C
Cestopisná přednáška:
„„Irian Jaya - odv
vrácená tvář do
oby kamenné“

Program na únor 2015
Večer desk
kových her

.

úterý 3. února 2
2015
Pořádají Adam Greš a Petr Salač

v 17
1 hodin
vstupné
é: 30 Kč

Večer deskovýcch her opět na hvězdárrně. K hraní mnoho tittulů jako

č
čtvrtek 19. února 2015

v 18 hodiin

p
přednáší Ing. Marek T
Telička

vstupné: 50 Kč
K

O
Obyvatelé indonéské ččásti Nové Guineje byli během posledního
století podrobeni změn
nám tak prudkým, že bychom
b
k nim jen těžko
h
hledali ekvivalent. Z lovvců a zemědělců doby
y kamenné se stávají

například Osadn
níci z Katanu, Trans A
America nebo méně zn
náme

lidé, jimž jsou běžně do
ostupné nákupy v mod
derních obchodních

hry, například Ta
alisman či Vikingové.

Úkaz
zy

ccentrech. Zejména se a
ale ze svobodných lidí stali psanci ve vlastn
ní

datu
um

hodina

zzemi, kteří už dávno zttratili možnost rozhodo
ovat o vlastní

4. 2. 2015
2

0

Měsíc v úplňku (0:08)

4. 2. 2015
2

7

erem
Měsíc v konjunkci s Jupite
síc 5,9° jižně; přibližov
vání Měsíce
(Měs
k Jupiteru pozorovatelné ráno
r
nad západním obzorem)

6. 2. 2015
2

7

Měsíc v odzemí (406 132 km)

6. 2. 2015
2

8

Jupitter nejblíže Zemi (650
0,2 miliónu km)

znalostí modern
ní planetární astronomie a geologie.

6. 2. 2015
2

19

Jupitter v opozici se Slunce
em

Současně bude představena kniha Ju
upiter, kterou bude mo
ožné

12. 2. 2015
2

5

Měsíc v poslední čtvrti (4:4
49)

13. 2. 2015
2

0

Měsíc v konjunkci se Satu
urnem (Měsíc
1,5° severně; Měsíc v blíz
zkosti Saturnu
orovatelný ráno na jiho
ovýchodě)
pozo

v 17 hodiin

19. 2. 2015
2

1

Měsíc v novu (0:46)

vstup zdarm
ma

19. 2. 2015
2

1

Slun
nce vstupuje do zname
ení Ryb

19. 2. 2015
2

8

Měsíc v přízemí (356 998 km)

21. 2. 2015
2

1

ší (Měsíc 1,3°
Měsíc v konjunkci s Venuš
erně; srpek Měsíce v blízkosti
b
Venuše
seve
a Ma
arsu pozorovatelný 20
0. a 21. 2. večer
nad západním obzorem, dalekohledem
d
v skupině vyhledat Urran)
lze ve

21. 2. 2015
2

2

em
Měsíc v konjunkci s Marse
síc 0,7° severně)
(Měs

22. 2. 2015
2

0

Měsíc v konjunkci s Urane
em
(Měs
síc 0,4° jižně; těsná ko
onjunkce
nastane pod naším obzore
em, Uran lze
zkosti Měsíce, Venuše
e a Marsu
v blíz
vyhle
edat 21. 2. večer nad západem)

22. 2. 2015
2

6

Venu
uše v konjunkci s Marrsem (Venuše
0,4° severně; planety pozo
orovatelné
m obzorem)
21. 2. večer nad západním

24. 2. 2015
2

17

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

25. 2. 2015
2

18

Měsíc v první čtvrti (18:13)

26. 2. 2015
2

6

Nepttun v konjunkci se Slu
uncem

Přednáška: „Planeta Jupiter“
pondělí 9. únorra 2015
přednáší Ivan H
Havlíček

v 19
1 hodin

b
budoucnosti. Přednáše
ející je šéfredaktorem časopisu Příroda.

