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Mars, pøièemž využila gravitaèní manévry k úpravì své dráhy. Tøetí
 a poslední gravitaèní manévr v blízkosti Zemì se uskuteèní v listopadu 
2009. V prùbìhu meziplanetární cesty sonda prolétne kolem dvou 
planetek, které bude zblízka studovat: 5. 9. 2008 to bude planetka 
(2867) Steins a v èervenci 2010 planetka (21) Lutetia. 

Kolem planetky Steins prolétne Rosetta ve vzdálenosti 800 km, nad 
jejímž povrchem doslova „prosviští“ relativní rychlostí 8,6 km/s. 
Prùmìr planetky je odhadován na 10 km.

Planetka Steins patøí mezi relativnì vzácný typ planetek. Na základì 
provedených pozemních pozorování byla klasifikována jako typ E, 
tvoøený pøedevším silikáty a bazalty, avšak vlastnosti tìchto planetek 
nejsou detailnì známy. Znalosti získané z tohoto prùzkumu rozšíøí 
naše informace o složení a vývoji asteroidù typu E, které se tak stanou 
doplòkem pozemních pozorování. Na druhou stranu tyto údaje 
pomohou astronomùm lépe interpretovat budoucí pozemní 
pozorování planetek.

(Podle http://www.spaceflightnow.com/news/n0807/06rosetta/
 upravil F. Martinek)

Kanadská meteorologická stanice, která je souèástí vìdeckého 
vybavení americké sondy Phoenix, zjistila nìkteré zákonitosti ve 
zmìnách denního chodu poèasí za prvních 61 solù (mar�anských dnù) 
trvání mise (26. 5. až 22. 7. 2008). Tato perioda pokrývá pozdní jaro až 
poèátek léta na severní polokouli.

Namìøené maximální hodnoty teploty se v prùbìhu dne pohybo-
valy v rozpìtí -35 °C až -24 °C. Nejnižší namìøené hodnoty noèních 
teplot jsou v rozmezí -70° C až -83 °C. 

V prùbìhu mise byla shromáždìna dostateèná data o rychlosti vìtru 
k rozpoznání denních zákonitostí, jako jsou napøíklad zmìny smìru 
vìtru mezi dnem a nocí a byly zahájeny analýzy, zda je tento jev 
zpùsobován lokálními faktory èi velkoškálovými pøesuny atmosféry.

Z provedených mìøení napøíklad vyplývá, že v místì pøistání sondy 
Phoenix pøevládá ve dne jižní vítr, v noci zase východní. Prùmìrná 
rychlost vìtru èiní 14,4 km/h (tj. 4 m/s). Hodnota atmosférického 
tlaku poklesla v uvedeném období z 8,5 hPa na 7,85 hPa (pro porovnání 
prùmìrná hodnota atmosférického tlaku na Zemi je 1013 hPa). 

 (Podle http://www.jpl.nasa.gov/news/phoenix/
images.php?fileID=15339 upravil F. Martinek)

Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22. záøí v 17 hodin 44 minuty 
28 sekund SELÈ (støedoevropského letního èasu). Nastává podzimní 
rovnodennost, na severní polokouli zaèíná astronomický podzim.
V okamžiku podzimní rovnodennosti Slunce prochází nebeským 
rovníkem (pøechází ze severní polokoule na jižní), den i noc jsou stejnì 
dlouhé. Severní i jižní polokoule jsou stejnì pøivráceny ke Slunci a jsou 
také rovnomìrnì Sluncem ozaøovány. 

61 DNÙ MONITOROVÁNÍ POÈASÍ NA MARSU
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Pravidelné informace o aktualitách na webu

S „Rodinným pasem“ na hvìzdárnu

Pokud chcete být  informováni o všech podstatných novinkách 
na webových stránkách Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, nabízíme 
vám pravidelné týdenní automatické zasílání struèných informací 
formou e-mailu. Pøihlášku vyplòte na úvodní stránce webu. 
Vìøíme, že Vám tato nová služba pomùže a umožní vám sledovat 
nejen publikované novinky a zprávy z astronomie a kos-
monautiky, ale i vše ostatní, co se dìje na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí. 

Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dìtmi. Jeho 
podstatou je vytvoøení a realizace systému poskytování slev a dal-
ších výhod. Zlínský kraj se zapojil do projektu v polovinì roku 
2008. Projekt využívá nejen slev na volnoèasové aktivity (kulturní
a sportovní akce, hrady, zámky, muzea, sportovištì, hvìzdárny…), 
ale i slevového systému Sphere card, který nabízí slevy v širokém 
spektru oborù v celé ÈR a na Slovensku (zatím 7800 firem). Slevy lze 
také uplatnit u nìkterých subjektù v Dolním Rakousku.

Do systému poskytovatelù slev držitelùm Rodinných pasù se 
zapojila také Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. Èlenové rodiny, 
uvedení na Rodinném pasu, zaplatí 
snížené vstupné ve výši 10,- Kè. Sleva je 
tedy více než 50 %.

Podrobnìjší informace o Rodinných 
pasech, o tom, jak se zaregistrovat, kde 
mùžete Rodinné pasy využít apod. najde-
te napøíklad na webových stránkách 
www.rodinnepasy.cz.

11. srpna 2008 prolétla kosmická sonda Cassini ve vzdálenosti 
pouhých 50 km nad povrchem mìsíce Enceladus. Bìhem pøiblížení 
se sonda zamìøila na snímkování povrchu v oblasti jižního pólu, nad 
nímž byly objeveny gejzíry vodní páry a ledových krystalkù.

11. srpna 2008 završil Hubblùv kosmický dalekohled HST již
100 000 obìhù kolem Zemì. Pøekonal pøitom vzdálenost 4,37 mi-
liardy km, což odpovídá pøibližnì realizaci 5700 výprav na Mìsíc a zpìt.
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Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK

ve 20:00 hodin 

Program pozorování:
Mìsíc - od 5. do 18. záøí
Jupiter - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým svitem
Mìsíc

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 internetové 

adrese http://www.astrovm.cz.

Astronomický kroužek pro žáky 5. a 6. tøíd ZŠ

Astronomický kroužek pro žáky 7. až 9. tøíd ZŠ

Astronomický kroužek pro studenty støedních škol a uèiliš�

Astronomický kroužek pro dospìlé

Zahajovací schùzka: ètvrtek 11. záøí 2008 v 16:00 hodin na Hvìzdárnì 
Valašské Meziøíèí.

Zahajovací schùzka: støeda 10. záøí 2008 v 16:00 hodin na Hvìzdárnì 
Valašské Meziøíèí.

Zahajovací schùzka: støeda 10. záøí 2008 v 16:00 hodin na Hvìzdárnì 
Valašské Meziøíèí.

Zahajovací schùzka: støeda 10. záøí 2008 v 16:00 hodin na Hvìzdárnì 
Valašské Meziøíèí.

Sobota 20. záøí v 8:00 hodin

Odbor Klubu Èeských turistù TJ Valašské Meziøíèí ve spolupráci
s Hvìzdárnou Valašské Meziøíèí a s Valašskou astronomickou spoleè-
ností poøádají další roèník turistického pochodu „Podzimní putování 
Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvìzdárnì. Rodièe s dìtmi mohou 
plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. Pøipraveny jsou 
trasy v délce 9, 25 a 35 km a rovnìž dvì cyklotrasy v délce 49 a 95 km.

Start v dobì od 8:00 do 10:00 hodin. Vylosovaní úèastníci, kteøí 
správnì vyplní pøipravený test, budou odmìnìni astronomickými 
cenami.

 Pátek 26. záøí v 18:00 hodin

    Na pátek 26. záøí 2008 vyhlásila Evropská komise    
    ètvrtý roèník akce s názvem Evropská noc vìdcù, 
         která je souèástí 7. rámcového programu EU. K této
                          celoevropské akci se opìt pøihlásila i Hvìzdárna   
      Valašské Meziøíèí, p. o. a pøipravila pro veøejnost 
        program s názvem

18:00 – 21:30 hodin
   Zajímavé fyzikální experimenty – soubor experimentù a po-
kusù z optiky a elektromagnetismu. Provede PhDr. Tomáš Mohler 
se svými asistenty.

