


Støeda 8. dubna v 19:00 hodin

Dobývání kosmického prostoru se neobešlo bez havárií a obìtí 
na životech. Beseda urèená široké veøejnosti pøipomene poslucha-
èùm nejvážnìjší havárie v historii dobývání vesmíru vèetnì tìch, 
které lze právem oznaèit jako „èerné dny svìtové kosmonautiky“.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem.

Pøednáší Ing. Libor Lenža, øeditel Hvìzdárny Valašské Meziøíèí.

Støeda 22. dubna 2009 v 19:00 hodin

Cestopisná pøednáška ze svìta kiltù, ovcí, jezer a nekoneèné 
vysoèiny. Pøednáška pøedstaví neuvìøitelnou malebnost skotské 
pøírody, tipy pro cestování, ale také vzácnou pohostinnost místních 
obyvatel. A znáte nejoblíbenìjší film Skotù?

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem.

Pøednáší PhDr. Tomáš Mohler, odborný pracovník Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí.

Astronomická pozorování pro veøejnost:

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
(kromì pondìlí 13. dubna) ve 20:30 hodin

Program pozorování:
Mìsíc - v první dekádì a koncem dubna
Merkur - v poslední dekádì dubna
Saturn - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým svitem
Mìsíc.

.

.

.

.

ÈERNÉ DNY SVÌTOVÉ 
KOSMONAUTIKY

TOULKY SKOTSKOU VYSOÈINOU

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.

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

Žijeme v poklidné dobì, i když urèitá nebezpeèí z vesmíru nám 
stále hrozí. Od okamžiku, kdy došlo k vytvoøení planet zhruba
v prvních 100 miliónech rokù existence Sluneèní soustavy a bez 
ohledu na poèáteèní migraci obøích planet a náhodné kolize
s kometami, se nic dramatického nestalo. Planety neustále krouží 
kolem Slunce jako dobøe namazaný hodinový stroj, Slunce 
nepøetržitì svítí a dokonce velmi choulostivý život pøežil 
pøinejmenším na jedné z planet.

Tato situace nemùže vydržet donekoneèna. Nìco nepøíjemného 
je „ve vzduchu“, co smìøuje k narušení tohoto pohodového stavu.

Naše Slunce jednou zanikne, to je všeobecnì známo – zhruba 
za 6 miliard rokù. Souèasný rovnomìrný obìh tìles Sluneèní 
soustavy však v sobì mùže ukrývat zárodek chaosu. Dokonce i ty 
nejmenší nepravidelnosti se mohou èasem zvìtšovat a postupnì 
mìnit dráhy planet. Jak bylo vypoèítáno, je pøibližnì 2% prav-
dìpodobnost, že dojde ke katastrofì. Planeta Mars by se mohla 
postupnì pøiblížit do tìsné blízkosti Jupiteru, který ji „vyhodí“ 
ven ze Sluneèní soustavy. A pokud budeme mít velkou smùlu, pak 
by mohla žhavá planeta Merkur narazit do Zemì.

Mezitím bude Slunce pomalu zvyšovat svoji svítivost. Zhruba 
za 2 miliardy rokù pravdìpodobnì svým žárem znièí veškerý život 
na zemském povrchu. Naopak planeta Mars – pokud zde ještì 
bude existovat – na tom vydìlá a vzniknou na ní pøíhodnìjší 
podmínky. I když je dnes s nejvìtší pravdìpodobností mrtvou 
planetou, jednou se na ní mùže život objevit. Avšak jen na krátkou 
dobu. Když v jádru Slunce vyhoøí poslední zbytky paliva – vodíku, 
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.Èlenské prùkazy VAS
  Spoleènì s èervencovým letáèkem obdrží všichni èlenové 
Valašské astronomické spoleènosti nový èlenský prùkaz. Jeho 
platnost bude vždy 1 rok, poté dostanou èlenové prùkaz nový. 
Platnost prùkazu tedy bude od 1. èervence do 30. èervna 
následujícího roku.

