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K obrázku na titulní stran¥

Obrázek s názvem "Einstein", který je na obálce tohoto jiho£asu, nakreslil
ná² £len Vladan �pa£ek.

�lenské p°ísp¥vky

�lenské p°ísp¥vky na rok 2018 je nutné zaplatit do 14. listopadu. P°ísp¥vky
prosím posílejte jako vºdy na ná² transparentní ú£et: 2900452466/2010.
Platba v hotovosti není moºná. Do zprávy pro p°íjemce uve¤te své jméno a
p°íjmení. Studenti a d·chodci platí 450 K£, ostatní 600 K£.

Výro£ní sch·ze jiho£eské pobo£ky �AS

Dne 25. 11. 2017 se na Hv¥zdárn¥ prof. Franti²ka Nu²la v Jind°ichov¥ Hradci
bude konat výro£ní sch·ze Jiho£eské pobo£ky. Za£átek sch·ze je naplánován
na 19. hodinu. Bude to jedno z posledních setkaní, které se na této hv¥zdárn¥
uskute£ní p°ed její rekonstrukcí.

Jiho�AS

Vydává: Jiho£eská pobo£ka �eské astronomické spole£nosti.
Redakce a adresa pro zasílání p°ísp¥vk·: Martin Kákona, U Jatek 19/III,
392 01 Sob¥slav, e-mail: martin.kakona@astro.cz.
Sazba: Roman Dvo°ák, e-mail: roman-dvorak@email.cz.
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No£ní Astrovlak a Hv¥zdárna F. Nu²la
aneb
pára a hv¥zdy - dvojí fyzika v �eské kanad¥

Hv¥zdárna F. Nu²la. Jind°ich·v Hradec
Jana jirk·

11. srpna, tedy p°ed n¥kolika dny, po°ádaly Jind°ichohradecké místní
dráhy a.s. spolu s na²í Hv¥zdárnou akci �No£ní Astrovlak� na úzkorozchodné
trase Jind°ich·v Hradec � Nová Byst°ice, za ú£elem pozorování Perseid i
dal²ích objekt· oblohy v dobré tm¥. Celé to spo£ívalo v tom, ºe kolem p·l
deváté ve£er z jind°ichohradeckého úzkorozchodného nádraºí vyjel vlak ta-
ºený parní lokomotivou U 37.002, zvanou �Sedmat°icítka� která zanedlouho
oslaví 120. narozeniny (1898). Zde si lidé mohli prohlédnout frkající, píska-
jící a kou°ící historickou parní lokomotivu, vyfotit, nato£it. Cílem pak byla
obec H·rky v �eské kanad¥ (kousek odtud, dá se °íci, ºe co byste kamenem
dohodili, je hrani£ní p°echod do Rakouska v Nové Byst°ici).

Jeli jsme v sestav¥: Jana Kolá°ová, Vlá¤a �Jeºí²� �te� a moje mali£-
kost vlakem; na²ím úkolem bylo vlak procházet a rozmlouvat s ú£astníky,
p°edstavit jim celou akci, jak bude probíhat, odpovídat na jejich dotazy a
poradit jim s kvízem, který jsme na cestu pro n¥ p°ipravili a podobn¥. Honza
�trobl, Pavel Kubas a Tomá² Záruba p°ijeli rovnou do H·rek dv¥ma auty s
ve²kerou technikou, kterou mezitím p°ipravili a ustavili.

