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Cestopisná přednáška:  
„Stopem do Ázerbajdžánu“ 
čtvrtek 1. března 2018 
přednáší MgA. Patrik Boušek 

v 18 hodin
vstupné: 50 Kč

Povídání o tom, jak lze za málo peněz docestovat přes Slovensko, 
Maďarsko, Srbsko, Makedonii a Turecko až do Baku (a zpět), 
doprovázené množstvím zážitků, fotografií i malým divadelním 
představením. 

 
Přednáška: „Hudba sfér - akustický vesmír“ 
pátek 2. března 2018 
přednáší Mgr. Jakub Rozehnal, ředitel 
Hvězdárny a planetária hl. města Prahy 

v 19 hodin
vstupné: 50 Kč

Zvukové vlny jsou dalším nezávislým zdrojem informací o vesmíru, 
který nás obklopuje. V našich představách bývají vesmírné zvuky 
záhadné a možná i trochu strašidelné. Vydávají však hvězdy, 
galaxie či jiná kosmická tělesa skutečné zvuky? A pokud ano, jak je 
můžeme uslyšet? Jsou tyto zvuky stejně tajemné jako vesmírné 
objekty, které je vydávají? 

 
Přednáška: „Nebe nad Zlínem 4  

- březen, duben“ 
pondělí 5. března 2018 
přednáší Martin Kolařík 

v 19 hodin
vstupné: 50 Kč

Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách 
na jaře. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky mlhovin 
a jiných vesmírných zajímavostí. Tentokrát budou prohlédnuta 
souhvězdí Rak, Malý pes, Jednorožec, Rys, Lev, Malý Lev, Pohár 
a Velká Medvědice. Přednáška bude opět zaměřena na objekty  
a úkazy, které na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví, kam 
pohlédnout. V případě příznivého počasí bude po skončení 
přednášky navazovat pozorování a praktický výklad na 
pozorovatelně. 

 
Cestopisná přednáška: „Lisabon“ 
čtvrtek 8. března 2018 
přednáší Eva Vyoralová 

v 18 hodin
vstupné: 50 Kč

Lisabon je nejzápadnější metropolí Starého světa. Jedno 
z nejmenších hlavních měst vůbec v posledních letech kraluje 
různým cestovatelským žebříčkům. Navštívíme vyhlášené Muzeum 
kachlových obkladů. Projedeme se nostalgickou tramvají číslo 28, 
svezeme se neogotickým výtahem Santa Justa a prozradíme si, 
co označuje pojem miradouro. Ve čtvrti Belém objevíme klášter 

Sv. Jeronýma, Belémskou věž, Památník zámořských objevů 
a poplujeme lodí po řece Tejo. V okolí Lisabonu navštívíme 
pohádkovou Sintru, mondénní Estoril a Cascais a dojdeme až 
na Cabo da Roca - nejzápadnější mys Evropy. 

 
Přednáška: „Co se událo v astronomii a 

fyzice v roce 2017“ 
pátek 9. března 2018 
přednáší prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 

v 19 hodin
vstupné: 50 Kč

Oko nebes přebírá žezlo; časové krystaly; tříkilometrový laser XFEL 
a první světlo; Virgo, LIGO a kilonova, teleportace na oběžnou 
dráhu; kvantový počítač IBM Q a mnoho dalších obdivuhodností 
bude vysvětleno. 

 
Přednáška: „Fúze, aneb zkrocení energie 

Slunce“ 
pátek 23. března 2018 
přednáší Mgr. Lukáš Kripner 

v 19 hodin
vstupné: 50 Kč

Spotřeba energie se neustále zvyšuje. Současné zdroje energie 
je možné vyčerpat. Navíc je stále větší důraz kladen 
na ekologičnost. Jako vše-spasitelný zdroj energie se jeví jaderná 
fúze, tedy reakce, která běží v současnosti v největší peci v naší 
hvězdné soustavě – tedy na Slunci! V přednášce se dozvíte, 
jak fungují současné tepelné elektrárny a jak by mohla fungovat 
nová - ta fúzní. 

 
Přednáška: „Dynamika velkorozměrových 

 struktur“ 
pondělí 26. března 2018 
přednáší Ivan Havlíček 

v 19 hodin
vstupné: 50 Kč

Počátky zkoumání dynamiky velkorozměrových struktur lze nalézt 
v osmdesátých letech minulého století, kdy byl objeven Velký 
Atraktor a obrovské soubory galaxií srovnatelných s Mléčnou 
dráhou se daly do pohybu. Mléčná dráha spolu s Velkou galaxií 
v Andromedě a galaxií v Trojúhelníku vytvářejí jádro Místní skupiny 
galaxií. Dnes jsme schopni vzájemné pohyby galaktických kup 
velmi přesně popsat a dopátrat se i jejich vývoje v minulosti. 
 

P o z v á n k a  p o d  o b l o h u  
 

Merkur v první polovině měsíce večer nízko nad západním 
obzorem 

Venuše  večer nízko nad západním obzorem 
Mars ráno nad jihovýchodním obzorem 

Jupiter ve druhé polovině noci 
Saturn  ráno nad jihovýchodním obzorem 
Uran  v první polovině měsíce večer nad západním obzorem 
Neptun  nepozorovatelný 
 
 

Úkazy   
   datum     hodina událost      

2. 3. 2018 2 Měsíc v úplňku (1:51) 

4. 3. 2018 19 

Merkur v konjunkci s Venuší 
(Merkur 1,1° severně; planety 
pozorovatelné přibližně hodinu před 
konjunkcí nízko nad západním obzorem) 

7. 3. 2018 11 

Měsíc v konjunkci s Jupiterem 
(Měsíc 3,2° severně; seskupení Měsíce, 
Jupiteru, hvězdy Antares, Marsu 
a Saturnu na ranní obloze 7. – 11. 3.) 

9. 3. 2018 12 Měsíc v poslední čtvrti (12:19) 

10. 3. 2018 1 Měsíc v konjunkci s Marsem 
(Měsíc 3,2° severně) 

11. 3. 2018 2 Měsíc v konjunkci se Saturnem 
(Měsíc 1,6° severně) 

11. 3. 2018 10 Měsíc v odzemí (404 640 km) 

15. 3. 2018 16 Merkur v největší východní elongaci 
(18° od Slunce) 

17. 3. 2018 14 Měsíc v novu (14:11) 

18. 3. 2018 24 Měsíc v konjunkci s Venuší 
(Měsíc 4,2° jižně) 

19. 3. 2018 1 Měsíc v konjunkci s Merkurem 
(Měsíc 8,0° jižně) 

20. 3. 2018 17 
začátek astronomického jara – jarní 
rovnodennost (17:15), Slunce vstupuje 
do znamení Berana 

24. 3. 2018 17 Měsíc v první čtvrti (16:35) 

26. 3. 2018 18 Měsíc v přízemí (369 138 km) 

29. 3. 2018 2 

Venuše v konjunkci s Uranem 
(Venuše 0,1° jižně; těsné přiblížení planet 
pozorovatelné večer 28. 3. nízko 
nad západním obzorem) 

31. 3. 2018 14 Měsíc v úplňku (13:36) 
 

zdroj: Hvězdářská ročenka 2018 
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