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Krásné jaro! To nás p ekvapilo nejd íve vysokými teplotami, pak vrstvou sn hu (alespo tady
na severu) a op t je už n kolik dní až nesnesitelné vedro. Co budeme d lat v lét ?!
W. H. Ryan, (New Mexico Institute of Mining and Technology and New Mexico Highlands
University) hlásí objev dalšího dvojitého asteroidu. Jedná se o planetku (3782) Celle. Jde také
o první úsp šnou fotometrickou detekci binárního asteroidu hlavního pásu.
Ji í Borovi ka charakterizuje pozorování meteorického roje Lyrid: „V Ond ejov
jsme
pozorovali, i když po así nebylo ideální a aktivita nijak vysoká. Na videu je t ináct Lyrid,
p edchozí noc ty i.“
Seriál Vesmír, který v minulém m síci b žel v eské televizi a m l bombastickou reklamu,
nestál za to. To také mimo jiné potvrzuje Lukáš Král: „Podíval jsem se na druhý díl TV seriálu
Vesmír (BBC). Podle m velice neadekvátn strašili r znými katastrofami z vesmíru (hlavn
s t mi ernými d rami to tedy opravdu p epískli).“
Na www.hvezcb.cz/jihocas/ m žete nalézt Jiho AS – ob asník jiho eské pobo ky AS.
U p íležitosti za átku b ezna – m síce Internetu p ipravila Observato Kle do provozu nové
internetové stránky týkající se komet – http://www.komety.cz.
Kosmické agentury NASA a ESA, které provozují slune ní observato SOHO, se rozhodly
prodloužit její misi do b ezna 2007.
Objev novy v souhv zdí St elce hlásí Nicolas J. Brown (Austrálie) a Minoru Yamamoto
(Japonsko). V dob objevu m la Nova Sagittarii 2003 okolo 9,5 mag. Její p ibližná poloha je
RA = 18 h 40 m 08,2 s, DE = –33°26'37").
Jak jste si mnozí z vás už všimli, naše webové stránky dostaly nový kabát. Naleznete je také
na adrese http://www.astronomie.cz.
Spolu s Michalem Švandou jsme vyhlásili na nových webových stránkách Literární
astronomickou sout ž. Redakce shromáždila a zhodnotila všechny p ísp vky. Ze všech
došlých p ísp vk bylo vybráno p t hodnocených míst. Výherci budou odm n ni v cnými
cenami. V sout ži se nejlépe umístili: 1. místo – Jan „Albireo“ Ku era, 2. místo – Petr Sklá ,
3. místo – Zden k Kalvoda, 4. místo – Ji ina Pešová, 5. místo – Ji í Liška. Všem výherc m
gratulujeme a vít zná literární díla budou zve ejn na k p e tení v p íštím ísle Bílého
trpaslíka.
Nezapome te na kv tnová zatm ní a hlavn nám pošlete pozorování. Jasné nebe!
P ipomínáme mazavkám a mazák m, že uzáv rka p ihlášek na Letní astronomickou
expedici 2003 je 15. kv tna. Bližší informace na http://expedice.astronomy.cz.
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Marek Kolasa

Budoucí expedi níci!
I když je léto ješt daleko, ada z Vás má již jist rozhodnuto, zda se letos zú astní astronomické
Expedice v Úpici. Avšak ur it váháte, do které z pozorovacích skupin se za adíte. Pokud Vás
zajímá veškeré d ní na obloze, i dokonce p edevším meteorologie, jsme tu pro Vás my,
meteorologická skupina M.O.R.!




















Jist Vám neušlo, že se tento rok m ní vedení expedice. Pevn v íme, že to bude zm na
k lepšímu, nicmén p ináší celou adu nejistot. Z tohoto d vodu jsme se rozhodli nabídnout
každému lenu skupiny M.O.R. poukázku v hodnot 50 K , kterou uplatníte v restaura ních
za ízeních a n kolik kus Kubánských pomeran (vitamín C).
































Krom t chto sociálních výhod budete leny perspektivního mladého kolektivu, který se za Vás
postaví, když bude t eba.








Naplánovat celou akci není snadné. Pokud tedy uvažujete o lenství v naší skupin , velice
uvítáme, když nám o tom dáte v d t na p íslušnou emailovou adresu. Zaslaný email nebude
nikterak závazný pro vstup do M.O.R.u, ale m že se na n j p ihlížet p i kone ném sestavování
skupiny. Email je jen pro naše orienta ní ú ely, aby celá akce mohla být co nejlépe provedena.






















Vedení skupiny M.O.R.
email: gomez.silesia@seznam.cz
Astrotábor
Hledáme zájemce ve v ku od cca 12 do 20 let na letní astronomický tábor, který se bude konat
13. 7. – 26. 7. 2003 na základn Vl ková, asi 15 km od Zlína. Jedná se o klasický letní stanový
tábor, jehož sou ástí budou pravidelné p ednášky z oblasti astronomie a p íbuzných p írodních
v d a možnost celono ního pozorování hv zdné oblohy pod odborným vedením.




















Tábor po ádá Zlínská astronomická spole nost – Hv zdárna Zlín. Cena pro ú astníka
2500 K .
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Pro bližší informace je možno psát i volat: xtrnka3@br.fjfi.cvut.cz, 604 129 726


Hlavní vedoucí tábora,
Zlínská astronomická spole nost – Hv zdárna Zlín


