Program na duben 2018
Přednáška: „Pohled do hllubin srdce“
pondělí 9. dubn
na 2018
přednáší MUDrr. Zdeněk Coufal

v 19
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

Lidské srdce je m
motorem lidského těla
a, motorem, který by se neměl
pokazit. Posluch
hači se budou moci se
eznámit, jaké „součásttky“
lidské srdce obssahuje, jak funguje, ale
e také to, jak lze někte
eré
poruchy jeho fun
nkce napravovat.

2. 4. 2018
2

17

Mars
s v konjunkci se Saturrnem
(Marrs 1,3° jižně; přiblíženíí planet
pozo
orovatelné 2. 4. ráno)

3. 4. 2018
2

16

erem
Měsíc v konjunkci s Jupite
síc 3,3° severně)
(Měs

5. 4. 2018
2

0

o
Měsíc v konjunkci s α Sco
ares 8,6° jižně; seskupení Měsíce,
(Anta
Jupitteru, hvězdy Antares, Saturnu
a Ma
arsu na ranní obloze 4.
4 – 8. 4.)

7. 4. 2018
2

14

urnem
Měsíc v konjunkci se Satu
síc 1,4° severně)
(Měs

7. 4. 2018
2

19

em
Měsíc v konjunkci s Marse
síc 2,7° severně)
(Měs

8. 4. 2018
2

7

Měsíc v odzemí (404 104 km)

8. 4. 2018
2

8

Měsíc v poslední čtvrti (8:17)

13. 4. 2018
2

11

sličí planeta (136 199)) Eris
trpas
v konjunkci se Sluncem

16. 4. 2018
2

3

Měsíc v novu (2:57)

17. 4. 2018
2

24

ší
Měsíc v konjunkci s Venuš
síc 6,0° jižně)
(Měs

18. 4. 2018
2

15

Uran
n v konjunkci se Slunc
cem

19. 4. 2018
2

5

u (Aldebaran
Měsíc v konjunkci s α Tau
0,1° jižně; zákryt pod našíím obzorem)

20. 4. 2018
2

4

Slun
nce vstupuje do zname
ení Býka

20. 4. 2018
2

16

Měsíc v přízemí (368 745 km)

22. 4. 2018
2

18

oje Lyrid
maximum meteorického ro
R 18)
(ZHR

22. 4. 2018
2

23

Měsíc v první čtvrti (22:45)

24. 4. 2018
2

22

o
Měsíc v konjunkci s α Leo
gulus 0,5° jižně)
(Reg

N
Neptun nepozorovate
elný

28. 4. 2018
2

15

Měsíc v konjunkci s α Vir
ca 6,8° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky
(Spic
pozo
orovatelný večer nad jihovýchodním
obzo
orem)

Ú
Úkazy

29. 4. 2018
2

19

kur v největší západníí elongaci
Merk
(27° od Slunce)

30. 4. 2018
2

2

Měsíc v úplňku (1:58)

30. 4. 2018
2

19

erem
Měsíc v konjunkci s Jupite
síc 3,2° severně)
(Měs

p
pondělí 23. dubna 201
18

v 19 hodiin

p
přednáší Ivan Havlíče
ek

vstupné: 50 Kč
K

P
Povídání o tom, jak vyp
padá obloha v našich zeměpisných šířkách
n
nastupujícího léta. Přehledový výklad souhvězdí doplněný snímky
y
m
mlhovin a jiných vesmíírných zajímavostí. Tentokrát budou
p
prohlédnuta souhvězdíí Malý medvěd, Hydra, Havran, Panna,
H
Honící psi, Kštice Bere
eničina, Pastýř, Severn
ní koruna a Váhy.
P
Přednáška bude opět zzaměřena na objekty a úkazy, které

Přednáška: „Naučí se stro
oje myslet?
nebo to už umí?“
pondělí 16. dub
bna 2018
přednáší Ing. P
Pavel Cagaš

P
Přednáška: „Ne
ebe nad Zlínem 5
n“
- květen, červen

v 19
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

n
na obloze může najít a uvidět každý, pokud ví,
v kam pohlédnout.
V případě příznivého p
počasí bude po skonče
ení přednášky
n
navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.

P
Přednáška: „Ch
hytré materiály,,
které mění světt“
p
pátek 27. dubna 2018
8

v 19 hodiin

p
přednáší Ing. Jan Faltta

vstupné: 50 Kč
K

P
Pohled na úžasné vlasstnosti chytrých materiálů, které dokáží měnit
své vlastnosti a usnadn
nit tak řadu lidských sn
nažení. Mnohé z nich
b
byly vyvinuty při kosmickém výzkumu. S řadou z nich se setkávám
me
nteligence“ je tu s nám
mi už mnoho desítek le
et,
Pojem „umělá in
setkáváme se s ním ve vědecko-fanta
astických románech

v každodenním životě, aniž si to uvědomujem
me. Přednáška potěšíí
la
aiky i odborníky v obla
asti chemických a fyzik
kálních technologií.

i v univerzitních kursech. Fantazie spiisovatelů se ale dlouho
Co se v posledních lete
ech změnilo, že zkratk
ka „AI“
nenaplňovaly. C
začíná být opět všudypřítomná? Proč Steven Hawking pova
ažoval

Pozvánka pod oblohu

nci za další „živočišný““ druh naší planety? Proč
P
Elon
umělou inteligen
Musk považuje u
umělou inteligenci za nebezpečnější pro lidstvo než
jaderné zbraně?
? To se pokusí shrnout tato přednáška.

