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Halo Párty Holešov

Když jsem před několika lety kontaktoval Toma
Tržického na jeho stránkách "úkazů" s nápadem
založit nějaký projekt na pozorování a zpracovávání dat, nikdy by mě nenapadlo, že můžu tímto
způsobem poznat nové přátele, kteří mají podobný zájem o halové jevy jako já. A vida, v roce
2006 se sešla skupinka "starých halových vlků"
u Kojana na chatě v Kunčicích, kde jsme upevnili vztahy a otestovali si pozorování v praxi na
vzácných halových jevech. Nicméně nás ale nebylo hodně, což se trochu napravilo během roku
2007, kdy se připojili další nadšenci. Někdy na zazačátku tohoto roku jsme se s Romanem Maňákem
bavili na téma možného dalšího setkání.
Probralo se to na diskusi a Martin Popek navrhl datum na které zrovna vycházelo zatmění
Měsíce. Díky dobrým lidem v Městském Kulturním Středisku Holešov jsme nakonec měli i
kde složit hlavu. Datum setkání se rychle blížilo a s tím i starosti ohledně organizace všech
věcí okolo akce. A pak přišel onen den příjezdu prvních pozorovatelů. Ještě ráno jsem si říkal,
že by mohlo vyjít počasí na všechny tři dny, abychom se mohli zůčasnit všech návštěv a výletů podle plánu. Bohužel v pátek řádili bouřky a v sobotu po většinu dne pršelo. I tak jsme
ale navštívili městské muzeum, galerii a také židovskou synagogu se hřbitovem (zde bych
rád poděkoval V. Brázdilovi za vynikající doprovod během prohlídky). V neděli pak již vyšlo počasí alespoň na krátkou podívanou na halové jevy.
Možná že se někdo těšil na zatmění Měsíce, které nevyšlo, možná že někdo očekával snad
i vzácné jevy, které jsme nakonec ze skládačky nevydolovali, ale myslím si, že i bez těchto
lákadel Halo párty 2008 vyšla na jedničku. Kdo nepřijel, přišel o hodně. Přišel o setkání se
super lidičkami a hlavně o celou tu atmosféru, kterou žádné fotky ani článek nenapodobí.
Přejme si, abychom se znovu setkali ještě ve větším počtu a co nejdříve.
Halům, NLCčkům a zatměním zdar!
Patrik Trnčák

Na titulní stránce mozaika Lukáše Shrbeného z fotek Martina Popka. Dole zleva doprava: Štěpánka Kosová,
Martin Popek, Monika Pacltová. Uprostřed: Jiří Kaňovský a Lukáš Shrbený. Nahoře: Jan Kondziolka, Tom
Tržický a Patrik Trnčák.

Akční příjezd

(Štěpánka Kosová)

Během čtvrtka 14.8.2008 se nad území naší republiky nasunula rozsáhlá tlaková níže.
Pro mnohé pozorovatele bouřek a jevů vznikajících při bouřkách poskytuje jistě potěšení z
pozorování. Já jsem z toho počasí nadšená nebyla, protože jsem se chystala v pátek na setkání pozorovatelů halových jevů v Holešově. Jela jsem vlakem z Prahy do Hulína. Od Kolína
se počasí neustále zhoršovalo. Podle proudu vody, která odstřikovala od kol aut na komunikacích podél železnice, byl na mnohých místech přívalový déšť.
Do Hulína přijel vlak s mírným zpožděním, takže jsem se musela na nádraží urychleně
přesunout na lokálku do Holešova. V té době řádila nad Hulínem bouřka. Než jsem proběhla
nádražím a našla druhé nástupiště, kde se nacházel vláček do Holešova, uhodilo několik blesků v okolí Hulína, odhadem 1 km. Vstoupila jsem do vláčku, posadila jsem se do první řady
sedadel k oknu a v tom okamžiku zasáhl blesk sloup vedle trati, vzdálený odemne tak 3 až 4
metry. Musím dodat, že jsem již zažila daleko silnější údery blesků, kdy se rozlomil strom vedví, ale vzdálenost mého úkrytu byla 50 m. Tento blesk byl slabší intenzity, ani neodlétaly jiskry. Zajímavý byl křaplavý zvuk hromu, při kterém mi zalehlo ucho.

