci. 

Budík na 4 hodiny. Chvíli jsem zvažoval, 

jestli si ještě neobjednat buzení, když 

mám tak „skvělý“ mobil, co se tu a tam 

sekne… Riskl jsem to, ale pro jistotu 

ještě mobil restartoval. Nebyl třeba, 

vzbudil jsem se za pět minut čtyři. Taxík 

jsem měl objednaný, tak jen pobrat věci, 

na recepci balíček na cestu, zamáčknout 

slzu :-) a hurá na letiště. Provoz byl mi-

nimální, na letišti jsem byl za 5 minut. 

Taxikář mě vysadil před vchodem a na-

stal první problém. Nechtěl 300 ale jen 

150 rublů. Moje radost, že jsem utratil 

„na nulu“ byla fuč. Nevadí, koupím něja-

kou blbůstku, protože co doma ze 150 

rublema (asi 55 Kč), že? Vcházím  

do letištní budovy, rám hned u vchodu, 

kontrola, paní docela ostrá… Projdu, 

koukám na odlety a nic. Nevadí, jsem tu 

asi brzo. Vytáhl jsem snídani a začal pře-

žvykovat sendvič. Rozhlížím se kolem  

a koukám, že je tu celkem mrtvo. Kou-

kal jsem na letenku, jestli si dobře pama-

tuji let a fakt, přece nejsem tak zmatený. 

Odlety jsou vypsané asi do 10 hodin, ale 

můj let (5:30) nikde. Co to je za blbost, 

říkám si, a jdu se zeptat. Ostrá paní 

mrkne na letenku a suše prohodí ukazu-

jíce vlevo – Aeroflot next building. No, 

myslel jsem, že mě klepne… Co to bylo 

za taxikáře „s přehledem“ netuším, a to 

jsem ještě později zjistil, že mi špatně 

vrátil, jak to potmě v autě přehraboval, 

takže místo 150 vrátil 120 nebo 125, už 

nevím přesně. To „next building“ byla 

samozřejmě fyzicky jiná budova, takže 

rychle venkem a pro zpestření další rám, 

kontrola, prohlídka… Naštěstí odbavení 

proběhlo rychle a já spokojen, že už 

jsem konečně správně, pokračoval  

v konzumaci s druhou částí sendviče. 

Aby to nebylo zas moc jednoduché, 

musel jsem se ještě zeptat, kudy se jde 

k letadlům, protože dveře na plochu, 

kterýma jsem vcházel nevypadaly, že by 

byly obousměrné a žádné šipky typu 

„To Gate(s)“ jsem nenašel. Nakonec to 

bylo dle prvního dojmu po schodech 

nahoru, pak kousek projít, překonat 

dojem, že tudy to nevypadá a pak zase 

po schodech dolů, kde už byla brána  

a cedule s číslem letu. No sláva! Auto-

bus už tam stál tak jsem nastoupil. Bo-

hužel stál ještě asi 10 minut, což vzhle-

dem k venkovní teplotě nebylo nic pří-

jemného, a aby toho nebylo málo, stáli 

jsme ještě před letadlem, protože to 

pouštěli snad po 10 lidech, asi aby se lidi 

nehromadili na schodech. Každopádně 

zimy jsem před nástupem nakumuloval 

poměrně dost. Naštěstí v letadle už 

bylo, na rozdíl od letu z Moskvy, teplo. 

Měl jsem sedadlo u nouzového východu 

na křídlo, takže luxusní prostor na nohy. 

Překvapilo mě, že doposud jsem si při 

procházení letadlem nevšiml, o kolik  

je tam více místa. Když jsme se konečně 

rozjeli, vypadalo to zprvu, že do té 

Moskvy pojedeme. Přejezd na opačný 

konec dráhy trval několik minut, ale 

nakonec jsme se dočkali. Start, pár po-

hledů na svítící Irkutsk než jsme dosáhli 

mraků, a už se těším domů. Po jídle 

jsem zalomil a probral jsem se kousek 

před Moskvou. Vyšlo to hezky, navíc při 

klesání na přistání právě vycházelo Slun-

ce, takže hezký bonus na konec. 

