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konstantní hodnotì -240 °C. O 10 stupòù tak byla pøekonána
 irekordnì nízká teplota na povrchu Pluta, kde bylo v roce 2006 
namìøeno -230 °C (což tehdy zaøadilo Pluto spoleènì s Tritonem, 
mìsícem planety Neptun, mezi nestudenìjší známá místa ve 
Sluneèní soustavì). Jak se zdá, nejvìtší zima je však na Mìsíci.

Nízké teploty dávají dobrou šanci objevu depozitù vodního ledu 
na Mìsíci v místech, trvale se nacházejících ve stínu, kam nikdy 
nezasvítí Slunce. Pøi zjištìné teplotì by mohly vydržet na Mìsíci 
miliardy let.

Údaje o teplotì povrchu Mìsíce získala americká sonda LRO 
(Lunar Reconnaissance Orbiter), která byla vypuštìna v èervnu 
2009. Radiový teplotní senzor Diviner sondy LRO mìøil v prùbìhu 
èervence a srpna množství vyzaøovaného a odraženého záøení
z povrchu Mìsíce. Na základì tìchto dat byla urèena teplota celého 
povrchu Mìsíce – jak denní, tak i noèní polokoule. Sonda LRO je 
vybavena øadou dalších vìdeckých pøístrojù, urèených ke zmapová-
ní vlastností povrchu Mìsíce, jako je napøíklad poøízení topografické 
mapy, zjištìní množství neutronù – a dalších indikátorù pøítomnosti 
vody.

(Podle http://www.newscientist.com/article/dn17810-moon-is-coldest-
known-place-in-the-solar-system.html upravil F. Martinek)

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. se dlouhodobì vìnovala 
koordinaèní èinnosti, sbìru a zpracování dat z oblasti vizuálního 
pozorování Slunce. Z organizaèních dùvodù však tuto èinnost 
ukonèila a agendu pøedala Sluneèní sekci Èeské astronomické 
spoleènosti, kam tato èinnost logicky patøí.

Po dohodì tato èinnost pøechází pod hvìzdárnu v Sezimovì Ústí 
a odpovìdnou osobou se stali Vlastislav Feik a Vlastimil Neliba, 
kteøí se dané èinnosti dlouhodobì a systematicky vìnují. Kontaktní 
e-mailová adresa pro zasílání protokolù je slunce@hvezdarna-fp.cz. 
Korespondenèní adresa: Hvìzdárna Františka Pešty, Ke Hvìzdárnì 
667, 391 02 Sezimovo Ústí, kam mùžete zasílat veškeré dotazy
a pøipomínky.

Hvìzdárna Valašské Meziøíèí, p. o. však nadále pokraèuje v kon-
zultaèní èinnosti v oblasti pozorování Slunce, pozorování projevù 
sluneèní aktivity a poøádání vzdìlávacích a konzultaèních akcí v této 
oblasti.

(T. Peèiva, L. Lenža)

V roce 1999 vyhlásilo Valné shromáždìní OSN „Svìtový kos-
mický týden“ (World Space Week – 4. až 10. øíjna) jako základní 
pøipomenutí dvou významných mezníkù lidské expanze do 
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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 nebes-
kých tìles“.

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 výstavu „Èlovìk a Mìsíc“ a dvì pøednášky (viz rubrika 
„PØEDNÁŠKY“).

Letní èas skonèí v nedìli 25. øíjna 2009, 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.

Na 9. øíjna 2009 je naplánován tvrdý dopad urychlovacího 
stupnì a kosmické sondy LCROSS na dno kráteru Cabeus
v blízkosti jižního pólu Mìsíce. Cílem je zjištìní pøítomnosti 
vodního ledu.
12. øíjna uplyne 45 let od vypuštìní tøímístné kosmické lodi 
Voschod 1 s posádkou ve složení Vladimir Komarov, 
Konstantin Feoktistov a Boris Jegorov.
18. øíjna uplyne 20 let od startu úspìšné sondy GALILEO, 
která v letech 1995 
až 2003 zkoumala 
planetu Jupiter.
29.  záøí  2009  
prolét la  sonda 
MESSENGER  
p o t ø e t í  ko l em  
planety Merkur ve 
výšce 225 km nad 
jejím povrchem.
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KONEC LETNÍHO ÈASU V ÈESKÉ
REPUBLICE
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Dopad sondy LCROSS na povrch Mìsíce
(plánovaný termín 9. øíjna 2009 ve 13:30 SELÈ)



Støeda 7. øíjna v 18:00 hodin

 Kosmický výzkum již dávno není jen výsadou USA a Ruska, ale 
do bádání se vlastními pøístroji zapojuje stále více zemí. Díky tomu 
mají vìdci zajištìn stálý pøísun nových detailních informací o blíz-
kých i vzdálených tìlesech Sluneèní soustavy. 

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem. Pøednáší Jiøí Srba, odborný pracovník Hvìzdárny 
Valašské Meziøíèí, p. o.

Støeda 21. øíjna v 18:00 hodin

 Objeveno témìø 400 planet mimo Sluneèní soustavu. Mohou 
poskytnout vhodné podmínky mimozemskému životu? Pøi pátrání 
spojily své možnosti pozemní i kosmické dalekohledy. Cílem je 
objev planet podobných Zemi.