M
Merkur

Cestopisná
á přednáška: „K
Karwendelgebirge“
čtvrtek 19. dubna 2018
přednáší MUDrr. Niko Burget

v 18
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

V další alpské přednášce si nejprve znovu přiblížíme samostatný
nu, který nabízí spousty možností pro turisty
y,
masiv Dachstein
horolezce i lyžařře. Poté si představím
me rakouské pohoří Ka
arwendel

nepozorovate
elný

V
Venuše večer nad zá
ápadním obzorem
M
Mars

ráno nad jiho
ovýchodním obzorem

J
Jupiter

po většinu no
oci kromě večera

S
Saturn

ráno nad jiho
ovýchodním obzorem

U
Uran

nepozorovate
elný

ležící přímo nad
d Innsbruckem. Mimo jjižní hřeben s náročno
ou
jištěnou stezkou
u přímo nad hlavním tyyrolským městem nabízí tato
část Alp i vícede
enní putování širokými údolními stezkami ne
ebo
naopak náročnýými výstupy přes skaln
naté hřebeny po nezpe
evněných

datum

hodina
a

1. 4. 2018

9

Měsíc v konjunkci s α Vir
(Spica 6,4° jižně; Měsíc
M
v blízkosti Spiky
pozorovatelný ráno
o nad západním
obzorem)

1. 4. 2018

19

Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

stezkách v kluzkké suti. V celé oblasti jje množství horských chat
pro pěší i cyklotu
uristy, ale přesto se da
ají najít nádherná místa

událost

k nocování ve sttanu.

zdroj: Hvězdářs
ská ročenka 2018

Zlínská astronomická společnost

Rádiové galaxie

Hv
vězdá
árna Zlín
Z

Většina galaxií vyzařuje rádiové vlnyy zhruba ve stejném plošném
a. Existuje ale velké množství
rozsahu jako viizuálně svítící složka
galaxií, jejichž rádiová emise vizuálníí obraz nekopíruje. Prro takové
Rádiové galaxie jsou
u objekty
se ujal název rádiové galaxie. R
diovém oboru díky ssynchrotronní emisi elektronů
e
vyzařující v rád
pohybujících se
e relativistickými rychlostmi ve směrec
ch podél
převládající mag
oustavy. Synchrotronní emise
gnetické osy jádra so
je záření generrované relativistickým
mi elektrony rotujícím
mi kolem
magnetických ssiločar nebo elektron
ny kmitajícími v měn
nícím se
magnetickém poli. Jde o záření s výraznou polarizací, ze které
arizováno
je možné určit směr magnetického pole. Záření je pola
eděno do úzkého kužele,
v rovině dráhyy elektronu, soustře
vyzařováno v původním směru pohyybující se částice a má
m spojité
ojem relativistických výtrysků je oblas
st kolem
spektrum. Zdro
galaktické veled
díry v jádru soustavy. Jsou známy případy, kdy je
takových oblasttí ve velkých eliptickýých galaxiích více. Vý
ýsledkem
bývají dva témě
ěř symetricky oriento
ované rádiové laloky ve velmi
velké vzdáleno
osti od jádra galaxxie, které mohou zaujímat
i několikanásobn
ně větší oblast než složky svítící ve viditelném
v
světle. V mnoh
ha případech bývá p
pozorována změna orientace
o
současné polohy galaxie v prostoru s časem, což je patrné v poloze
m rádiového signálu.
dříve vyzářené látky, která je nositelem

Velká galaxie v Andromedě ve vzdállenosti 2,5 milionů svě
ětelných
roků zobrazená rádiovým teleskopem v Effelsbergu o prrůměru
a vlnové
100 m. Obraz jje do vizuální podoby převedený záznam na
délce 6 cm. P
Podobně vypadají v rád
diovém oboru i jiné ob
byčejné
velké „nerádiovvé“ galaxie. Intenzivníí rádiový signál u nich pochází
z hustýých a chladných oblasstí galaktického disku.

Pozorování no
oční oblohy se konají v dubnu vždy v pond
dělí,
středu a pátek
k od 21:00 do 23:00 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

A
Aktivní galaxie Hercule
es A. Systém s dvěma
a obřími rádiovými lalo
oky
byl ztotožněn s elip
ptickou galaxií 3C 348.. Galaxie se nachází
ve vzdálenosti dvou m
miliard světelných roků
ů a je zhruba tisíckráte
e
hmotnější než Mléččná dráha. Tohle mons
strum je jako součást
galaktické kupy obkklopeno drobnějšími galaxiemi.
g
Je možné,
žže galaxie 3C 348 je vvýsledkem splynutí ně
ěkolika menších galaxiií.
S
Snímek je kombinací ssnímků z HST ve vidite
elném oboru a záznam
mu
rádiové emise poříízeným sítí VLA. Velik
kost rádiových laloků
mnohokráte přesahujje objem celé galaktické kupy, v níž se tento
o
rádiový zdroj nalézá..
Podle http://www.alldebaran.cz/astrofyzika
a/struktury/index.php
Vydává Hvězdárna Z
Zlín – Zlínská astrono
omická společnost,
Lesní čtvrť III / 5443, 760 01 Zlín, www.zas
s.cz
ání akcí: 732 804 937
telefon pro podávání informací a objednává
telefon do budovy – d
dovoláte se jen v době
ě, kdy je hvězdárna
otevřena veřejnosti: 7
736 734 511
Připravil Ivan Havlíče
ek

Kupa galaxiíí v souhvězdí Pan
nny
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