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vzniknout dopady menších tìles pøi rotaci planetky. Toto bombardo-
vání mohlo být zpùsobeno proudem meteoroidù èi úlomkù jiné 
rozbité planetky.“

Pozorovaný øetìzec se skládá ze 7 kráterù. K urèení stáøí planetky 
bylo provedeno sèítání kráterù na jejím povrchu (èím více kráterù, tím 
je povrch planetky starší). Doposud bylo napoèítáno 23 kráterù 
rùzných prùmìrù (vìtší než 200 m). 

Rosetta prolétla kolem planetky Steins 5. záøí 2008 rychlostí
8,6 km/s ve vzdálenosti zhruba 800 km od jejího povrchu. Planetka 
Steins má nepravidelný tvar o rozmìrech 5,9 x 4,0 km. 

 (Podle http://www.esa.int/esaCP/SEMNMYO4KKF_index_0.html 
upravil F. Martinek)

V roce 1999 vyhlásilo Valné shromáždìní 
OSN „Svìtový kosmický týden“ (World Space 
Week – 4. až 10. øíjna) jako základní pøipomenutí 
dvou významných mezníkù lidské expanze do 
kosmického prostoru: 4. 10. 1957 odstartoval 
Sputnik 1, první umìlá družice Zemì vyslaná 
èlovìkem do vesmíru, 10. 10. 1967 vstoupila
v platnost mezinárodní smlouva o „Mírovém 
výzkumu a využití kosmického prostoru vèetnì 
Mìsíce a dalších nebeských tìles“.

Tématem letošního Svìtového kosmického 
týdne je „Výzkum vesmíru“ (Exploring the Universe).

Do akce se pravidelnì zapojuje také Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, 
která se propagaci kosmonautiky vìnuje prakticky od svého založení. 
Pro letošní Svìtový kosmický týden hvìzdárna pøipravila dvì 
pøednášky (viz rubrika „PØEDNÁŠKY“).

Letní èas skonèí v nedìli 26. øíjna 2008, kdy se ve 3:00 SELÈ 
(støedoevropského letního èasu) posunou hodiny na 2:00 SEÈ 
(støedoevropského èasu), tedy o jednu hodinu zpìt. Noc tak bude
o jednu hodinu delší.
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Evropský modul ATV-1 Jules Verne se 5. záøí 2008 oddìlil 
od Mezinárodní kosmické stanice ISS. Jeho zánik v hustých 
vrstvách atmosféry je naplánován na 29. záøí. Start nového modulu 
ATV-2 se má uskuteènit v roce 2010.

Vzhled Mezinárodní kosmické stanice ISS pøed oddìlením evropského 
modulu ATV-1. Fotografii poøídila posádka raketoplánu STS-124.

Na 12. øíjna 2008 je naplánován start ruské kosmické lodi 
Sojuz TMA-13 s novou základní posádkou stanice ISS ve složení 
Jurij Lonèakov a Michael Fincke. Spoleènì s nimi se ke krátkému 
pobytu na kosmické stanici vypraví další kosmický turista – Ri-
chard Garriott, syn bývalého amerického astronauta.

Druhý prùlet americké sondy MESSENGER kolem 
planety Merkur se uskuteèní 6. øíjna 2008. Sonda prolétne ve výšce 
200 km nad povrchem planety.

10. øíjna 2008 se má uskuteènit start raketoplánu Atlantis
v rámci mise STS-125. Cílem letu je poslední plánovaná mise
k Hubblovu kosmickému dalekohledu HST. 

11. øíjna 2008 uplyne 40 let od startu kosmické lodi Apollo 
7 s tøíèlennou posádkou na obìžnou dráhu kolem Zemì. Byly tak 
obnoveny pøípravy na let k Mìsíci po požáru Apolla 1 v lednu 1967.
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Støeda 8. øíjna v 18:00 hodin

NEZNÁMÁ SLUNEÈNÍ SOUSTAVA

  Ze zjednodušeného pohledu máme tendenci hodnotit Sluneèní sou-
stavu jako „známý domov“ složený ze Slunce a osmi planet. To však 
není vše. Studium objektù, jako jsou planetky a komety èi porozumìní 
velkorozmìrové struktuøe Sluneèní soustavy, to je úkol pro kosmické 
mise budoucnosti.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým materiá-
lem.

Pøednáší Jiøí Srba, odborný pracovník Hvìzdárny Valašské 
Meziøíèí.

Ètvrtek 9. øíjna 2008 v 18:00 hodin

PHOENIX – VÝZKUM
MARSU POKRAÈUJE

Kosmická sonda PHOENIX pøistála v polárních oblastech planety 
Mars. Vìdecké pøístroje se zamìøily na potvrzení pøítomnosti vody
a hledání slouèenin, umožòujících existenci života. Meteorologická 
stanice sondy hlásí: zima se blíží. K Marsu se pøipravují dokonalejší 
sondy s cílem hledání života. 

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým materiá-
lem.