JAKÝ BUDE OSUD SLUNEÈNÍ 
SOUSTAVY?

celková struktura naší hvìzdy se radikálnì zmìní. Bude pomalu 
zvìtšovat svoji velikost a zmìní se v tzv. rudého obra. Tento obr 
postupnì pohltí planety Merkur a Venuši, a podle posledních 
poèítaèových simulací možná i naši Zemi.

Upeèený Sluncem, zbarveným více doruda než kdy jindy a zakrý-
vajícím znaènou èást oblohy, stane se nakonec i Mars definitivnì 
mrtvou planetou. Jinak tomu však bude v okrajových èástech Slu-

neèní soustavy. Velké ledové mìsíce 
planet Jupiter a Saturn by se mohly 
naopak stát obyvatelnými. Saturnùv 
nejvìtší mìsíc Titan je v tomto smìru 
obzvláštì nadìjný, protože již ucho-
vává na svém povrchu zmrzlou „po-
lévku“, bohatou na organické mole-
kuly. Slunce v podobì rudého obra 
mùže svým teplem roztopit veškeré 
zásoby ledu na Titanu a vytvoøit zde 
globální oceán kapalné vody s rozpuš-
tìným èpavkem, v nìmž se tyto 

organické molekuly mohou promìnit v život.

Pokud by se skuteènì objevil život v tìchto vzdálených oblastech 
Sluneèní soustavy, pak živoèichové na povrchu mìsícù planet Jupiter 
a Saturn by vzhlíželi na ponìkud jinou oblohu. V té dobì se naše 
Galaxie pravdìpodobnì srazí s nejbližší velkou galaxií M 31 v sou-
hvìzdí Andromedy, pøièemž vznikne jedna velká galaxie, což bude 
doprovázeno intenzivní tvorbou nových hvìzd. 

Jakýkoliv pozdìjší život, vykvetlý v naší Sluneèní soustavì – pokud 
se tak vùbec stane – však nebude mít dlouhého trvání. Po krátké 
epizodì v životì Slunce, oznaèované jako rudý obr, vnitøní oblasti 
sluneèní pece nakonec vychladnou, Slunce odhodí své vnìjší vrstvy
a smrští se do podoby malého bílého trpaslíka. Krátce „obživlý“ 
Titan znovu zamrzne. Jeho mateøská planeta Saturn spoleènì s dal-
šími „obyvateli“ vnìjších oblastí Sluneèní soustavy zde bude obíhat 
další desítky miliard rokù. Jupiter nebo Saturn by mohly za urèitých 
okolností katapultovat své lehèí kolegy – planety Uran a Neptun – do 
jiných oblastí Sluneèní soustavy. Nelze rovnìž vylouèit, že pøiblížení 
okolních hvìzd mùže pøipravit Slunce o nìkterá tìlesa vèetnì 
nejhmotnìjší planety Jupiter.

Budoucnost Sluneèní soustavy v žádném pøípadì není pøesnì 
známa, nicménì urèité alternativní závìry mohou být vysloveny. 
Existuje dokonce velmi malá šance, že celá Sluneèní soustava (tj. 
Slunce a všechna tìlesa kolem nìj obíhající) by mohla být pøi 
vzájemné srážce dvou velkých galaxií vyhozena neporušená z naší 
Galaxie. V prázdnotì mezigalaktického prostoru mohou být planety 
v bezpeèí pøed vnìjšími vetøelci. Zde by mohly pokraèovat v obìhu 
kolem dohasínajícího Slunce, dokud jeho energie zcela nezeslábne
a planety po spirále nespadnou jedna po druhé na umírající hvìzdu,
z níž se nakonec stane „mrtvý“ èerný trpaslík.

 (Podle http://www.newscientist.com/article/mg20126932.500-how-will-
the-solar-system-end.html upravil F. Martinek)

YLOK ŠOR PAKUÝV ÁVOKLÒPOD

ÍNÁVOROZO PÁKICMONORSTA
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