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K obrázku na titulní stran¥
Obraz od na²eho nového £lena Vladana pa£ka. Obraz je ze série Poselství
duhy a originál je olejomalba o rozm¥rech 1,5 X 2 m. Pan pa£ek se krom¥
malování zabývá radioastronomií. Vlastní radioteleskop na 12 GHz, pomocí
kterého pravideln¥ m¥°í aktivitu Slunce.
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lenské p°ísp¥vky
lenské p°ísp¥vky posílejte na ú£et

2900452466/2010.

lenské p°ísp¥vky

na p°í²tí rok po²lete nejpozd¥ji do konce °íjna! Tento termín je nutné dodrºet,
jinak nedostanete £lenskou pr·kazku vloºenu do Astropisu. lenské p°ísp¥vky
na p°í²tí rok jsou 600 K£ (450 K£ studenti a d·chodci). Z této £ástky odvádí
pobo£ka 500 K£ resp. 400K£ do Prahy (hradí se z ní nap°íklad náklady na tisk
Astropisu) a 100 K£ (50 K£) si nechává pobo£ka (to pouºijeme jako spolunancování dotace RVS). Do zprávy pro p°íjemce prosím napi²te své jméno. Zda
platba do²la, si m·ºete ov¥°it zde: www.o.cz/ib2/transparent?a=2900452466.

Výro£ní sch·ze
Leto²ní £lenská sch·ze se uskute£ní mimo po°adí na hv¥zdárn¥ Franti²ka Nu²la
v Jind°ichov¥ Hradci v sobotu 19. listopadu od 15 hodin. Letos nás £ekají
volby, tak si prosím promyslete, kdo budete chtít pracovat ve výboru pobo£ky
a co si vezmete na starost.
Tady je krátký seznam toho, co je nutné d¥lat:
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vedení £lenské evidence.
Tvorba a synchronizace £lenské databáze.
Vybírání £lenských p°ísp¥vk·.
Evidence £lenských p°ísp¥vk· v £lenské databázi AS.
Vedení ú£etní knihy (elektronicky).
Administrace a tvorba webu pobo£ky.
Sazba JihoASu.
Jazyková korektura JihoASu.
Tisk JihoASu.
Vazba JihoASu.
Tisk obálek a Rozesílání JihoASu.
Jednou za rok ú£ast na malém setkání sloºek AS.
Jednou za rok ú£ast na velkém setkání sloºek nebo sjezdu AS.
Jednou za rok vyú£tování dotace.
Vymáhání £lenských p°ísp¥vk· od neplati£· (po 15. 11. do konce roku).
Sestavení ro£ního plánu práce pobo£ky (do 15. 9.).
Sepsání ºádosti o dotaci na kalendá°ní rok (do 15. 9.).
Sestavení rozpo£tu pobo£ky na kalendá°ní rok (do 15. 9.).
Sepsání výro£ní zprávy (do 15. 1.).
Vypln¥ní formulá°e RVS o aktivitách za uplynulý rok (do 15. 1.).
Organizace spole£ného pozorování.
A v neposlední °ad¥ vymý²lení nápln¥ práce pobo£ky.
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Hv¥zdárna na 15. poledníku chystá zm¥ny ...
Mgr. Jana Jirk·
Hv¥zdárna F. Nu²la, Jind°ich·v Hradec
Jak jiº mnozí jist¥ víte, Hv¥zdárna
F. Nu²la nyní stojí p°ed významnou událostí, kterou je moºná docela velká rekonstrukce. Kdo u nás
byl, jist¥ si °ekne, ºe to opravdu uº
bylo zapot°ebí. Máme velmi malý
projek£ní sálek, který pojme sotva
jednu ²kolní t°ídu, proto p°edná²ky,
akce pro d¥ti i ve°ejnost, £i spole£enské ve£ery s astronomií a dal²í
akce musíme po°ádat v takto stísn¥ném prost°edí ve velkém diskomfortu v²ech zú£astn¥ných. Nemáme
prostory pro skladování za°ízení, nemáme kuchy¬ku, kde by bylo moºné
n¥jak kulturn¥ umýt n¥jaký ten hrnek nebo talí°. Voda je zavedená pouze na
WC, coº je jediné místo, kde si kaºdý umyje sv·j hrnek od kafe. Nemáme ani
²atnu pro d¥ti ze ²kol, kterých chodí na na²e programy k výuce opravdu dost.
P·vodn¥ nám ²lo o to, abychom p°esv¥d£ili vedení na²eho m¥sta, ºe je t°eba
zv¥t²it p°edná²kové prostory, vyzna£it 15. poledník, který prochází kousek
p°ed budovou a také n¥jak opravit nebo upravit p°ístup k budov¥ Hv¥zdárny.
Totiº velmi vzrostlé smrky, hlavn¥ kolem východního plotu hv¥zdárenské zahrady, na skalnatém podloºí, nemají se stále se zv¥t²ujícím ko°enovým systémem jinou moºnost, neº vystupovat nad povrch. To v trávníku, by´ udrºovaném, p·sobí náv²t¥vník·m a vlastn¥ i nám zna£né problémy se pohybovat
bezpe£n¥ kolem budovy Hv¥zdárny, zejména potm¥.
Samoz°ejm¥ jsme mysleli i na na²e handicapované spoluob£any, kte°í mají
sice v sou£asné dob¥ moºnost podívat se na oblohu velkým p°ístrojem z n¥jakého stanovi²t¥ na zahrad¥ p°ed budovou, ale na pozorovací terasy, ani do
kopule bohuºel nemají p°ístup.
Kdyº uº jsem zmínila pozorovací terasy, máme vlastn¥ dv¥; jednu na jih
budovy a druhou na sever. Jiºní terasa je velmi dobré pozorovací místo a rádi
bychom ji vid¥li je²t¥ vylep²enou o odsuvnou st°echu, aby zde mohly z·stávat nastálo alespo¬ stativy, moºná i n¥jaký dalekohled. To te¤ není moºné,
vzhledem k vysoké pravd¥podobnosti nebezpe£í napadení nejr·zn¥j²ími kriminálními ºivly. Takºe dalekohledy i stativy p°iná²íme a odná²íme a skladujeme
na velmi malém prostoru v horním vestibulu. Náv²t¥vníci, jdoucí pozorovat
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na jiºní terasu jsou nuceni kolem nich procházet dosti úzkým místem, proto
nelze vylou£it ani riziko poran¥ní nebo po²kození majetku.
Severní

