4. října 2005

trpasličí noviny

zpravodajská síť
Příloha BT č. 127. Vydává Amatérská prohlídka oblohy.
drbnosti
Hezké podzimní dny. Zatmění Slunce proběhlo, i když tak trochu „mimo mnohé z nás“, jak
jste si jistě všimli nad celým územím byla oblačnost. Ale byly i vyjímky a tak na našich
webových stránkách můžete pár záběrů najít.
• Jak to tak vypadá, nově objevené těleso 2003 UB313, jenž má rozměry větší než Pluto,
má i svůj vlastní měsíček.
• Sonda Cassini úspěšně pokračuje ve své misi u Saturnu a v současné době se zaměřila
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•
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•
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na měsíčky Tethys a Hyperion.
Pozorovatelům z Masarykovy univerzity a Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka
v Brně se podařilo odpozorovat dosvit vzplanutí gama záblesku. Gratulujeme! S infor
macemi o tomto pozorování se obracejte na Rudu Nováka.
Pokud máte vlastní www stránky, nabízíme možnost zařazení odkazů na astronomické,
meteorologické nebo kosmonautické stránky do rubriky „Odkazy” našich stránek.
Jak jste si jistě všimli na obloze překrásně září planeta Mars, pokud tedy nemáte po ruce
dostatečně velký dalekohled, doporučuji návštěvu nějaké blízké hvězdárny. Stojí to oprav
du za to.
Máteli pocit, že je tento trpaslík nějak tenký, tak důvod je jednoduchý – žádné články vyj
ma publikovaných totiž do naší redakce nadorazily. A bez článků zpravodaj nemůže být
tlustší. Nechcete s tím něco udělat? Protože především vy, členové Amatérské prohlídky
oblohy, jste tvůrci svého zpravodaje. A tak se nebojte a pište!
Jelikož jsem se přestěhoval, mění se i adresa redakce. Nově mne tedy zastihnete
na J. Vrchlického 3, HavířovPodlesí, 736 01.
Abych nezapoměl, na druhé straně „Sítě” máte program a přihlášku na již dříve avizované
Setkání Amatérské prohlídky oblohy. Jak je již zvykem, podzimní seminář se koná
v Brně. Jestliže tedy chcete potkat podobně naladěné lidi, určitě přijeďte. Pokud chcete
prezentovat své pozorování formou nějakého posterunástěnky, místo bude připravené.
Každopádně přivezte fotografie ulovených nebeských úkazů, objektů, dalekohledů a svých
pozorovacích stanovišť. Těším se na setkání s vámi.
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 4. až 6. listopadu 2005 v prostorách Hvězdárny a planetária
Mikuláše Koperníka v Brně.
Pátek 4. listopadu
17.30 až 20.30 Prezence účastníků
20.30 až 21.30 Čtyři měsíce v Terstu, Hanka Kučáková
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Sobota 5. listopadu
9.30 až 11.00 O hvězdách které jsou tak trochu Béčka, Viktor Votruba
11.00 až 12.00 Vzácné halové jevy, Patrik Trnčák, Roman Maňák
12.00 až 14.30 Přestávka na oběd
14.30 až 15.00 Nepropadejte panice, Ruprt Novák
15.30 až 17.00 Naučte se číst v synoptické mapě, Petr Skřehot
18.00 až 19.00 Vesmír v kontrastech, Z. Pokorný, P. Gabzdyl
19.00 až 21.00 Přestávka na večeři
21.00 až 22.30 Valná hromada APO
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Neděle 6. listopadu
10.00 až 11.30 Show must go on, Jiří Dušek
12.00 až 13.00 kuloárové diskuse
13.00 Ukončení semináře
Kromě uvedeného programu samozřejmě můžete prezentovat i vy, například prostřednictvím nějaké nástěnky, webové pre
zentace 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 kapaci
ta. Každopádně nám na email marek@ready.cz nebo adresu redakce, pošlete do 2. listopadu 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:

4. / 5. 11. 2005

5. / 6. 11. 2005