Přicházející bouře od Hulína na snímku Štěpánky Kosové (při čekání na Kojana kupujícího párky)

Den první
Jako první dorazili M.Jankovič s L.Košárkem, ze kterými jsem obešel město, aby nám
utekl čas do příjezdu dalších lidí. Brzy se ukázalo auto s Jurajem a za nedlouho pak přilétl i traboš Kojana s M.Popkem. Večer, při příchodu první bouřky se zjevila i Štěpánka
a nakonec jsme zajeli i pro L.Shrbeného, který si poprvé vyzkoušel roztlačení traboše.

Indiánská babička Kojan při deštivém opékání párečků

Martin a Radek při večerním debatování

Den druhý
I když byl venku kentus humus, rozhodli jsme se navštívit městské muzeum, galerii, synagogu a židovský hřbitov. Také jsme oběvili kouzlo vietnamského Bambus bistra, kde malá
porce znamená velkou a velká pak obrovskou. Odpoledne nás pak opustili M.Jankovič s L.
Košárkem a tím pádem i nezažili překvapení v podobě dortu s nápisem Halo Party (velké
díky patřící Jolaně!) Večer následovaly přednášky a prezentace fotografií.

Kojanova rozmluva o koulích (světelných)

Muzeum, banda a obr Drásal

Během návštěvy Synagogy na snímku M.Popka

Na židovském hřbitově

S dortem, Jan Kondziolka, Lukáš Shrbený, Tomáš Tržický, Jiří Kaňovský, Štěpánka Kosová, Martin Popek a já

Poslední okamžiky dortíka :-)

V bistru Bambus, kde Kojan zahájil protestní spánek (foto L.Shrbený)

Společná fotka ještě s Mjankem a L.Košárkem před jejich odjezdem (foto M.Popek)

Den třetí
Až teprve poslední den se počasí jakžtakž umoudřilo a dovolilo dokonce pozorování halových jevů (22halo, HDO, parhelický kruh a 46halo). S nově přijetými (v sobotní večer)
jsme se podívali na naše prezentace (Tom Tržický ukázal své starší snímky hal a polární
záře, Monika Pacltová pak předvedla snímky zapadajícího a deformujícího se Slunce).
Diskutovalo se také nad mnoha tématy (viz.níže). A jak všechno jednou začíná, i HParty
musela končit...

Tom Tržický při slide show kompletního parheláku

Štěpánka, Monika a Juraj při sledování hala

Halo nad holešovským náměstím (foto M. Popek)

Odjezd Štěpánky a Moniky plus pózující Kojan (tak mě vyfoť)

Nad střípky z diskuse nejen o Parheliu
Parhelium jako PDF zpravodaj by měl vycházet alespoň několikrát do roka, na čemž jsme se
dohodli všichni. Změnou by mohl být jeho obsah, kdy by dostal podobu jakéhosi "sborníku"
zajímavých článků napsaných během delší doby. Nešlo by jen o teorii či zážitky z pozorování,
ale měla by se také vydat přehledná statistika napozorovaných jevů.
Řešený nabídl i Kojan ve spolupráci s IAN, kde by se zobrazilo několik vět z obsahu Parhelia
a byl by zde i odkaz na PDF verzi.
Novinkou na stránkách "úkazů" (http://ukazy.astro.cz) by měla být sekce Často kladených otázek (FAQ), navržená Tomášem Tržickým. Tento nápad byl jednohlasně podpořen.
Staro-nová věc je i Encyklopedie optických jevů, kterou by měl Tomáš také dokončit.
Zajímavou myšlenku přinesla dvojice Kojan - Popek, kteří navrhují připojení se (například)
k Astronomické společnosti, z důvodů podpory, grantů apod. Konkrétní nápad byl ohledně
zřízení celooblohových kamer k pozorování halových jevů (něco jako mají v bolidové síti).
Ke konci diskuse zazněli také návrhy na další setkání, které by mohlo být v čechách v zimě
2008 / 2009. Iniciátorkou je Štěpánka Kosová.
Na vzpomínku hezkého setkání v Holešově připravím také památeční DVD.
Další snímky od všech zůčastněných najdete na odkazech na webu http://ukazy.astro.cz

Fisheye s Lukášem Shrbeným