terasa

je

ale

k

no£nímu pozorování nepouºitelná, a tak zcela zbyte£ná.
Je nasm¥rovaná k m¥stu, kde
doslova pár metr· od p°íjezdové cesty do areálu máme
panelákové sídli²t¥ a s tím i
spoustu sv¥tel. Toto bychom
vid¥li jako dal²í místo pro
zm¥nu; z nepot°ebné terasy
by

mohla

bovna,

vzniknout

nap°íklad

pro

kluzá-

jmové krouºky a dal²í akce
s d¥tmi, co po°ádáme. Doposud vlastn¥ k ve²kerému d¥ní
na Hv¥zdárn¥ slouºil a slouºí
pouze zmín¥ný malý sálek a to rozhodn¥ nesta£í, nehled¥ na to, ºe nelze podniknout t°eba dv¥ akce najednou.
V neposlední °ad¥ by se hodila i malá dílni£ka, kde by se dalo ledasco
opravit, upravit, vy£istit atd.
Tento "vlak událostí"se dal do pohybu po jednom P°edváno£ním posezení, které pravideln¥ po°ádáme uº více neº 10 let a zveme krom¥ významných host· z oboru astronomie i £leny jind°ichohradeckého zastupitelstva a
ú°edníky MÚ. V posledních letech a zvy²ujícím se po£tu zú£astn¥ných bylo
nasnad¥, ºe situace je kritická.
Nyní £ekáme na dokon£ení projektu, schválení rozsahu zm¥n a dal²í rozhodnutí. Také jsme p°i²li na to, jak pop°. zv¥t²it i prostory kopule, ale o tom
bych se zatím nerada roz²i°ovala, to je je²t¥ skute£n¥ ve hv¥zdách :).
M·ºeme jen slíbit, ºe aº bude rozhodnuto a "uva°íno", pod¥líme se s Vámi
v²emi moc rádi o v²echny novinky.