vstupné
é: 40 Kč

Plynný obr Jupitter je největší planetou
u sluneční soustavy. Jupiter
J
má nejpočetnějšší rodinu měsíců, z nicchž čtyři jsou známy již
ž
od objevení dale
ekohledu. Jupiter je také planetou s nejrozsáhlejší
magnetosférou, která sahá až k dráze
e Saturnově. Jupiter a jeho
h měsíců budou ukázá
ány ve světle současn
ných
svět rozmanitých

ak dosud neučinili.
na hvězdárně i zzakoupit, pokud jste ta

Cestopisná
á přednáška: „ISLAND“
čtvrtek 12. února 2015
přednáší MUDrr. Niko Burget

v 18
1 hodin
vstupné
é: 50 Kč

V
Vernisáž výstav
vy obrazů Zdeň
ňka Hally
s
sobota 28. února 2015

Island je charaktteristický velmi různorrodou krajinou, během
m

p
pořádá Ivo Sedláček

přednášky navšttívíme několik geoterm
málních oblastí s kouřícími

B
Brněnský rodák a člen klubu Konkretistů Zde
eněk Halla používá

solfatary, gejzíryy a pestrobarevnými svahy hor. Projdeme sopečnou

g
geometrické tvaroslovíí. Hallovy experimenty
y s vizuálním působením

oblast Krafla, kte
erá je stále aktivní, po
odnikneme dvoudenní trek

vvěcné linie vyústily před rokem 2000 v zájem
m o výtvarnou syntax

v národním parkku Jökulsárgljúfur podé
él Grand Canyonu Isla
andu –

o
ornamentu a její promě
ěnu. V počítačových grafikách se Halla

ledovcové řeky JJökulsá á Fjöllum na jejímž toku je řada vod
dopádů

p
po roce 2000 realizuje také v malbách. Vých
hodiskem jeho práce

s vůbec největšíím v Evropě – Dettifosssem. Představíme si několik

zzůstává manipulace v p
počítači - otáčení, překrývání, vrstvení

dalších velkých vodopádů – Seljaland
dsfoss, Skogafoss, Gu
ullfoss,

čči posuny – otevírající nové a nové konfigura
ace ornamentů.

ní park
Godafoss. Nevyynecháme obří ledovecc Vatnajökull a národn

V
Vstupné na vernisáž je
e zdarma. Výstava bud
de otevřena a přístupn
ná

Skaftafell s perfe
ektními výhledy a nakonec projdeme pastelově

d
do konce března.

zbarvené ryolitové hory kolem Landm
mannalaugaru. Jedinou
u vadou

Pozvánka pod oblohu

měř každodenní déšť.
na kráse byl tém

Večer desk
kových her
úterý 17. února
a 2015
Pořádají Adam Greš a Petr Salač

.
v 17
1 hodin
vstupné
é: 30 Kč

V
Viditelnost pla
anet
M
Merkur nepozorovateln
ný
V
Venuše večer nad záp
padním obzorem

ězdárnu opět zahrát ně
ěkterou z oblíbených
Přijďte si na hvě

M
Mars večer nad západním obzorem

deskových her. Nabízíme téměř totéžž, co před dvěma týdny
y,

J
Jupiter po celou noc

ovu a jinak: Osadníci z Katanu, Trans America
ale pokaždé zno

S
Saturn na ranní obloze
e

nebo méně znám
me hry Talisman či Vikkingové.

U
Uran večer nad západním obzorem
N
Neptun nepozorovatelný

15
zdroj: Hvězdářská ročenka 201

Planeta Jupiter
Jupiter oblétává
á Slunce oproti Zemi ve vzdálenosti pětinásobné.
Velká poloosa JJupiterovy dráhy měřří 778 570 000 kilometrů, což
ve srovnání se
e Zemí je 5,204krá
át větší vzdálenostt. Dráha
Jupiterova je téměř kruhová s exccentricitou jen 0,048
89 a rok
na Jupiteru trvá 11,86 roků pozemskýých. Ta doba už je tak dlouhá,
u Jupiter
že pozorovatel na Zemi může zhruba polovinu roku
obloze po celou nocc. Jupiter je v tomto
o období
pozorovat na o
v prostoru na o
opačné straně, než sse od Země nacházíí Slunce.
Zbylou dobu se pak na večerní oblozze Jupiter ke Slunci přibližuje,
p
m nebi od Slunce vzdaluje. Jen po velm
mi krátké
nebo na ranním
období, každo
oročně zhruba na dva měsíce, je obtížně
pozorovatelný vve sluneční záři nebo
o úplně schován za Sluncem.
S
Srovnáním oběžžných pohybů Jupiterru a Země se Jupiterr dostává
do opozice, te
edy přímo přesně na opačnou stranu než je
na pozemské ob
bloze Slunce, každoročně se zpožděním 1 měsíce
a 6 dní. Vlivem rrozdílné vzdálenosti m
mezi Zemí a Jupiterem
m se mění
i velikost jeho úhlového průměru na o
obloze od 30,5″ do 49
9,8″. Jeho
jasnost proto mů
ůže na obloze v přízn
nivé opozici v blízkosti perihelu
(počátkem října) dosáhnout hodnoty až –2,94 mag. Z plan
net může
být na obloze jasnější už jen Venuše (–4,9 mag).

