Program na leden 2015
Večer desk
kových her
úterý 6. ledna 2
2015
Pořádají Adam Greš a Petr Salač

V
Večer deskovýc
ch her
.

v 17
1 hodin
vstupné
é: 30 Kč

ězdárnu zahrát spoustu tradičních i netradičních
Přijďte si na hvě
deskových her. Nabízíme spoustu zná
ámých a zajímavých titulů,
jako například O
Osadníci z Katanu, Rissk nebo Bang!, či méně
známých jako na
apříklad Jáva, Vikingo
ové nebo Puerto Rico.

Cestopisná
á přednáška:
„Cyklovýprrava ze Zlína do
o Řecka a zpět“
“
čtvrtek 8. ledna
a 2015
přednáší MUDrr. Niko Burget

v 18
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

Cyklistické putovvání východem Evropy za řeckým mořem
a sluncem - vyprávění o cestě, která zzačala v centru Zlína,
příjemně placatým Ma
aďarskem, jen s obtíže
emi
pokračovala nep
a v nepřízni poččasí překonala hřebenyy rumunských Karpat, kde
kamenité cesty n
naložená kola jen těžkko zvládala, a přes náhorní
plošiny a kaňonyy Bulharska dorazila k moři. V Řecku byly největším
n
nepřítelem bodliiny mořských ježků za
abodnuté v noze a sme
ečky
toulavých psů, kkteří cyklisty považova
ali za kořist a rádi nás pořádně
prohnali. I přesto
o navštívíme řadu histtorických památek v Athénách
A
a Peloponésu. P
Po překonání východn
ních Alp a celkem 4400
0 km
cestu uzavřeme zpět ve Zlíně.

přednáší Ing. P
Pavel Cagaš, Ph.D.

v 19
1 hodin
vstupné
é: 40 Kč

Přednáška nastiiňuje, co to jsou promě
ěnné hvězdy, co způs
sobuje
jejich proměnnost a co vše nám dovolují zjistit nejen o hvěz
zdách
elého vesmíru.
samotných, ale i o historii a stavbě ce

v 17 hodiin

ú
úterý 20. ledna 2015
P
Pořádají Adam Greš a Petr Salač

vstupné: 30 Kč
K

P
Přijďte si na hvězdárnu
u opět zahrát některou
u z oblíbených
d
deskových her. Nabízím
me téměř totéž, co pře
ed dvěma týdny,
a
ale pokaždé znovu a jin
nak.

p
přednáší Ing. Robert Bazika

Vidite
elnost planet
Merkur v polovině měsíce večer nízko nad jihozápa
adním obzorem
Venuše
e večer nízko nad jihoz
západním obzorem
Mars ve
ečer nad jihozápadním
m obzorem
Jupiter kromě večera po celo
ou noc
Saturn ráno nad jihovýchodním obzorem

C
Cestopisná přednáška:
„„Kyrgyzstánem
m po hedvábné stezce“
s
č
čtvrtek 22. ledna 2015
5

Pozvánka pod oblohu

a večerní obloze
Uran na
v 18 hodiin

vstupné: 50 Kč
K

K
Kyrgyzstán je zemí, kte
erá má ze všech států světa největší

Neptun večer nízko nad jihoz
západním obzorem

Úkaz
zy

zdroj: Hvězdářská roč
čenka 2015

vvzdálenost od moře a ttaké značnou nadmořskou výškou. Více než
ž

datu
um

hodina

4
40 % území leží ve výššce nad 3000m. Tyhle
e dvě skutečnosti asi

4. 1. 2015
2

3

maximum meteorického ro
oje Kvadrantid

4. 1. 2015
2

7

Zem
mě nejblíže Slunci (147
7,1 miliónu km)

5. 1. 2015
2

6

Měsíc v úplňku (5:52)

8. 1. 2015
2

7

Měsíc v konjunkci s Jupite
erem
(Měs
síc 5,6° jižně; konjunk
kce
pozo
orovatelná nad západn
ním obzorem)

9. 1. 2015
2

19

Měsíc v odzemí (405 376 km)

12. 1. 2015
2

6

kur v kvazikonjunkci s Venuší
Merk
(Merrkur 0,7° západoseverrozápadně;
úkaz
z nastává ráno, planetty jsou však
pozo
orovatelné ve večerníc
ch červáncích)

13. 1. 2015
2

11

Měsíc v poslední čtvrti (10
0:46)

14. 1. 2015
2

21

kur v největší východn
ní elongaci
Merk
(19° od Slunce)

16. 1. 2015
2

14

Měsíc v konjunkci se Satu
urnem
(Měs
síc 1,1° severně; Měsíc u Saturnu
ráno
o nad jihovýchodním obzorem)
o

20. 1. 2015
2

1

s v konjunkci s Neptun
nem
Mars
(Marrs 0,2° jižně)

C
Camelopardalis, Blížen
nci, Orion, Zajíc, Holub
bice, Velký pes

20. 1. 2015
2

11

Slun
nce vstupuje do zname
ení Vodnáře

a mnoho dalších hrdinů
ů z oblohy vyskočí. Přřednáška bude opět

20. 1. 2015
2

14

Měsíc v novu (14:13)

21. 1. 2015
2

21

Měsíc v přízemí (359 656 km)

21. 1. 2015
2

19

urem (Měsíc
Měsíc v konjunkci s Merku
2,3° severně)