Vnu£ka Kozelská
Mgr. Jana Jirk·
Hv¥zdárna F. Nu²la, Jind°ich·v Hradec
Na²e Hv¥zdárna kaºdoro£n¥ nejen v lét¥ uvítá mnoho náv²t¥vník·, exkurzí,
hromadných i jiných specických náv²t¥v. Po£et zú£astn¥ných lidí bývá r·zný,
n¥kdy  a skoro v¥t²inou - p°esahující kapacitu na²eho malého projek£ního
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sálku. (Mimo to po°ádáme i výjezdy na letní tábory s p°edná²kami a dalekohledy za ú£elem pozorování - exkurzisti, kte°í nás nav²t¥vují, bývají jak z
blízka, tak £asto z pom¥rn¥ velké, aº zna£né vzdálenosti a i my jezdíme na
táborové p°edná²ky do vzdálenosti aº kolem 100 km od JH).
Leto²ní léto se ale stalo cosi ojedin¥lého, o £em rozhodn¥ nelze °íct, ºe je
b¥ºné ... ...Takhle jako vºdy a normáln¥ jsme se se²li na Hv¥zdárn¥, protoºe
jsme m¥li objednanou exkurzi z Dlouhé Brtnice na Jihlavsku.
Objednaná exkurze m¥la £ítat skoro £ty°icet osob. To je b¥ºné. Ale protoºe, jak skoro asi v²ichni dob°e víte, máme v JH fakt malý projek£ní sálek,
musíme °e²it tyto exkurze tak, ºe skupinu rozd¥líme na dv¥ £ásti: první jde
nejd°íve do kopule na pozorování, druhá do projek£ního sálku na p°edná²ku
a promítání. Po ur£ité dob¥, jak je domluveno p°edem podle £asových moºností náv²t¥vník·, se skupiny vym¥ní a tak ob¥ absolvují plný ná² nabízený
program.
Ale abych se kone£n¥ dostala k  jádru mezka: ze skupiny z Brtnice najednou vystoupila paní s hlá²kou:  jéé, to je d¥da! Bez dal²ích pr·tah· jsme
se dozv¥d¥li, ºe je vnu£kou tv·rce na²í montáºe, pana Franti²ka Kozelského,
dcera jeho dcery.
Takºe se op¥t potvrdilo r£ení,  jak je ten sv¥t malej, prost¥ jeden £umí,
co v²e se m·ºe stát :)!!! Paní nás nav²tívila i s vnou£aty a souhlasila s fotografováním, takºe snímky p°ikládám.
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Hv¥zdárna Franti²ka Pe²ty v Sezimov¥ Ústí
- 50. let
Dne 10. 10. 2015 p°ipravili £lenové Hv¥zdárny Franti²ka Pe²ty v Sezimov¥
Ústí rozsáhlou oslavu 50. výro£í otev°ení své observato°e. Jak nás hned v
úvodu upozornil dlouholetý vedoucí hv¥zdárny Petr Barto², datum oslav nebylo vybráno náhodn¥. Ale zcela v duchu cimrmanovské pou£ky, ºe d·leºité
historické milníky se mají odehrávat ve snadno zapamatovatelných £asových
okamºicích. Ke skute£nému otev°ení sezimovské hv¥zdárny do²lo o n¥co d°íve,
shodou okolností i toto datum napl¬uje zmín¥nou tezi: stalo se tak 6. 6. 1965.
Hosté byli p°ivítáni výstavou z dílny astronomického krouºku (lineární
urychlova£ £ástic), bohatým ob£erstvením a p°edev²ím poutavou p°edná²kou
Petra Barto²e o historii hv¥zdárny. Ve své prezentaci m¥l z £eho vybírat - k
tomuto výro£í totiº napsal výpravnou publikaci Astronomie v Sezimov¥ Ústí