Pøednáší František Martinek, odborný pracovník Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí.

Pátek 17. øíjna 2008 ve 20:00 hodin

NA HØBETÌ KONÌ ZA GEOLOGICKÝMI 
KRÁSAMI MONGOLIE

Cestopisná pøednáška.
Pøednáší Mgr. Jan Valenta, PhD., odborný pracovník Ústavu 

struktury a mechaniky hornin AV ÈR, v. v. i.

 Hvìzdárna Valašské Meziøíèí pøipravila pro všechny typy škol 
programy doplòující uèební osnovy. Termín návštìvy hvìzdárny
a požadovaný program je nutno dohodnout pøedem.
  Podrobnou nabídku programù a akcí pro školy najdete na interneto-

vé adrese http://www.astrovm.cz.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

(kromì úterý 28. øíjna)
 v 19:00 hodin (od 27. øíjna v 18:00 hodin)

Program pozorování:
Mìsíc - od 5. do 17. øíjna
Jupiter - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc.

  V sobotu 29. listopadu 2008 od 13:00 hodin se uskuteèní v rámci 
semináøe „Kosmonautika a raketová technika“ VII. snìm Valašské 
astronomické spoleènosti. Program snìmu dostávají èlenové VAS
v pøíloze tohoto letáèku.

(P. Kubala)

   Èlenové astronomických kroužkù se budou scházet v dohodnu-
tých termínech jednou týdnì na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

Ve dnech 17. až 19. øíjna 2008 se uskuteèní na Hvìzdárnì 
Valašské Meziøíèí semináø, poøádaný v rámci Mezinárodního roku 
planety Zemì 2008. Populárnì-nauèný semináø je pøipravován ve 
spolupráci s Geofyzikálním ústavem AV ÈR a s Èeskou astrono-
mickou spoleèností. Je urèen široké veøejnosti. Podrobný program 
a další informace jsou uveøejnìny v pøíloze tohoto letáèku a na webu 
hvìzdárny .

Ano, je tomu skuteènì tak. Slunce je v posledním více než roce 
nebývale klidným tìlesem. Vzhledem ke známé pravidelnosti by 
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tomu mìlo být jinak. Máme na mysli pravidelnost, na kterou jsou 
zvyklí pøedevším astronomové, kteøí se pozorováním naší nejbližší 
hvìzdy zabývají dlouhodobì.

Slunce totiž z doložených zdrojù za nìkolik tisíciletí prochází 
pomìrnì pravidelným jedenáctiletým cyklem. Zmínìný cyklus se na 
první pohled projevuje nejvíce poètem a polohou sluneèních skvrn.
V maximu se jich na sluneèním disku nachází velké množství ve dvou 
tzv. královských pásech, jen nìkolik stupòù na sever i na jih od 
rovníku. Naopak v období minima se vyskytují èasové úseky, kdy se na 
Slunci neobjeví by� jediná skvrna po dobu delší jak 100 dní. Dokazují to 
i dvì pøipojené fotografie Slunce, poøízené již témìø 13 let fungující 
sluneèní observatoøí SOHO. První je z bøezna 2001, druhý z poèátku 
záøí letošního roku. V souèasnosti se tedy Slunce nachází právì
v minimu, které se ovšem oproti všem pøedpokladùm astronomù 
ponìkud protáhlo a zatím marnì èekáme na nìjakou výraznìjší 
aktivitu.

Dlouhé období sluneèního minima tak zavdává pøíležitost k nej-
rùznìjším spekulacím, zda-li je s naším Sluncem vše v poøádku a zda 
máme mít o osud naší životadárné hvìzdy obavy. Pøípadnì, nenastalo-
li nìjaké další Maunderovo èi Spörerovo minimum. Jiné zdroje hod-
notí toto období ryze statisticky, pøièemž z jejich závìrù vyplývá, že 
zatím nejde o nic jiného, než o bìžnou statistickou odchylku, kterých 
se i v minulosti vyskytlo hned nìkolik.

Nakonec nezbývá, než si poèkat, èím nás Slunce pøekvapí, pøípadnì 
nepøekvapí. I na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí budeme pøi našich 
denních pøehledových pozorováních Slunce èekat, co se bude dít dál.

(T. Peèiva)

Evropská sonda Rosetta pøedala na Zemi první snímky planetky 
(2867) Steins. „Planetka vypadá jako nebeský diamant,“ øíká Uwe 
Keller, vìdecký pracovník týmu pro kameru OSIRIS na palubì sondy.

Na fotografiích planetky je vidìt nìkolik malých kráterù a dva velké, 
z nichž jeden má prùmìr 2 km a je „usazen“ v horní èásti tìlesa. Vysoký 
poèet kráterù na malém objektu a výskyt velkých kráterù naznaèuje, že 
planetka musí být relativnì velmi stará.

Rita Schulz, vìdecká pracovnice projektu Rosetta, upozoròuje: „Na 
fotografiích je vidìt øetìzec impaktních kráterù, které nutnì musely 
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