Po£así p°es den nebylo v·bec dobré, honily se bou°ky, mraky, pr²elo a
jak se ve£er blíºil, beznad¥j houstla, a to i proto, ºe ani p°edpov¥¤ na ve£er
nebyla nic moc. Ale po n¥jaké aktualizaci na stránkách CHMI se ukázalo, ºe
by pozorování p°ece jen mohlo vyjít. Do H·rek vlak dorazil cca ve 22:15 a
cestou se tém¥° vy£asilo. Zde jsme m¥li p°ipravené celkem t°i dalekohledy:
dva refraktory � Celestron 100/500 mm, Jeºí²·v Bresser 60/800 mm a jeden
Newton, 160/1200 mm. Pro pozorování vyla vyhrazena lou£ka s dobrým vý-
hledem na východ a velkou £ást jihu. Západ bohuºel na míst¥ cloní vzrostlé
stromy a lesy, takºe Jupiter ani Saturn jsme nevid¥li. Zato p°elétlo mnoho
Perseid, pozorovali jsme n¥které planetární mlhoviny � M 27, M 57, hv¥zdo-
kupy M 13 a M 3, dvojhv¥zdy gama Delfína a Albireo, galaxii v Andromed¥
atd. Bylo by toho vid¥t jist¥ mnohem víc, protoºe v H·rkách je opravdu
tma, ale obloha nebyla úpln¥ £istá a krátce p°ed p·l jedenáctou vy²el M¥-
síc, £ty°i dny po úpl¬ku, tedy je²t¥ v dosti velké fázi. Vy²el skoro p°esn¥
na východ¥, nad rybníkem v lehkých mracích, coº vytvo°ilo úchvatnou sce-
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nérii, takºe slavil nejv¥t²í úsp¥ch. P°es stále se táhnoucí lehkou �vatu� po
obloze (v·bec si ale nest¥ºujeme, po£así p°es den bylo tak nechutné, ºe to
v²echno mohlo dopadnout úpln¥ jinak) vypadal krásn¥, takºe jsme pouºili
na v²echny objekty i M¥síc zv¥t²ení od 25x do 240x, to velké kdyº se ná²
kulatý soused vy²plhal uº vý² na oblohu a vylezl z mrak·.

Pro p°ípad, ºe by obloha z·stala uraºená a dále s námi nemluvila,
jsme m¥li p°ipravenou �mokrou variantu�. Co jiného, neº projekci oblohy
na plátn¥, povídání o dalekohledech a optice a dal²í debaty o v²em, co koho
zajímá v nádraºní stodole, zrekonstruované do podoby hosp·dky a velkých
stanech na lou£ce poblíº. Na²t¥stí jsme ji ale nemuseli pouºít.

Pozorování bylo obohacené také o ob£erstvení, sestávající se z nápoj· a
výborných grilovaných klobás. Skon£ilo pár minut po p·lnoci, kdy se Ast-
rovlak s ú£astníky, tentokrát uº bez nás, vydal na cestu zp¥t do Jind°ichova
Hradce a my se jali balit, rozebírat, uklízet, nakládat a odjet dom·.

Jediné, co mi tak trochu vadilo, bylo to, ºe JHMD ud¥laly na svém webu
a plakátku n¥kolik chyb, ale hlavn¥ to, ºe s námi nekonzultovaly termín akce
a stanovily rovnou pátek a my museli zav°ít b¥ºné páte£ní náv²t¥vní hodiny;
pátky se nám nehodí a tím spí² v sezón¥ a o prázdninách, kdy chodí mnoho
náv²t¥vník· na Hv¥zdárnu na prohlídku oblohy. Ale poda°ilo se dob°e zpro-
pagovat náhradní termín, hned dal²í ve£er, v sobotu 12. srpna. To také
prob¥hlo kolem 22. hodiny maximum roje Perseid, takºe na²e Hv¥zdárna
doslova �praskala ve ²vech�.

Jsem ale p°esto nesmírn¥ ráda, ºe se akce No£ní Astrovlak povedla do-
slova nadpr·m¥rn¥, sice o£ekávané po£así zap°í£inilo o trochu niº²í ú£ast,
neº byl p·vodní odhad, ale zú£astn¥ných bylo kolem 80 a pár jich p°ijelo
rovnou na místo navíc, bez cesty vlakem. Lidé byli nad²ení, spokojení a
chválili, coº pochopiteln¥ pro nás mnoho znamená.

Ze strany Úzkokolejek jsem se dozv¥d¥la od jejich pracovníka a svého
spoluorganizátora, ºe vedení JHMD bylo více neº spokojené s pr·b¥hem
akce, takºe rozhodn¥ stojí o dal²í spolupráci s námi na podobných aktivi-
tách.

