6. října 2004

trpasličí noviny

zpravodajská síť speciál
Vydává Amatérská prohlídka oblohy.

drbnosti
• Babí léto se nám za okny střídá s drsným podzimním počasím a my vám přinášíme tuto

speciální Zpravodajskou síť.
•

Žádná supernova na obloze nezáři, „jen“ na druhé straně Sítě naleznete program podzimního
Setkání APO o kterém jsem informovali už minule.

•

Seminář proběhne na brněnské hvězdárně a to 22. až 24. října tohoto roku. Bude skvělé, když
dorazíte co v největším počtu.

•

Podle stanov musíme na tomto setkání z našich řad zvolit nového nebo potvrdit starého
předsedu a zvolit kontrolní komisi. Takže navrhujte (můžete i sebe) a přijeďte volit.

•

Také hledáme spolupracovníky, kteří by se chtěli podílet na projektech už realizovaných či
ještě nerealizovaných pod „křídly“ Amatérské prohlídky oblohy. Možností a nápadů je mnoho,
ale realizátorů málo. Ozývejte se na můj email.

•

Dívejte se ráno na východ. V následujících dnech tam Měsíc navštíví postupně Saturn, Venuši
a Jupiter. Pro pozorovaní Jupiteru si však najděte dobrý obzor.

•

Soukromé „vesmírné plavidlo“ SpaceShipOne dosáhlo podruhé za čtrnáct dnů vesmíru
(celkově potřetí) a jeho tvůrci získali odměnu deset milionů dolarů. Že by nová etapa letů
do kosmu?

•

Nezapomeňte, že 28. října ráno bude probíhat zatmění Měsíce…

•

Do redakční pošty nám přišlo moc pěkné pozorování od Otto Janouška a objeví se v dalším
čísle Bílého trpaslíka. To je však ještě daleko, takže máte stále možnost posílat svá
pozorování.

•

Dále máme stále zájem o článečky, nemějte obavu a přispějte také.

•

Jistě jste si všimli, že Asteroid Toutatis proletěl nedaleko Země. Více v dalším BT.

•

Zajímavý projekt připravil Martin Vilášek. Na adrese http://kurz.astronomie.cz budou
souběžně s probíhajícícm Astronomickým kurzem na ostravské hvězdárně vycházet jednotlivé
přednášky. V budoucnosti je v plánu ještě tento e-kurz vylepšit, tak aby mohl fungovat
samostatně.

•

Posílejte nám nápady, tipy, kritiky (možno i pochvaly), aby jsme věděli co se vám líbí, zajímá,
naopak co ne a mohli vám přinášet jen to nejlepší.

•

Občas také sledujte naše webové stránky (www.astronomie.cz), tam můžeme na nenadálé
ukazy či události reagovat flexibilněji. Kromě toho se tam objevují věci, které nenaleznete v BT
a samozřejmě naopak.

•

Hezký podzim a jasné noci.
Marek Kolasa

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

Setkání Amatérské prohlídky oblohy,
které se uskuteční 22. až 24. října 2004 v prostorách Hvězdárny a planetária
Mikuláše Koperníka v Brně.
Pátek 22. října
17.30 až 20.30 Prezence účastníků
18.00 až 19.00 Kosmičtí špioni, Jiří Dušek
20.30 až 22.00 Krásné kanáry, Pavel Gabzdyl, David Koval
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Sobota 23. října
9.30 až 11.00 Blízkozemní planetky – riziko nebo hysterie?, Petr Scheirich
11.00 až 12.00 Podvodofon, Jiří Dušek
12.00 až 14.30 Přestávka na oběd
14.30 až 16.00 Hibernatus, Leoš Ondra
16.00 až 17.30 Hvězdný trismegistos, Viktor Votruba
18.00 až 19.00 Vzácná Země, Zdeněk Pokorný
19.00 až 21.00 Přestávka na večeři
21.00 až 22.30 Valná hromada APO, volby vedení
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Neděle 28. března

10.00 až 11.30 Kde se vzalo Brno?, Pavel Gabzdyl
12.00 až 13.00 kuloárové diskuse
13.00 Ukončení semináře
Kromě uvedeného programu samozřejmě můžete prezentovat i vy, například prostřednictvím nějaké
nástěnky, webové prezentace atd. (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 přivézt spacák, 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 19. října správně vyplněnou přihlášku.

Přihláška na podzimní Setkání APO

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………...
Na semináři bych chtěl prezentovat:
Mám zájem o ubytování na podlaze hvězdárny v noci:

Podpis:

22. / 23. 10. 2004

23. / 24. 10. 2004

