
                 20. února 2009 
 
trpasličí noviny 

zpravodajská síť bílého trpaslíka 
 

Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Zpravodajská síť 140. 
 

drbnosti 
• Máme zde druhý trpasličí balíček v tomto roce a s ním i novinky.  

• V nejvyšší verzi balíčku naleznete zpravodaj Bílý trpaslík, informační leták a nově 
mnozí z vás již dříve avizovaný časopis Astropis.  

• V tomto roce vyjdou samozřejmě ještě další čísla našeho zpravodaje se všemi přílo-
hami zhruba v těchto termínech: 6. 5. 2009, 3. 6. 2009, 9. 10. 2009 a 28. 11. 2009. Nejsou 
také vyloučeny speciální Zpravodajské sítě k neočekávaným událostem. 

• Součástí tohoto vydání BT je také informační leták "GLOBE at Night". Domníváme se, 
že jde o velmi zajímavý projekt, a doufáme, že se do něj zapojíte i vy! Zároveň se autoři 
omlouvají za několik překlepů, které se v letáku vyskytly a které již nebylo možné 
z technických důvodů včas opravit.  

• Pokud vám tento či příští balíčky nedojdou včas nebo se vyskytne jiný problém, nevá-
hejte nás kontaktovat. Část nákladu totiž balí + rozesílá externí firma (s Astropisem) a část 
posíláme sami. V případě jakýchkoli problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat elek-
tronicky na e-maily kolasa@astronomie.cz, jana@astronomie.cz či klasickou poštou na 
adresu našeho sekretariátu: Amatérská prohlídka oblohy, Hvězdárna, Kraví hora 2, 
616 00 Brno 

• Níže v této Síti naleznete program jarního semináře naší společnosti. Program by-
chom měli ještě mírně „zahustit“. Aktualizace programu semináře zašleme na vaše e-
maily a naleznete jej také na našem webu. Seminář se bude opět konat v prostorách 
Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě, za což této instituci náleží naše poděkování. 
Nezapomeňte se také podívat na nabídku bezplatného či zlevněného ubytování během 
semináře!  

• Naši zpravodajové hlásí, že dlouholetý člen a pravidelný přednášející Petr Scheirich se 
v březnu vydává na námořní plavbu po Středozemním moři. Doufáme, že vlny budou k 
němu milosrdné. Také Jirka Dušek se v současné době pohybuje někde v prostoru Filipín. 
Přejeme všem cestovatelům šťastný návrat a těšíme se na jejich zážitky. 

• Čistou oblohu a krásné zážitky pod ní vám přeje 
Marek Kolasa 



Amatérská prohlídka oblohy 
a Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě 

si Vás dovolují pozvat na 
Setkání Amatérské prohlídky oblohy, 

které se uskuteční 3. až 5. dubna 2009 v prostorách  
Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě. 

 
 
 
Pátek 3. dubna 
 
18.00–20.00  Prezence účastníků 
20.00–20.10  Uvítání účastníků semináře 
20.15–21.00  Zlaté dědictví, pořad v planetáriu 
 
Poté za dobrého počasí možnost pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy. 
 
 
Sobota 4. dubna 
 
10.00–11.30  Nové sexy trendy na www.astronomie.cz, Zdeněk Janák 
 (s diskusí k tématu a také k novinkám v naší společnosti v tomto roce) 
 
11.30–14.00  Přestávka na oběd 
 
14.15–15.30  Podivuhodná hvězda Eta Carinae, Viktor Votruba 
16.00–17.30  Poznejte říši mračen, Petr Skřehot 
18.00–19.00  Hudba pod hvězdami, pořad v planetáriu 
 
19.00–20.00  Přestávka na večeři 
 
20.00–21.00 Eyes on the Skies (v českém znění) 
 
Poté za dobrého počasí možnost pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy. 
 
 
Neděle 5. dubna 
 
10.00–11.00  Nebezpečná planeta, pořad v planetáriu 
11.00–12.00  kuloárové diskuse 
 
12.00 Ukončení semináře  
 



Všeobecné informace 
Setkání se uskuteční v prostorách hvězdárny a planetária, která se nachází na západním 
okraji města. Na hvězdárnu a planetárium se nejlépe dostanete z Ostravy směrem na 
Krásné Pole.  

Můžete využít autobusy č. 46 (výstupní zastávka U Zahrádek, pak asi 15 minut pěšky – 
odjíždí z nádraží Ostrava-Svinov), č. 39 a 44 (konečná zast. O. Jeremiáše, asi 20 minut 
pěšky) nebo č. 20, 37 a 40 (konečná zast. Studentské koleje, asi 20 minut pěšky). Dále 
můžete použít tramvaje č. 7, 8, 9 a 17 (zastávka 17. listopadu, pak asi 30 minut pěšky po 
modro-bílé místní turistické značce). Viz např. www.mapy.cz nebo planetarium.vsb.cz. 

Zeměpisné souřadnice (platí pro západní kopuli hvězdárny) 

49° 50´ 14,75" severní šířky 
18° 08´ 40,35" východní délky 
nadmořská výška 281 metrů 
  
Na hvězdárně a planetáriu bude kromě nabízeného programu také možnost zhlédnout vý-
stavu v galerii Mira.  

Setkání bude probíhat v prostorách hvězdárny a planetária, provoz pro veřejnost však ne-
bude omezen.  

Stravování nebude součástí semináře, doporučujeme pěšky dostupné restaurace „U Ja-
rošů“ a „Zlatý lev“ (cca 15 minut). Pro majitele automobilů pak můžeme také doporučit re-
staurace v nedalekém Krásném poli – „Restaurace Ferdinand“ a „Hostinec u Čestmíra“ 
(cca 10 minut jízdy). 

 

Nocleh 

Nocleh nebude možný v prostorách hvězdárny. Je však zajištěno pohodlné ubytování 
(hotelového typu) ve dvoulůžkových pokojích na koleji Vysoké školy báňské. Kolej se na-
chází cca 15 minut chůze od hvězdárny. 

Cena za noc a osobu činí 200 Kč (tzn. 400 Kč za pokoj).  

POZOR! Především pro studenty a nezaměstnané máme atraktivní nabídku. Pokud chce-
te nocovat na kolejích zdarma nebo s výraznou slevou, stačí se v přihlášce zavázat, že 
napíšete článek pro náš zpravodaj, připravíte a přivezete na seminář zajímavý poster ne-
bo připravíte web s astronomickou, meteorologickou či kosmonautickou tématikou. Čím 
dříve odešlete přihlášku, tím máte větší šanci získat nocleh zdarma. Nabídka platí pro 
členy APO. Ubytování zdarma věnuje Hvězdárna a planetárium J. Palisy, ubytování se 
slevou pak Amatérská prohlídka oblohy. 

Prosíme všechny zájemce, aby si účast dobře rozmysleli a registrovali se pouze v případě 
vážného zájmu. Na seminář se můžete hlásit do 26. března 2009 nejlépe pomocí e-mailu 
seminar@astronomie.cz. 



Cena 

Každý účastník semináře zaplatí na místě konferenční poplatek 60 Kč, členové APO 30 Kč. 

 

Návratka 

 
Jméno a příjmení: 
 
 
Rok narození: 
 
 
Bydliště: 
 
 
Přijedu: v pátek / v sobotu 
 
 
Požaduji nocleh: ano / ne 
 
 
Chci získat ubytování zdarma či se slevou a připravím ........................... 
 
 
Jsem člen APO: ano / ne 
 
 
 