Bohuºel, hned druhý den po Astrovlaku, 12. srpna, musela U 37.002
nahradit U 47.001 � o polovinu mlad²í rumunská Resita z roku 1958. His-
torickou lokomotivu vy°adila z provozu technická závada, takºe je nyní v
oprav¥. Prosím, drºte s námi palce Sedmat°icítce, a´ se povede znovu ji
vrátit na tra´!
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Obrázek 1: No£ní jízda vlaku

Obrázek 2: Ve°ejné pozorování
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Ohlédnutí za 20. Sjezdem �eské astronomické
spole£nosti

Evºen Thöndel
£len Jiho£eské pobo£ky, host na sjezdu.

Váºení kolegové, zú£astnil jsem se jako host za Jiho£eskou pobo£ku �eské
astronomické spole£nosti jejího 20. sjezdu. Delegáty za na²i pobo£ku byli
pánové Josef Szylar a Vladan �pa£ek. Byl jsem rád, ºe se mohu této akce
zú£astnit a dost jsem byl p°ekvapený, kdyº jsem zjistil, ºe o ú£ast není ani
tak velký zájem. Vysv¥tlení je asi v hodnocení p°ede²lých sjezd·. Tento sjezd
v²ak m¥l v²echna �nej�. Rozepisovat se v této v¥ci ani tak moc nechci. O
hodnocení sjezdu jste se jist¥ do£etli v £láncích na www.astro.cz. Pro£ jsem
cht¥l na sjezd vlastn¥ jet. Jednozna£n¥ proto, ºe jsem £lenem �AS £ty°i roky
a cht¥l jsem poznat i strukturu této spole£nosti. Cht¥l jsem také vyuºít tuto
p°íleºitost k volné diskuzi k n¥kterým odborným témat·m, která se v na²í
pobo£ce °e²í a poznat, jak jsou tato témata vnímána v celé �AS. Z mého
pohledu je to téma shrnuté v projektu �Bolidozor� p°ípadn¥ i navazující
ur£ité form¥ radioastronomie. Projekt nadmíru zajímavý.

Ale. Jiº na poslední £lenské sch·zi Jiho£eské pobo£ky �AS jsem poci´oval
jistou �váhavost� nad tím, jak dále. Musí p°iznat, ºe m¥ to znepokojilo.

P°ivítal jsem proto moºnost si na sjezdu o problému pohovo°it s kolegy
Josefem Szylarem a Vladanem �pa£kem. Oba kolegové projevili zcela p°e-
sv¥d£ivý zájem o projekt. Kolega Szylar navíc mohl podat i informace ze
zrodu projektu a charakterizovat i n¥které sou£asné t¥ºkosti.

Osobn¥ jsem cht¥l také zjistit, jakou má ná² projekt odezvu v profe-
sionální £ásti £eské astronomické spole£nosti. Dovolil jsem si proto vyuºít
tém¥° t°íhodinovou spole£nou cestu vlakem s £estným p°edsedou, panem
Dr. Ji°ím Grygarem a nazna£it ná² problém. Cht¥l jsem navázat na jeden
z bod· usnesení sjezdu , a to je d·raz na prohlubování spolupráce mezi
profesionální a amatérskou £ástí na²í spole£nosti. Výsledek, odezva v profe-
sionální £ásti �AS, dle mého osobního názoru, je nevýrazná. Sou£asný stav
na²eho projektu �n¥co� pot°ebuje. To je de�novat cestu k cíli. To, co pot°e-
buje, by mohlo být téma pro pracovní sch·zku. O moºném termínu a místu
této sch·ze se domluvíme na výro£ní sch·zi Jiho�ASu 25.11. na hv¥zdárn¥
v Jind°ichov¥ Hradci.
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Jak bylo na stoletém sjezdu

Vladan �pa£ek, £len 3330

Jak to vnímá amatér.
Velikou náhodou jsem byl delegován na sjezd �eské Astronomické Spo-

le£nosti. Jako zájemce o astronomii , jenº se nazývá "astronomem ama-
térem"si uv¥domuji svou "svatou"povinnost ukazovat v²em p°átel·m i ná-
hodným kolem jdoucím vesmír v mém malém dalekohledu. Jako £len �AS
jsem byl delegován do Brna na dvacátý sjezd u p°íleºitosti stého výro£í této
slovutné spole£nosti.