Obr. 46, 47, 48 Východ Slunce nad Moskvou 
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V Moskvě už jsem se cítil jako doma, 

přesun na protější terminál už byl jako 

rutina a taky už to bylo jen něco přes 

dvě hodiny letu… Co mě ale nepřestá-

valo udivovat je velikost a provoz na 

letišti. Podle odletové tabule odlet co 5 

minut. A když jsem (z Prahy zvyklý na 

terminál 1 a 2) viděl směrovou tabuli na 

terminál B, C, D, E, F a informaci „20 

min“, připadal jsem si jako v jiném světě. 

Další lekci o velikosti letiště jsem dostal 

při startu. Čekání na odlet celkem uběh-

lo, na start jsme jeli čtvrtí v řadě a bylo 

hezky vidět, jak letadla před námi najíždí 

na dráhu, zatáčí vlevo a „odpíchnou“  

se ke startu. Když jsme přišli na řadu, 

najeli jsme na dráhu a zahnuli vpravo…  

  

Startuje se ze středu dle potřeby na obě 

strany. Pokud je to běžné, omlouvám se 

za neznalost. Let do Prahy byl bez pro-

blémů a na čas, přiletěli jsme na druhou 

dráhu přes Chodov a těsně před Prahou 

jsem viděl dva hezké lomy. To jsem  

u Prahy nečekal a je to taková stylová 

tečka za návratem z důlně-měřického 

kongresu.  

Kufr přijel bez zbytečných odkladů  

a s překvapením – nálepkou 

“досмотрено“ (zkontrolováno). Tak 

jsem pro jistotu taky zkontroloval, jestli 

je tam ta flaška vodky… Byla, takže 

všechno OK. Tedy skoro všechno… 

Před letištěm mi přišla zpráva o Karlu 

Gottovi :-( Ale to už je zase jiný pří-

běh… 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

Předseda Rady SDMG, z. s. 

Obr. 49, 50 Cedule na letišti v Moskvě 

Obr. 51, 52 Lomy před Prahou 
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MEDOVNÍČKY 
Medovníčky nebo také medovníkové 

jednohubky jsou výborným dezertem, 

ale i cukrovím pro vánoční svátky.  

Jejich příprava není náročná nýbrž 

zdlouhavá, ale věřte, trpělivost  

se opravdu vyplatí. 

 

Ingredience: 

• 120 g másla 

• 100 g medu 

• 140 g moučkového cukru 

• 2 vejce 

• 2 lžičky jedlé sody 

Na krém: 

• 397 g (1 plechovka) slazené-

ho kondenzovaného mléka 

• 250 g  másla 

Na dokončení: 

• 400 g švestkových povidel, roz-

míchaných 

• 200 g mletých vlašských ořechů 

 

Příprava: 

■ Z másla, medu, cukru, vajec, sody a 

mouky vypracujte hladké těsto, zabalte 

je do potravinářské fólie a nechte do 

druhého dne v lednici odpočívat. Poté 

je vyválejte na tloušťku asi 3 mm a vy-

krajujte kolečka o průměru zhruba 3— 

 

4 cm. Pečte při 150 °C asi 5 minut 

dozlatova a nechte vychladnout. 25 

koleček rozdrobte a dejte stranou,  

zbylé rozdělte na třetiny.  

■ Kondenzované mléko vařte ve vodní 

lázni mírným varem zhruba 2,5 hodiny. 

Nechte vychladnout, přendejte do mísy 

a spolu s máslem vyšlehejte do hladké-

ho krému. 

■ Ořechy promíchejte s drcenými ko-

lečky. 

■ Kolečka slepujte vždy po třech. První 

pomažte povidly, přiklopte druhým, 

pomažte máslovým krémem a přiklop-

te třetím kolečkem. Takto slepená ko-

lečka dejte alespoň na hodinu ztuhnout 

do lednice, poté po obvodu i svrchu 

pomažte zbylým krémem a obalujte ve 

směsi rozdrcených koleček a vlašských 

ořechů. Nechte alespoň 5 dnů rozležet. 

 

Recept z magazínu Apetit pro nás  

vyzkoušela důlní měřička SD  a.s.  

Lenka Dvořáková  

Přejeme dobrou chuť! 
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