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•

Léto už probíhá v plném proudu, dle meteorologů je počasí naprosto normální a my vám přinášíme další
číslo Bílého trpaslíka.

•

Podzimní setkání Apačů by se mělo konat v Brně a to někdy na konci října nebo začátkem listopadu.
V příštím BT bude upřesnění. Pomalu si mužete začít plánovat cestu do Brna.

•

Sonda Cassini-Huygens učinila ve čtvrtek 1. července brzdící manévr a dostala se tak na oběžnou dráhu
kolem planety Saturn. Teď se můžeme kochat překrásnými záběry Saturnu a okolí.

•

Po celé prázdniny si mohou návštěvníci brněnské hvězdárny na Kraví hoře prohlédnout výstavu „Smrtící
krása“ – unikátní záběry jaderných explozí.

•

Kamil Hornoch objevil už svou 16. a 17. extragalaktickou novu. A opět v galaxii M 31. Blahobřejeme! Jen
houšť.

•

Webové stránky našeho sdružení (www.astronomie.cz) jsme rozšířili tentokrát o Atlas oblaků a také
jednáme o větší spolupráci s meteorology (zastoupenými RNDr. Petrem Skřehotem), neboť informace o
meteorologii jsou pro astronoma velmi přínosné.

•

Letní expedice mládeže v Úpici se blíží a přípravy jsou v plném proudu, letos by se mělo sjed na šedesát
astronomie chtivých účastníků. APO je opět spolupořadatelem.

•

Pořídili jsme si webovou kameru, pomocí které se budeme snažit zaznamenávat zajímavé astronomické
okamžiky. Samozřejmě kamera je k dispozici k rozumnému využití pro každého člena.

•

Veronika Němcová se stala inženýrkou geodezie a Pavel Gabzdyl docílil titulu bakalářského. Blahopřejeme!

•

Nezapomeňte se vydat „pod“ letošní Perseidy, z mnohých zpráv vyplývá, že letos by návrat měl být o
něco zajímavější než minulé roky...

•

Brněnská hvězdárna se chystá na narozeniny. 16. listopadu bude slavit 50. narozeniny, můžeme se těšit
na zajímavé projekty k tomuto jubileu.

•

Na Setkání APO bude mít premiéru „podvodofon“. Více vám však prozrazovat nebudeme, ať se máte na
co těšit.

•

Letní termín placení členských příspěvků nastal. Takže pokud platíte členský příspěvek v tomto období, prosím uhraďte jej. Více informací u naší pokladnice Evy Dvořákové.

•

Jasnou oblohu.
Marek Kolasa

