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drbnosti
 Máme tady podzim, dny se nám zkracují a noci prodlužují. Pokud tedy
počasí dovolí, ‰ance uvidět něco na večerní či noční obloze je stále lep‰í
a nemusíme tak čekat do pozdních večerních hodin.
 Současn˘m hitem je kometa 17P/Holmes viditelná i neozbrojen˘m okem.
Více informací získáte na na‰ich webov˘ch stránkách.
 Tentokrát v trpasličím balíčku jako pﬁílohu naleznete pracovní listy
„Hvězdáﬁská abeceda“ a „Malovan˘ vesmír“, star‰í vydání Kapitol z astronomie a zcela novou vystﬁihovánku spektroskopu! Snad se vám v‰e bude
líbit.
 Nezapomeňte se pﬁihlásit na podzimní semináﬁ. Program viz. níže.
Byla zvět‰ena kapacita na‰ich e-mailov˘ch schránek na doméně
astronomie.cz na více než 4 GB. Do půl roku by to mělo b˘t 6 GB. Zájemcům z ﬁad členů je k dispozici adresa ve tvaru „něco”@astronomie.cz. Ve
schránce je k dispozici spamov˘ a virov˘ filtr, pﬁístup pﬁes webové rozhraní,
hledání a dal‰í věci srovnatelné se standardními freemaily. Zájemci
o zprovoznění schránky se mohou hlásit na standardní kontaktní adrese
apo@astronomie.cz.
 Pokud máte své webové astrostránky, blog nebo si je plánujete poﬁídit,
nabízíme vám možnost mít tyto stránky či blog na doméně astronomie.cz.
Adresa může b˘t ve tvaru „něco.astronomie.cz” nebo „www.astronomie.cz/něco”. Pﬁíkladem mohou b˘t stránky http://stone.astronomie.cz/
nebo také http://cassi.astronomie.cz/. V pﬁípadě zájmu či dal‰ích informací
se stačí ozvat na apo@astronomie.cz.
 V současné chvíli pﬁipravujeme pro členy elektronická konta, kde budou mít
jak „papíroví”, tak elektroničtí členové pﬁístup k Bílému trpaslíkovi, Zpravodajské síti a někter˘m pﬁílohám, které vycházejí jako papírové. Také by měli mít
možnost jednodu‰e aktualizovat své údaje, mít pﬁehled o platebním termínu,
pﬁístup ke kontaktům na ostatní členy atd.
 Budeme se tě‰it na va‰e vizuální či fotografická pozorování. A na viděnou
tﬁeba na semináﬁi se tě‰í
Marek Kolasa


Amatérská prohlídka oblohy, Instantní astronomické noviny
a Hvězdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brně
si Vás dovolují pozvat na semináﬁ

ASTRO@BRNO.2007
kter˘ se uskuteční 23. až 25. listopadu 2007
v prostorách Hvězdárny a planetária Mikulá‰e Koperníka v Brně.
Pátek 23. listopadu
18.30 až 19.30 prezence účastníků
20.00 až 21.30 Cesta na jih, aneb o Sydney, konferenci a papou‰cích kakadu, Hanka Kučáková
Pﬁedná‰ka ve velkém planetáriu
poté

za dobrého počasí pozorování
Za nepﬁíznivého počasí poﬁad ve velkém planetáriu.

Sobota 24. listopadu
9.00 až 10.00

Tajemství měsíčních pohoﬁí, Pavel Gabzdyl
Pﬁedná‰ka ve velkém planetáriu.

10.15 až 12.15 Mira – podivná a podivněj‰í, Leo‰ Ondra
Pﬁedná‰ka ve velkém planetáriu.
12.30 až 13.30 40 let ondﬁejovského dvoumetru, Viktor Votruba
Pﬁedná‰ka ve velkém planetáriu.
13.30 až 15.30 pﬁestávka na oběd a pozorování Slunce
15.45 až 17.00 Kolumbové nebes, Pavel Karas
Pﬁedná‰ka v sále hvězdárny.
18.00 až 19.00 Ve stavu beztíže, Jiﬁí Du‰ek
Poﬁad ve velkém planetáriu.
19.00 až 20.30 pﬁestávka na večeﬁi
20.30 až 21.00 Plníme sny aneb cesta prvních dětsk˘ch kosmonautů z Čech až na Mars
Klára Pavelková, Tomá‰ Pejchal
21.00 až 23.30 Společensk˘ večer
součástí večera za dobrého počasí pozorování