3

Měsíc v konjunkci s Venuš
ší (Měsíc 4,8°
seve
erně; na večerní obloz
ze seskupení
Měsíce, Venuše a Marsu, dalekohledem
v skupině vyhledat Ne
eptun a nízko
lze ve
nad obzorem v červáncích
h Merkur)

n
nejvíce předurčily charrakter národa. Před příchodem ruského
„d
děržaví“ zde dominova
alo obyvatelstvo směs
sice kočovných kmenů
ů
m
migrujícího dle podneb
bí se svými jurtami, stá
ády koňů a ostatního
d
dobytka. Historie zdejšší civilizace však sahá o několik tisíc let zpětt,
o čemž svědčí skalní re
eliéfy petroglyfů na od
dlehlých rituálních
m
místech vysoko v horách a také pradávné dů
ůkazy center obchodu
n
na jedné z větví Hedvá
ábné stezky, která tudy
y procházela z pouští
ččínského Kašgaru dál n
na západ do Samarka
andu a Buchary. Dnešní
K
Kyrgyzstán je bezpečn
nou zemí vlídných lidí, která přímo vybízí
k cestovatelským toulkkám i hodnotným vysokohorským přechodům
m
i horolezeckým výpravá
ám ke zdejším vyhlášeným sedmitisícovkám
m

Přednáška: „Co jsou prom
měnné hvězdy a jak
mocí zkoumám
me vesmír“
s jejich pom
pondělí 19. ledn
na 2015

.

Ť
Ťan Šanu a Pamíru. Bě
ěhem našeho putován
ní jsme se snažili
o
ochutnat od každého kkousek.

P
Přednáška: „Ne
ebe nad Zlínem 3 – leden, únorr“
p
pondělí 26. ledna 2015

v 19 hodiin

p
přednáší Ivan Havlíče
ek

vstupné: 40 Kč
K

T
Třetí ze šesti povídání o tom, co uvidíme na nebi v druhé polovině
ě
zzimy. Přehledový výkla
ad souhvězdí doplněný
ý snímky vesmírných
zzajímavostí. Představe
ena budou tentokrát so
ouhvězdí Býk, Vozka,

zzaměřena na objekty a úkazy, které na obloz
ze může najít a uvidětt
kkaždý, pokud ví, kam p
pohlédnout. V případě příznivého počasí
b
bude po skončení před
dnášky navazovat pozorování a praktický
vvýklad na pozorovateln
ně.

V
Valašský názor – výroční výstava v sále
V
Výstava bude na hvězd
dárně přístupná po celý leden vždy v době
kkonání akcí pro veřejno
ost.

22. 1. 2015
2

úkaz

23. 1. 2015

0

Měsíc v konjjunkci s Neptunem
(Měsíc 3,2° sseverně)

23. 1. 2015

3

Měsíc v konjjunkci s Marsem
(Měsíc 3,1° sseverně)

27. 1. 2015

6

Měsíc v prvn
ní čtvrti (5:48)

29. 1. 2015

23

planetka (3) Juno v opozici se Sluncem

30. 1. 2015

15

Merkur v dolní konjunkci se Slunce
em

Zlínská astronomická společnost

Hv
vězdá
árna Zlín
Z

Vesmír před 140 roky
Étienne Léopold
d Trouvelot (1827–18
895) vytvořil na základě svých
pozorování stovvky kreseb nebeských
h objektů a podle nich
h připravil
v roce 1876 do ttisku sérii 35 grafickýcch listů, mnohé v barvě
ě. Jelikož
byl Trouvelot zkkušený ilustrátor a výb
borný pozorovatel, neš
šlo v jeho
případě o jen tak ledajaké záznamyy z nočních prohlídek
k oblohy.
ou vynikající ukázkou d
dokonalé vědecké inte
erpretace
Jeho obrazy jso
pozorovaných n
nebeských objektů. V jednom každém obrraze jsou
vždy nashromážžděny zkušenosti z mnoha pozorování, aby
y divákovi
nabídl co nejucelenější obraz a ukázal mu krásu poh
hledu do
ekohledů své doby.. Trouvelotovy obra
azy jsou
největších dale
výjimečné tím, žže jde poprvé o obrazovou interpretaci na
ad úroveň
strohého vědecckého záznamu. Ba
arvy jeho obrazů odpovídají
pozorovaným ve
esmírným světům, tva
ar a rozložení jasů a tm
my věrně
kopírují dojem z pohledu do zorného pole dalekohledu. V je
eho době
to byla jediná m
možnost, jak vesmír po
ozorovatelný velkými teleskopy
t
nabídnout široké
é veřejnosti.

N
Na horním obrázku je vykreslena dvojice ve
elkých slunečních skvrrn.
ouč planety Mars, vpra
avo planeta Jupiter
Dole vlevo je koto
s oblačným
mi pásy a velkou červen
nou skvrnou.
V protějším předcchozím sloupci je kresba planety Saturnu
vytvoře
řená Léopoldem Trouv
velotem.
Podle: http://www
w.codex99.com/illustra
ation/the-trouvelotasstronomical-drawings.h
html

Velká kometa z roku
u 1881 na litografii Léopolda
Trrouvelota
Pozorování no
oční oblohy se konají v lednu vždy v pond
dělí,
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: dospěllí 30 Kč,
děti do 1,2 m výšk
ky 15 Kč
akce se konajjí za podpory Kulturn
ního fondu města Zlíína

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
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