20:00 hodin
   Pozorování v hlavní kopuli hvìzdárny – pozorování planety 
Jupiter, hvìzd, dvojhvìzd, hvìzdokup a dalších zajímavých objek-
tù. Doplnìno odborným výkladem.
   Obloha pozdního léta – orientace na obloze, pøedstavení zají-
mavých souhvìzdí (paralelní program pod širým nebem).

21:00 hodin
   Noc pozorovatele – seznámení s prací pozorovatele promìn-
ných hvìzd. Se svou prací seznámí návštìvníky Ladislav Šmelcer, 
dlouholetý pozorovatel promìnných hvìzd.

V prùbìhu veèera možnost shlédnutí výstavy o historii astro-
nomie na Valašsku, která je instalována v rekonstruovaném objektu 
Ballnerovy hvìzdárny z roku 1929.

V pøípadì nepøíznivého poèasí se pozorování dalekohledem 
nekoná.

Pøipravujeme: 

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 spo-
lupráci s Geofyzikálním ústavem AV ÈR a s Èeskou astronomic-
kou spoleèností. Je urèen široké veøejnosti, pracovníkùm 
hvìzdáren, èlenùm astronomických kroužkù, pedagogickým pra-
covníkùm a všem dalším zájemcùm o pøírodu. Podrobný program
a další informace jsou uveøejnìny v pøíloze tohoto letáèku a na webu 
hvìzdárny http://www.astrovm.cz.

EVROPSKÁ NOC VÌDCÙ 

Planeta Zemì – dnes a zítra

NOC PLNÁ EXPERIMENTÙ.
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1500 KOMET V BLÍZKOSTI SLUNCE

ROSSETA SE PØIPRAVUJE NA VÝZKUM PLANETKY

Astronomická observatoø SOHO (Solar and Heliospheric 
Observatory) poøídila 25. 6. 2008 snímek bezprostøedního okolí 
Slunce, na nìmž byla objevena kometa s poøadovým èíslem SOHO 
1500. Sonda je tak mnohem úspìšnìjší, než všichni ostatní objevitelé 
komet dohromady.

Pøedpokládá se, že pøibližnì 85 % komet, objevených na snímcích ze 
sondy SOHO, jsou úlomky velké komety, která se rozpadla 
pravdìpodobnì pøed mnoha staletími pøi smrtícím pøiblížení ke Slunci. 
Komety jsou oznaèovány termínem Kreutzova skupina komet podle 
svého objevitele, kterým byl nìmecký astronom Heinrich Carl 
Friedrich Kreutz. Jedná se o kometární fragmenty, které se pøibližují ke 
Slunci na vzdálenost menší než 0,01 AU (tj. asi 1 460 000 km) pøi 
návratu z velkých vzdáleností. V takovéto blízkosti (z astronomického 
hlediska) je vìtšina kometárních úlomkù znièena, dochází k jejich 
vypaøení v dùsledku intenzivního sluneèního záøení. Sonda SOHO, 
která se nachází v privilegované oblasti mezi Zemí a Sluncem, všechny 
tyto pøípady registruje svým ostražitým elektronickým okem.

(Podle http://www.astronomynow.com/
080630SOHOdiscoversits1500thcomet.html upravil F. Martinek)

Øídící støedisko nedávno probudilo kosmickou sondu Rosetta z hi-
bernace pøed plánovaným výzkumem planetky (2867) Steins, kolem 
níž prolétne 5. záøí 2008. Kometární prùzkumník Evropské kosmické 
agentury ESA bude studovat relativnì vzácnou planetku, kterou 
navštíví na své cestì ke kometì 67/P Churyumov-Gerasimenko.

Kosmická sonda Rosetta byla vypuštìna v bøeznu 2004, do blízkosti 
cílové komety se dostane teprve v roce 2014 (více než 10 let po startu), 

pøièemž pøekoná vzdálenost zhruba 6,5 miliardy km. 
Rosetta zatím prolétla dvakrát kolem Zemì a jednou kolem planety 

ÍNÁVOROZO PÁKICMONOTRAS
TISOVAÍMJA Z AYVÁRZP

LYOK ŠOR PAKUÝ VÁVOKÒPLDO

KYŽUOR KÉKICMONORTS AÉVOMZÁJ

EMKSŠALAVÍ NÁVOTUPÍ NMZIDPO

AIKTKAR P -EØÁINMES


	Stránka 1
	Stránka 2

