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Drbnosti
• Krásné i když trochu deštivé jaro! Opět vám přinášíme nové zprávy.
• Pokud používáte Facebook, připojte si stránku Virtuální trpaslík, kde můžete sledovat
pohodlně naše novinky. Popř. reagovat na dění v astronomii. Fanoušků stránky úspěšně přibývá . . .

• Jsme také na Twitteru a to na adrese twitter.com/AstronomieCZ jehož zrcadlem jsou
Rychlé zprávy na našem webu společně s dalšími různými kanály novinek z astronomie, kosmonautiky či meteorologie . . . Takže šup na www.astronomie.cz.

• Spustili jsme tzv. APO alerty. 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 . . .
K této službě se přihlásila již zhruba stovka uživatelů.

• Intenzivně se připravuje Astronomická expedice 2010, zavítejte na stránky této akce –
expedice.astronomie.cz.

• Pořadateli Astronomické expedice jsou Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brně a také my, tedy Amatérská prohlídka oblohy.

• Blogujete? Chcete mít svůj blog na doméně astronomie.cz a nechcete se starat o technickou stránku věci? Pokud ano, stačí nám napsat a domluvit se na vytvoření svého
blogu. Viz. blog.astronomie.cz.

• Připomínáme také možnost mít svůj e-mail na doméně astronomie.cz či vlastní webové
stránky. E-mail má luxusní parametry srovnatelné se všemi českými freemaily. Máte-li
zájem, nebojte se a napište nám.

• Očekává se, že raketoplány vzlétnou ještě 3krát. Nejbližší termín je naplánován na
polovinu května.

• Na střeše Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně je ve zkušebním provozu
celooblohová kamera . . . rozhledna.hvezdarna.cz.
• Sluníčko se nám stále neprobouzí, takže skvrny jsou na něm vidět jen občas. Pokud
chcete sledovat co se děje na naší nejbližší hvězdě alespoň na internetu, určitě se

podívejte na úžasné záběry ze sondy Solar Dynamics Observatory . . .

• Náš dlouholetý člen Martin Lehký získal Kvízovou cenou za rok 2010. Blahopřejeme!
• Na obřím urychlovači v CERNu proběhla série simulací podmínek stejných jaké byly
při Velkého třesku. Martin Rybář nám chystá k tomuto experimentu článek.

• Náš dlouholetý člen Luděk Dlabola se oženil. Také blahopřejeme!
• Na východním Slovensku se podařilo nalézt 64 úlomků bolidu z 28. února 2010!
• NASA vyslala do vesmíru ke zkušebnímu letu nový bezpilotní raketoplán X-37B.
• Pokud jste pořídili zajímavé záběry oblohy ve spojitostí s erupcí sopky Eyjafjallajökull
nebo se vám jen líbí, nezapomeňte nám je poslat.

• Jestli nás chcete kontaktovat, tak kromě klasické poštovní adresy Amatérská prohlídka oblohy, Hvězdárna, Kraví hora 2, 616 00 Brno nás můžete kontaktovat na e-mailu
apo@astronomie.cz. Pokud budete chtít kontaktovat konkrétně naši pokladnici Janu
Švandovou, tak na adrese jana@astronomie.cz, ohledně Bílého trpaslíka pak Zdeňka
Janáka pomocí adresy janak@astronomie.cz a pokud mne vašeho předsedu, tak na
adrese kolasa@astronomie.cz.

• Čistou oblohu a krásné zážitky pod ní vám přeje za APO
Marek Kolasa (kolasa@astronomie.cz)