a Franti²ek Pe²ta, kterou v rámci oslav pok°til tehdej²í p°edseda závodního
výboru a organizátor stavebních prací pan Václav Kalina.
Hv¥zdárna Franti²ka Pe²ty v Sezimov¥ Ústí spadá rokem vzniku do druhé
povále£né vlny výstavby lidových (ve°ejných) hv¥zdáren. Ve spole£nosti byla
silná poptávka po astronomickém poznání vyvolaném zejména úsp¥chy kosmonautiky a tak mnohé ºádosti astronomických nad²enc· o nan£ní dotaci
na stavbu hv¥zdárny padly na úrodnou p·du. Vybudovat novou hv¥zdárnu
bylo tehdy moºné pouze pod patronátem tzv. závodních výbor· jednotlivých
státních podnik·.
Nápad, projekt, organizace výstavby, zaji²t¥ní stavebního personálu a mnohdy
i pot°ebné vybavení v£etn¥ hlavního dalekohledu v²ak tém¥° bez výjimky leºely na bedrech toho, kdo s nápadem nové hv¥zdárny p°i²el. Od dob steplingových se mnoho nezm¥nilo. A jak mi °ekl pan Václav Kalina: P°i objednávání

stavebních prací a jejich fakturaci jsem stál po°ád jednou nohou v kriminále.
Mohl jsem vyplatit maximáln¥ 8 K£s za hodinu práce. Ale takového °emeslníka
byste v echách nena²el. Minimum bylo dvacet, v opa£ném p°ípad¥ se s vámi
nikdo nebavil. Tak jsem musel sehnat p°átele, na které jsem ten rozdíl mohl
napsat. Jinak by nic nebylo.
Být zakladatelem hv¥zdárny znamenalo i v roce 1965 zvládnout mnoho
profesí najednou: od mediátora p°esv¥d£ujícího svého zam¥stnavatele k nemalé
investici, p°es stavbyvedoucího, prosebníka svých p°átel o práci zdarma aº
po vedoucího nové hv¥zdárny, který ji vymý²lel m¥sí£ní program a zaji²´oval
pravidelnou £innost. Bez nároku na honorá° a obvykle jen ve svém volném
£ase. Právem se tedy jména zakladatel· v n¥kolika p°ípadech stala sou£ástí
názvu jimi vybudovaných hv¥zdáren jako pod¥kování za veliké úsilí vynaloºené
p°i vzniku a provozu v prvních letech £innosti. A nejinak je tomu i v p°ípad¥
Hv¥zdárny Franti²ka Pe²ty v Sezimov¥ Ústí.
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V pokro£ilém odpoledni se program oslav p°enesl do nedalekého kinosálu,
kde na ú£astníky oslav £ekaly t°i zajímavé výstavy - Astronomie v Sezimov¥
Ústí, Strkovské meteority a Poezie vesmíru. Vrcholem oslav se pak stal triptych
úchvatných astronomických p°edná²ek Ji°ího Grygara (Knihy a hv¥zdy), Pavla
Spurného (Bolidy a pády meteorit·) a Petra Horálka (Lovy skvost· temné
oblohy).

Ji°í Grygar zahajuje oslavy 50. výro£í vzniku Hv¥zdárny Franti²ka Pe²ty
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Graf, který byste m¥li vid¥t
Martin Kákona
V grafu je uvedeno zastoupení jader, které k nám p°ilétají z kosmu. Na
logaritmické ose je vynesen po£et jader na sto jader k°emíku. Graf kon£í niklem, ale p°ilétají k nám prakticky v²echny relativn¥ stabilní prvky, které to
od £asu svého vzniku k nám stihnou, takºe na sto milión· atom· k°emíku
p°ipadne jeden atom uranu.

