Program na listopad 2016

P
Přednáška bude opět zzaměřena na objekty a úkazy, které

Cestopisná
á přednáška: „K
Kanárské ostro
ovy II“

V případě příznivého p
počasí bude po skonče
ení přednášky

Merkur

n
navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

Venuše
e večer nad jihozápad
dním obzorem

čtvrtek 3. listop
padu 2016
Přednáší MUDrr. Niko Burget

v 18
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

Ve druhé předná
ášce o Kanárských osstrovech navštívíme ne
ejprve
málo známou La
a Gomeru, nabízející ssice méně pěších tras
s, ale
zato vedoucích vvzácnými vavřínovými lesy, které se dříve
nacházely ve vě
ětšině zemí okolo Střed
dozemního moře, ale nyní již
přežívají prakticky jen zde v národním
m parku Garajonay. Zb
bylou
mě nejatraktivnějšímu ostrovu
část přednášky budeme věnovat zřejm
e, který
Tenerife, s domiinantním sopečným vrrcholem Pico del Teide
je se svými 3718
8m nejvyšším vrcholem celého Španělska. Bohužel
se zde pěší turissta musí potýkat s ohrromnou byrokracií, nuttnými
povoleními a spoustou zcela nesmyslných zákazů, ale i pře
es
uzavřené stezkyy se nám podaří podívvat se na úplný vrchol pod
heslem "Když jssou uzavřené stezky, tak polezu mimo ně..."". Krom
sopečné měsíčn
ní krajiny ale Tenerife nabízí krásné divoké pobřeží
i horské vesničkky v oblasti Masca s hllubokými kaňony a rok
klemi.

Přednáška: „Nebe nad Zlíínem 2
– listopad, pros
sinec“ .
pondělí 7. listopadu 2016
Havlíček
přednáší Ivan H

v 19
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

Pozvánka pod oblohu

n
na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví,
v kam pohlédnout.

nepozorovatelný

Mars

večer vysoko nad jihozápadním obzorem
m

C
Cestopisná přednáška:
""Tanzánie – saffari, Zanzibar"

Jupiter

m
ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem

Saturn

nepozorovatelný

č
čtvrtek 10. listopadu 2
2016

Uran

mě rána
po většinu noci krom

P
Přednáší MUDr. Mark
kéta Mikulcová

v 18 hodiin
vstupné: 50 Kč
K

ci
Neptun v první polovině noc
zdroj: Hvězdářs
ská ročenka 2016

T
Tanzánie je jednou z n
nejnavštěvovanějších afrických
a
zemí nejen
p
pro možnost ideální ko
ombinace safari a luxusní exotické dovolené
é
n
na pláži s bílým pískem
m a šuměním palmový
ých listů nad hlavou.
V Tanzánii leží též Kilim
manjaro - nejvyšší horra Afriky zdolávaná
kkaždoročně tisíci turistů
ů ze všech koutů světa.
V této prezentaci se bu
udeme věnovat prvním
m dvěma lákadlům safari v národních parccích Serengeti, na jeze
eře Manyara a v Ngoro
o
N
Ngoro kráteru, a násled
dnému odpočinku na sněhobílých plážích
Z
Zanzibaru.

C
Cestopisná přednáška: „Dolom
mity na kole“
č
čtvrtek 24. listopadu 2
2016
P
Přednáší MUDr. Niko Burget

v 18 hodiin

Úkaz
zy

vstupné: 50 Kč
K

datu
um

hodina

3. 11. 2016
2

6

ší
Měsíc v konjunkci s Venuš
síc 6,3° severně)
(Měs

6. 11. 2016
2

10

em
Měsíc v konjunkci s Marse
síc 4,6° severně)
(Měs

7. 11. 2016
2

21

Měsíc v první čtvrti (20:50)

14. 11. 2016

12

Měsíc v přízemí (356 510 km)

14. 11. 2016

15

2:28 nejbližší
Měsíc v úplňku (14:51) (12
úplněk v roce; u nás den)

15. 11. 2016

17

u
Měsíc v konjunkci s α Tau
ebaran 0,5˚ severně; těsná
t
konjunkce
(Alde
15 minut
m
před východem Aldebaranu
A
nad
náš obzor)

V další cyklistické před
dnášce navštívíme jeden z cyklistických rájů
ů.
V centrální části Dolom
mit se nachází hned ně
ěkolik vysokých sedel
n
na malé oblasti, takže jje možno zde absolvo
ovat náročné celodenn
ní
o
okruhy s přejezdem vícce sedel. Představíme
e si dlouhá stoupání
n
na klasická a známá se
edla jako Passo Pordo
oi, Passo Sella nebo
P
Passo Gardena - všech
hny s úžasnými výhled
dy a bezpočtem
serpentin. Vyjedeme ale i na poněkud vzdále
enější a méně známá
nším provozem, např. Passo Valles
sedla s podstatně men
s možnostmi krásných pěších výletů ze sedla, Passo Erbe ležící
spíše v zalesněné krajiině s omezenými výhledy, Passo Pennes
n
nad Vipitenem s možno
ostí dlouhého sjezdu až
a do Bolzana
a nakonec i prakticky zzapomenuté Passo Ma
anghen s krásnou
m
malou silničkou téměř bez provozu.