Doplnìno poèítaèovou prezentací s bohatým obrazovým 
materiálem. Pøednáší František Martinek, odborný pracovník 
Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

Pátek 23. øíjna v 19:00 hodin

Pøednáší RNDr. Jiøí Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ÈR, v. v. i.

Astronomická pozorování pro veøejnost - :

PONDÌLÍ    ÚTERÝ    STØEDA    ÈTVRTEK    PÁTEK
(kromì støedy 28. øíjna) v 19 hodin (od 26. øíjna v 18 hodin)

Program pozorování:
Mìsíc - na zaèátku a koncem øíjna
Jupiter - po celý mìsíc
Hvìzdy a vícenásobné hvìzdné systémy - po celý mìsíc
Hvìzdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li pøíliš svým 
svitem Mìsíc.
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SLUNEÈNÍ SOUSTAVA POD 
DOHLEDEM 

aneb ROBOTI VE STØEHU

MILIÓNY CIZÍCH SVÌTÙ

JSME VE VESMÍRU SAMI?
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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 se schází každý 
ètvrtek v 17:00 hodin, astronomický kroužek pro pokroèilé 
každé pondìlí v 16:30 hodin na Hvìzdárnì Valašské Meziøíèí.

V pondìlí 14. 9. 2009 se uskuteènila v areálu Hvìzdárny Valaš-
ské Meziøíèí vernisáž 

Výstavu nejzajímavìjších exempláøù si 
mùžete prohlédnout v pracovní dny do 20. øíjna 2009.

Ve dnech 23. až 25. øíjna 2009 se bude na Hvìzdárnì Valašské 
Meziøíèí konat mezinárodní populárnì-nauèný semináø s názvem

Akce se koná v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009. 
Semináø je poøádán ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV 
ÈR, v.v.i., Èeskou astronomickou spoleèností, Èeským organi-
zaèním výborem IYA 2009 a Sekcí promìnných hvìzd a exo-
planet ÈAS. Je urèen veøejnosti, pracovníkùm hvìzdáren, èlenùm 
astronomických kroužkù, pedagogickým pracovníkùm atd. 
Podrobný program najdete v pøíloze tohoto letáèku a na 
webových stránkách Hvìzdárny Valašské Meziøíèí, p. o.

 Dne 21. 7. 2009 schválilo spoleèenství amerických a kanad-
ských univerzit stavbu dalekohledu TMT (Thirty Meter 

 

výstavy prací studentù SUPŠ skláøské ve 
Valašském Meziøíèí. 

„PLANETÁRNÍ
SOUSTAVY VE VESMÍRU“

NEJVÌTŠÍ DALEKOHLED BUDE MÍT
PRÙMÌR 30 M

Telescope). Tento nový nejvìtší dalekohled svìta bude vybaven 
objektivem o prùmìru 30 m (3krát vìtší než souèasné nejvìtší 
dalekohledy Keck I a II). Jak uvádìjí astronomové, bude schopen 
dohlédnout do vzdálenosti 13 miliard svìtelných let a poøídit 
fotografie prvních hvìzd a galaxií, které se vytvoøily asi 400 miliónù 
rokù po vzniku vesmíru. Pozorování byl mìl zahájit v roce 2018. 

Jeho objektiv bude složen ze 492 hexagonálních segmentù o prù-
mìru 1,4 m. Optickou èást dalekohledu bude tvoøit ještì sekundární 
a terciální zrcadlo vèetnì systému adaptivní optiky.

Avšak titulem nejvìtšího dalekohledu svìta se tento pøístroj 
pravdìpodobnì nebude honosit pøíliš dlouho. Spoleèenství 
evropských státù plánuje postavit velký evropský dalekohled EELT 
(European Extremely Large Telescope), jehož objektiv bude mít 
prùmìr 42 m. K výstavbì dalekohledu se zvažují místa v Argentinì, 
Chile, Maroku a Španìlsku. Výbìr definitivního místa pro výstavbu 
se oèekává v pøíštím roce, dalekohled by mìl uskuteènit první 
pozorování v roce 2018.

Skupina amerických univerzit plánuje také v roce 2018 dokonèit 
stavbu dalekohledu GMT (Giant Magellan Telescope), jehož 
objektiv bude mít prùmìr 24,5 m. Vybudován bude v oblasti Las 
Campanas (Chile). Doèkáme se pøekvapujících objevù?

(Podle http://www.physorg.com/news167459977.html
upravil F. Martinek)

Chudák Pluto. Nejprve bylo „vykopnuto“ z planetárního klubu, 
nyní pøišlo i o primát nejstudenìjšího místa ve Sluneèní soustavì. 
Tento titul si nyní pøivlastnil Mìsíc, konkrétnì neosvìtlené krátery
v blízkosti jižního pólu – což je na druhou stranu dobrá zpráva pro 
hledání dùkazù o pøítomnosti vodního ledu na jediném souputníku 
naší planety.

Vysoko se zvedající okolní valy jednotlivých kráterù v okolí 
jižního pólu zabraòují sluneènímu svìtlu dopadnout na jejich dno. 
Tato místa jsou trvale ve stínu, tudíž se zde teplota udržuje na 
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