se otáčí ve směru opa
ačném. Nejznámější povrchový útvar, Velká
ččervená skvrna, je podle tohoto rozliš
šení obří anticyklóno
ou
u
usazenou na rozhran
ní Jižního rovníkovéh
ho pásu (SEB) a Již
žní
trropické zóny (STrZ). V
Vznik cyklón byl pozo
orován častěji než vzn
nik
a
anticyklón. Nová velká
á anticyklóna, která se objevila v roce 200
05,
b
byla podrobně zmapo
ována kosmickou lodíí New Horizons v roce
2
2007 a byla pojmenová
ána Malá červená skvrna.

Hv
vězdá
árna Zlín
Z

Tmavé pásy a světlé zóny na
a Jupiteru

ohledu jako kotouček
k a k po–
Jupiter se jeví už i v malém daleko
ných detailů na jeho p
povrchu postačí už da
alekohled
zorování výrazn
kolem pěti centimetrů v průměru. N
Nejvýraznější jsou dv
va tmavé
k
jsou
pruhy, které se nacházejí severně a jižně od rovníku, a které
ny světlým rovníkovým
m pásmem. Podrobně
ější obraz
od sebe oddělen
ve větším dalekkohledu nabídne více
e pruhů, které směre
em k po–
lárním oblastem
m slábnou. Přímo na po
olární oblasti se ze Ze
emě, díky
sklonu rotační o
osy planety, podívat nelze. Jupiterova rottační osa
je odkloněna od
d kolmice k rovině oběhu jen o 3,13°, a proto
je nemyslitelné zzde očekávat něco ja
ako roční období, kterrá známe
ze Země. Tma
avé pásy a světlé zó
óny jsou pojmenovány podle
polohy – napříkllad Jižní rovníkový pá
ás, Severní tropická zó
óna, Jižní
polární oblast ap
pod. Jupiterovy pásy jjsou útvary velmi slož
žité, velmi
rychle i během jednoho otočení plan
nety mění strukturu v detailech
ervenalé,
a často i barvu. Zbarvení tmavých pásů je nejčastěji nače
dové. Polární oblasti bývají
žlutohnědé, skkořicové až čokolád
světlejší, žlutavvé, někdy i bělavé. V tomto kontrastu se
e objevují
světlé zóny někkdy i v modravých odsstínech. Mezi světlým
mi zónami
a tmavými pásyy dochází k turbulen
ntnímu proudění a na jejich
rozhraní se objjevují velké víry a oválné bouře. Velkoro
ozměrové
bouře rozeznává
áme na Jupiteru dvojího druhu, podle směru otáčení
a tlakových pom
měrů uvnitř takového útvaru. Cyklóna (tlako
ová níže)
rotuje ve směru
u hodinových ručičekk a anticyklóna (tlako
ová výše)
Pozorování no
oční oblohy se konají v únoru vždy v pond
dělí,

Zlínská astronomická společnost

Proudění v povrch
hových vrstvách poblíž
ž jupiterova rovníku.
Ukázka z knihy Ivan Havlíček: Jupiter, nak
kladatelství AGA 2014
4

Kom
meta Lovejoy C/2
2014 Q2 a její cestta oblohou
v úno
oru a březnu 2015
5. Snímek pořídil 8.
8 ledna Nick
Howes v Sidiing Spring v Austrrálii

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

Zlín – Zlínská astrono
omická společnost,
Vydává Hvězdárna Z
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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