14. prosince 2004

trpasličí noviny

zpravodajská síť speciál
Vydává Amatérská prohlídka oblohy.
drbnosti
•

Hezký studený prosinec. Na konec roku jsme pro vás připravili ještě jeden dáreček – Sběrač příspěvků účastníků
Astronomické expedice v Úpici 2004. Doufám, že se budete dobře bavit.

•

Kometa C/2004 Q2 (Machholz) je stále blíže a nejlepší viditelnost bude mít od konce prosince do konce ledna. Teď
se nachází pod Orionem a lze ji již bez větších problémů na dobré obloze uvidět. Mapku naleznete na druhé straně
této Zpravodajské sítě.

•

Pavel Gabzdyl přichystal nový projekt „Měsíční deník“. Tento deník je takový ne úplně standardní blog věnováný
převážně Měsíci a všemu, co s ním souvisí. Projekt naleznete na adrese http://mesic.hvezdarna.cz.

•

Jelikož si chci přihřát polívčičku i já, tak na sebe „prásknu“, že připravuji také jeden malý projektík… Pokud se podíváte po Novém roce na adresu http://deník.astronomie.cz, naleznete tam můj webový pozorovací deník (aspoň
doufám).

•

V nejbližší době pravděpodobně rezignuje na post šéfa NASA Sean O'Keefe. Přestoupí totiž do čela Louisiana State

•

Změny se dějí i na našich webových stránkách (http://www.astronomie.cz). Navázali jsme spolupráci

University. Že by jsme mohli očekávat změny v projektech NASA?
s Astronomickým deníkem, Měsíčním deníkem a se stránkami komety.cz a planetky.cz, které provozuje Observatoř
Kleť. Jde o propojení našich článků s články vycházejícími na výše uvedených webech. Ve výsledku tedy mají
členové Amatérské prohlídky oblohy přehled o tom, co se děje nového v astronomii, kosmonautice a meteorologii
z pěti zdrojů. Doufáme, že bude tato změna pro vás přínosem.
•

Pokud v současné době máte problém se dostat na Instantní astronomické noviny, tak vězte že je naleznete na adrese http://www.astronomy.cz. Přes tuto doménu budou přístupné do té doby, než se dořeší převod domény ian.cz
na nového majitele…

•

Patrikovi Trnčákovi, spolupracovníkovi „sekce MeteoAPO“ se podařilo sestavit brožurku „Halové jevy“, která je
souhrnem informací týkajících se problematiky halových jevů. Brožurka je v elektronické podobě k dispozici na
našich webových stránkách.

•

Pokud budete mít cestu do Brna a bude to zrovna ve středu nebo v sobotu, můžete navštívit v planetáriu pořad
„Vánoční hvězda“ a to po celý prosinec (kromě 25. 12.) vždy v 18 hodin. Více na http://www.hvezdarna.cz.

•

Pokud budete mít naopak cestu na sever, a bude-li to opět ve středu nebo v sobotu, můžete zavítat na hvězdárnu,
kde byly uvedeny v život tzv. Tematické večery. Jedná se o pozorovaní zaměřená na předem určené téma… Více
na http://planetarium.vsb.cz.

•

Klidné prožití svátků, hladký přechod do nového roku a samozřejmě čistou oblohu!
Marek Kolasa
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