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Zdravím všechny ve dnech padajícího listí a namrzající trávy. Opět jsme tady s dalším číslem
Bílého trpaslíka. A také, jak jste si už všimli i s velmi zajímavou přílohou, kterou nám „zařídil“
Michal Švanda. Dík mu za to.
Také si všimněte moc hezkých pozorování, která nám došla tentokrát klasickou poštou.
29. 11. – 1. 12. 2002 proběhne na brněnské hvězdárně další Setkání Amatérské prohlídky oblohy.
Program naleznete na druhé straně Sítě. Pokud by jste chtěli na semináři prezentovat nějaký
příspěvek, dejte vědět na adresu redakce Bílého trpaslíka. Na všechny se těší celý přípravný tým.
Dle stanov sdružení je nutno každé dva roky provést volbu předsedy a členů revizní komise. Vše
se odehraje v sobotu 30. 11. 2002 na brněnské hvězdárně v malém planetáriu po 21. hodině.
Kandidovat může každý člen Amatérské prohlídky oblohy.
Tomáš Havlík odchází z ostravské hvězdárny a na zhruba půl roku odjíždí do jižních krajů. A my
se můžeme těšit na zprostředkované pozorování jižní oblohy. Všem zájemcům Tom nabízí
pravidelné zasílaní pohlednic.
Martin Lehký upozorňuje na novou kometu C/2002 T7 (LINEAR). „Podle předběžné dráhy se zdá,
že se jedná o velmi zajímavé těleso. Po průchodu perihéliem se přiblíží k Zemi asi na 0,26 AU a
měla by dosáhnout až 0. magnitud!“
V rámci programu LINEAR byl ohlášen objev stometrového asteroidu 2002 AA29, který kopíruje
zemskou dráhu kolem Slunce. Začátkem roku 2003 by se měl přiblížit k Zemi na minimální
vzdálenost zhruba 384000 kilometrů.
Vzkaz účastníkům Expedice Úpice 2002: „vycházejí“ dvě CD s digitálními fotkami z Expedice. Na
jednom jsou fotky Jardy Kareše (779 snímků v rozlišení 2272×1704 a 1 video), na druhém fotky
od Ivy Bokové, Aleše Dvořáčka, Leona Miše, Rudolfa Nováka a dalších (cca 1309 fotek
v rozlišení 1600×1200 + 6 videí). Cena každého CD je 20 Kč (+22 Kč poštovné, v případě, že jej
chcete zaslat poštou). Objednávky přijímá Petr Scheirich, Komenského 212, STOCHOV 273 03,
Petr.Scheirich@seznam.cz, mobil: +420 721 873 858
Také na sebe musím „prásknout“ jednu novinku nebo se spíše pochlubit! Tedy má žena Magda a
já jsme si pořídili dceru Annu. Na svět vykoukla 10. 10. 2002 a po narození měřila 51 centimetrů
a vážila 3,5 kila. Teď už je o kousek delší a těžší.
Sonda StarDust prolétla kolem planetky Annefrank a pořídila snímky. Po jejich uveřejnění se
máme na co těšit.
Vzhledem k tomu, že se nám nejspíše už do konce roku nepodaří vydat dalšího Trpaslíka, chtěl
bych vám touto cestou popřát veselé Vánoce, šťastný celý příští rok a mnoho jasných nocí.
Marek Kolasa

Amatérská prohlídka oblohy,
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
si Vás dovolují pozvat na

Setkání Amatérské prohlídky oblohy,
které se uskuteční 29. listopadu až 1. prosince na Hvězdárně a planetáriu
Mikuláše Koperníka v Brně.
Pátek 29. listopadu:
19:30 – 20:15 Prezence účastníků
20:30 – 22:30 Cesta tam a zase zpátky (To jste ještě neviděli!), Jiří Dušek
Poté za dobrého počasí „Noc bez CCD kamer“ (Filip Hroch a Ruda Novák) – vizuální pozorování 60-ti
centimetrovým dalekohledem.
Sobota:
9:30 – 10:30 Odkaz Charlese Messiera, Jan Skalický
10:45 – 11:45 Michal Švanda, Surfařův průvodce po Slunci
12:00 – 14:15 Přestávka na oběd
14:30 – 15:30 Sám doma s CCD, Tomáš Hynek
15:45 – 16:15 www.astronomie.cz, Petr Šťastný, Marek Kolasa
16:30 – 17:00 Měsíc na stříbrném podnosu od Aldebaranu, Pavel Gabzdyl
18:00 – 19:00 Pořad v planetáriu
19:00 – 20:45 Přestávka na večeři
21:00 – 22:00 Valná hromada – zhodnocení uplynulého období, volba předsedy a členů revizní komise, výhledy
do budoucna, diskuse
22:00 Orientální dýchánek s překvapením, Zdenka Lamelová
Poté za dobrého počasí „Noc bez CCD kamer“ (Filip Hroch a Ruda Novák) nebo pozorování přístroji hvězdárny.
Neděle:
10:00 – 11:00 Země v hrsti (projekce pořadu v planetáriu), Jiří Dušek
11:15 – 12:00 Kuloárové diskuse
13:00 Ukončení semináře
Kromě uvedeného programu samozřejmě můžete vystoupit i vy – ať už formou ústního příspěvku anebo
prostřednictvím nějaké nástěnky (viz příslušná část přiložené návratky).
Setkání se mohou zúčastnit i nečlenové APO. Seminární poplatek je 30 Kč (náklady na občerstvení a tiskové
materiály). Ubytování je zdarma, musíte si však s sebou přivést spacák a karimatku. Velmi vážným zájemcům
můžeme po dohodě zajistit pohodlnější ubytování ve hvězdárenské nocležně, zde je však omezená kapacita.
Každopádně nám na email marek@ready.cz nebo adresu redakce, pošlete do 26. listopadu správně vyplněnou
přihlášku.
Marek Kolasa (APO), Jiří Dušek (HaP)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na podzimní Setkání APO
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………...
Na semináři bych chtěl přednést tento příspěvek, prezentovat tento poster:
Mám zájem o ubytování na podlaze hvězdárny v noci:

29. / 30. XI.

30. XI / 1. XII.