oje Leonid
maximum meteorického ro
R 15)
(ZHR

17. 11. 2016

Povídání o tom, jak vypadá obloha v n
našich zeměpisných šířkách
š
odzimních souhvězdí doplněný
d
začátkem zimy. Přehledový výklad po
snímky mlhovin a jiných vesmírných zzajímavostí. Kassiopeiia,
meda, Trojúhelník, Skkopec, Ryby, Velryba, Řeka
Perseus, Androm
Eridanus a mnoho dalších mýtických hrdinů z oblohy vysko
očí.

ud
dálost - časy uvedeny v SEČ

21. 11. 2016

10

Měsíc v poslední čtvrti (9:3
32)

21. 11. 2016

22

Slun
nce vstupuje do zname
ení Střelce

25. 11. 2016

3

erem
Měsíc v konjunkci s Jupite
síc 1,4° severně)
(Měs

27. 11. 2016

21

Měsíc v odzemí (406 541 km)

29. 11. 2016

13

Měsíc v novu (13:17)

Juno u Jupiteru
Americká mise Juno agentury NASA
A k Jupiteru startovala 5. srpna
ě dráhy na přelomu ssrpna a září 2012 a po
p průletu
2011. Po úpravě
kolem Země v říjnu 2013 byla nassměrována k téměř tříletému
piteru. Cíle své cessty dosáhla kosmick
ká sonda
putování k Jup
v červenci letošního roku. Po příletu k Jupiteru následovalla úprava
20 měsíců sonda abs
solvovala
dráhy, aby po dobu následujících 2
ů okolo Jupiteru ve výýšce okolo 5000 kilom
metrů nad
37 celých oběhů
oblačným povrcchem planety. Souččasná doba obletu činí
č
53,4
pozemských dnů, ke konci mise by sse dráha měla snížit natolik, že
jeden oblet bud
de trvat sondě jen 14
4 dnů. V únoru 2018 by měla
sonda zakončit ssvoji misi řízeným pád
dem do nitra planety.

S
Sonda je také vybavvena barevnou kame
erou JunoCam, pomo
ocí
kkteré bude možno získkat prvé detailní snímk
ky jupiterových polárníích
o
oblastí. Dráha, po nííž sonda Juno oblétává Jupiter, je dráho
ou
p
polární – zejména z dů
ůvodu studia jupiterov
va magnetického pole je
n
nastavena tak, aby son
nda prolétala nad oběm
ma jupiterovými póly.

Zlínská astronomická společnost

Hv
vězdá
árna Zlín
Z

Snímek jižní polárrní oblasti pořízený ap
paraturou JunoCam
27. srpna 2016 ze vzd
dálenosti 94 500 kilom
metrů. Při takto blízkém
m
průletu, kdy sonda p
prolétávala nad jižním pólem
p
zhruba hodinu,
jsou zřetelné obllačné víry a podrobnos
sti, které se dosud
předchozím
m misím nepodařilo za
aznamenat.

Sonda Jun
no je vybavena těmito
o vědeckými aparatura
ami:
•rádiový gravvimetr schopný proměřřovat gravitační pole planety
p
(Gravity Scie
ence),
•radiometr prracující v šesti mikrovllnných pásmech určen
ný pro
studium složení atmo
osféry (MWR),
•vektorový magneto
ometr (MAG),
•detektory na
abitých a energetickýcch částic (JADE and JEDI),
J
•experiment pro studování rádiovýých vln v plazmatu (Wa
aves),
rafialový zobrazovací sspektrometr (UVS),
•ultra
•infraččervený zobrazovací sspektrometr (JIRAM).

Snímek severní po
olární oblasti dne 27. srpna
s
2016 pořízený
ze vzzdálenosti 78 000 kilom
metrů.

Pozorování no
oční oblohy se konají v listopadu vždy v po
ondělí,

Zpracováno podle: h
http://photojournal.jpl.n
nasa.gov/mission/Juno
o
http://www.nasa.gov/mission_pages/juno
o/overview/index.html

Listop
padové meteory – severní Tauridy - na barevné
litografii Étienna
a Léopolda Trouv
velota
v noci ze 13. na 14. listopadu roku
u 1868.

středu a pátek
k od 19:00 do 21:00 h
hodin.
Nebude-li poč
časí přát, nabízíme prrohlídku hvězdárny,
astronomické ttechniky a instalovanýých výstav.
vstupné: dospě
ělí 40 Kč,
děti do 1,2 m vý
ýšky 20 Kč
akce se konajjí za podpory Statutá
árního města Zlína

Zlín – Zlínská astrono
omická společnost,
Vydává Hvězdárna Z
Lesní čtvrť III / 5443, 760 01 Zlín, www.zas
s.cz
https://www.facebookk.com/HvezdarnaZlin/
telefon pro podávání informací a objednává
ání akcí: 732 804 937
telefon do budovy – d
dovoláte se jen v době
ě, kdy je hvězdárna
otevřena veřejnosti: 7
736 734 511
Připravil Ivan Havlíče
ek

L ISTOP
PAD 2 016
www.zas.cz

