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Drbnosti
• Krásný podzim, i když minulý týden počasí spíše připomínalo zimu.
• Kamil Hornoch se nám na konci září oženil. Blahopřejeme!
• Nezapomínejte nám posílat podklady pro Trpaslíka, at’ máme z čeho sestavit další
číslo.

• Podzimní seminář APO byl naplánován na termín 20. až 22. listopadu 2009 v Brně.
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Určitě si na něj udělejte čas. Kvůli rekonstrukci hvězdárny, se zde semináře pravděpodobně nějaký čas nebudou moci konat. Přednášky přislíbili mimo jiné Leoš
Ondra (APO), Martin Rybář (CERN), Tomáš Hynek (HaP Ostrava) či Petr Scheirich
(AsÚ Ondřejov).
Program vám pravděpodobně rozešleme e-mailem, proto si prosím aktualizujte
své e-kontakty u Jany Švandové (jana@astronomie.cz). Aktuální verze bude také
samozřejmě viset na webu.
Nezapomeňte také navštěvovat naše webové stránky www.astronomie.cz, tam běží různé kanály novinek z astronomie, kosmonautiky či meteorologie.
Pokud používáte Facebook, připojte si stránku Virtuální trpaslík, kde také můžete
sledovat pohodlně naše novinky.
Jsme také na Twitteru a to na adrese twitter.com/AstronomieCZ.
Pokud budete mít u nějaké ze služeb problém se připojit, klidně se ozvěte, poradíme.
Nově je těsně před spuštěním služba tzv. APO alertů. Jedná se o posílání aktuálních zpráv z dění na obloze na váš e-mail v počítači nebo v mobilním telefonu,
který většina z nás nosí u sebe.
Na začátku září proběhl v Brně Astronomický festival. Sešlo se zde mnoho osobností naší astronomie, přednášky opravdu stály za to a celkově byl seminář velmi
povedený. Také zde byly prezentovány mnohé hvězdárny a společnosti zabývající se prodejem astronomické techniky. My jsme nezůstali pozadu a rozvinuli jsme
před přednáškovým sálem transparent.

• Pokud se chcete dovědět co všechno se dělo na Astronomické expedici, zavítejte
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na blog této akce – blog.astronomie.cz/expa09 Stále se zde objevují příspěvky.
Blog víceméně nahrazuje Sběrač expedice.
Pořadateli Astronomické expedice jsou Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně a také my, tedy Amatérská prohlídka oblohy.
A pokud se vám zalíbil způsob publikování pomocí našeho blogovacího systému,
stačí nám napsat nebo si založit svůj blog přímo na stránkách blog.astronomie.cz.
Další ze služeb pro vás, je taky možnost mít e-mail na doméně astronomie.cz či
vlastní webové stránky. Máte-li zájem, nebojte se a napište nám.
Počet letů raketoplánů se nám tenčí, proto si nenechávejte ujít jejich on-line starty
a přistání. V našich rychlých novinkách se je snažíme upřesňovat.
Na oběžné dráze jsme měli dalšího kosmického turistu, tentokrát to byl kanaďan.
Odborníci z NASA a ISRO hlásí objev molekul vody v polárních oblastech Měsíce.
Množství větší, než se předpokládalo, ale stále relativně malé.
31. srpna se na Slunci objevila po 51 dnech skvrna. V následujícím období se
objevovaly i další. Myslíte, že už se dostáváme z minima sluneční činnosti?
Stále probíhá Mezinárodní rok astronomie. Dění sledujte na internetové stránce
www.astronomie2009.cz.
3. srpna shořel v atmosféře nejslavnější kufr s nářadím – ten co uletěl při opravě
na oběžné dráze astronautům. Vše proběhlo ve 13.16 UT nad oceánem západně
od Mexika.
Čistou oblohu a krásné zážitky pod ní vám přeje za APO
Marek Kolasa (kolasa@astronomie.cz)