Neděle 25. listopadu
10.00 až 11.30 Fyzika změn klimatu
Co se děje, co nás čeká a jak to napravit..., Jan Hollan
Pﬁedná‰ka ve velkém planetáriu.
12.00

ukončení semináﬁe

Pozor!
Setkání se uskuteční v prostorách hvězdárny, která se nachází v centru města na Kraví hoﬁe. K parku, jenž
hvězdárnu obklopuje, se dostanete tramvajovou linkou č. 4 směr Masarykova čtvrť (náměstí Míru). Do těsného
sousedství hvězdárny lze dojet také automobilem. Pokud jste u nás je‰tě nebyli, můžete si cestu naplánovat
pomocí internetov˘ch portálů, které tuto službu nabízejí. Jak se dostat na hvězdárnu (včetně odkazu na
www.mapy.cz), je docela dobﬁe popsáno na hvězdárensk˘ch stránkách www.hvezdarna.cz.
Na hvězdárně bude kromě nabízeného programu také několik dal‰ích atrakcí. V˘stava ve foyer planetária, nebo
okolí hvězdárny a Brna pomocí on-line kamery, která je umístěna na vrcholu planetária. Součástí parku je také
kryt˘ bazén, takže si můžete pﬁibalit plavky.
Setkání bude probíhat v prostorách hvězdárny a planetária, provoz pro veﬁejnost v‰ak nebude omezen.
Účastníci semináﬁe si tak mohou prohlédnout programy pro veﬁejnost, na které budou mít vstup zdarma.
Hvězdárna speciálně pro potﬁeby semináﬁe zpﬁístupní dalekohledy pro vizuální pozorování. K dispozici budou
jednak men‰í pﬁenosné dalekohledy a také vět‰í o průměru 15, 20 a 40 centimetrů.
Stravování nebude součástí semináﬁe, doporučujeme nedalekou restauraci V-klub, která se nachází asi pět
minut chůze od hvězdárny, hospůdku Tortuga asi patnáct minut pě‰ky, restauraci Severka asi dvacet minut
a dal‰í. Nocleh bude možn˘ v prostorách hvězdárny (pro omezen˘ počet cca 50 účastníků), zájemci o pohodlněj‰í ubytování se mohou obrátit na někter˘ z hotelů, které najdete v tomto dokumentu.
Vzhledem k nabitému programu a omezen˘m kapacitám hvězdárny prosíme v‰echny zájemce, aby si účast
dobﬁe rozmysleli a registrovali se pouze v pﬁípadě vážného zájmu. Na semináﬁ se můžete hlásit do 22. listopadu
2007 nejlépe pomocí e-mailu: seminar@astronomie.cz

Cena
Každ˘ účastník semináﬁe zaplatí na místě konferenční poplatek 150 Kč (členové APO / IAN 100 Kč).

Ubytování
Kapacity na hvězdárně jsou omezené, komfort minimální. Doporučujeme zajistit si individuálně nocleh v okolí
hvězdárny. Více informací najdete napﬁíklad na www.hotelkozak.cz nebo www.skm.muni.cz.
Nocleh na hvězdárně je v ceně konferenčního poplatku, ale ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce, na zemi
vedle ostatních nocležníků pouze v pﬁedná‰kovém sále.

Za organizátory Marek Kolasa (Amatérská prohlídka oblohy)
Rudolf Novák (Instatntní astronomické noviny)
Jiﬁí Du‰ek (Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně)

Návratka
Jméno a pﬁíjmení:
Rok narození:
Bydli‰tě:
Pﬁijedu: v pátek / v sobotu
Požaduji nocleh na hvězdárně: ano / ne
Jsem člen: APO / IAN
Nejsem člen ani v jedné te těchto organizací.
Na semináﬁ se můžete hlásit do 22. listopadu 2007 nejlépe pomocí e-mailu: seminar@astronomie.cz