Uº p°i p°íjezdu mne ohromila p°esná a d·kladná organizace. V²e se d¥lo
velice samoz°ejm¥, tak mne b¥h událostí jemn¥ dotla£il do pohodlného k°esla
sjezdového sálu. Po za£átku jednání a odhlasování úvodních formálních opat-
°ení pro pr·b¥h celé akce , po p°edstavení delegát· a kandidát· na nové
vedení spole£nosti následoval ob¥d. Úrove¬ cateringových sluºeb byla na
mimo°ádn¥ vysoké úrovni.

Organizáto°i zajistili p°ejezd z planetária na koleje ,kde byli n¥kte°í de-
legáti ubytovaní. Zajistili formality s ubytováním a delegáty dovedli zp¥t na
Kraví horu.

Po odpoledním programu následovalo nádherné vystoupení £len· divadla
Járy Cimrmana s Dr. Zde¬kem Sv¥rákem, prof. Milo¬em �epelkou, dr. Ji°ím
Grygarem, doc. Petrem Sobotkou a doc. Janem Pí²alou. Následn¥ do²lo k
odhalením otisku boty Velikého Járy. �lenové Jiho£eské sekce �AS prost°ed-
nictvím mé osoby p°edali Panu Sv¥rákovi keramickou plastiku , ztvár¬ující
£ernou díru vyrobenou z hlíny po°ízené u Liptákova.

Následoval raut , který nikoho nenechal na pochybách, ºe se jedná o
opravdu velkolepou akci. P°i poslechu ºivé Jazzové hudby se konzumovali
nejzr·zn¥j²í dobroty, od lanýº·, zv¥°iny po roast beef.

Dal²í p°ekvapení byl nádherný oh¬ostroj.
Na záv¥r sobotního ve£era pro nás organizáto°i p°ipravili fantastické promí-
tání �lmu o vzniku vesmíru .

Pak se ²lo spát.
Dopoledne po bohaté snídani pokra£ovalo jednání sjezdu dle programu. Po
zvolení nového vedení �AS jsme se rozjeli dom·.

Co dál °íci.
Hostitelé sjezdu uspo°ádali akci , která si nezadá s akcemi na té nejvy²²í
úrovni. Sjezd byl velice významnou a d·stojnou akcí, stejn¥ jako je �eská
astronomická spole£nost Slovutnou a d·leºitou organizací.
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Zem°el Pavel Pavlovský

Jana Jirk·
Hv¥zdárna F. Nu²la p°i DDM v Jind°ichov¥ Hradci

Pan Pavel Pavlovský se narodil 6. prosince 1929 v Jind°ichov¥ Hradci.
V ²estat°icátém roce za£al nav²t¥vovat chlapeckou obecnou ²kolu a o deset
let pozd¥ji zahájil studium na st°ední ²kole pr·myslové v Praze. Do prvního
zam¥stnání po absolvování vojny nastoupil do Rudného podniku v Praze a v
roce 1958 se vrátil zp¥t do Jind°ichova Hradce. Zde pracoval jako projektant
na Okresním stavebním podniku celých 31 let.

První jind°ichohradecký porevolu£ní místostarosta

Pavel Pavlovský se postavil do £ela v·bec prvního povolebního jednání za-
stupitel· v roce 1990. Protoºe byl nejstar²ím zvoleným kandidátem, vedl
sch·zi, ze které nakonec tajnou volbou vze²el jako první starosta Josef Eder.
Za nejv¥t²í akci v dob¥ p·sobení místostarosty Pavlovského na radnici po-
vaºuje bývalý starosta prodej obecních byt·. �M¥stské byty na sídli²tích se
tehdy prodávaly do soukromého vlastnictví. D¥lala se ale i °ada jiných v¥cí,
nap°íklad se rekonstruovala kasárna u Hv¥zdárny, do provozu se také uvá-
d¥la dne²ní kolej V�E a ²está základní ²kola,� vzpomíná Petr Hudler.
(Zdroj: http : //jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/vzpominka−
na− prvniho−mistostarostu− hradce− 20170605.html)

Hv¥zdárna a astronomie

P. Pavlovský pat°il k zakladatel·m p·vodního astronomického krouºku a
m¥l nemalé zásluhy na rozvoji astronomie v regionu a na pozd¥j²ím vybu-
dování Okresní lidové Hv¥zdárny v Jind°ichov¥ Hradci. V dob¥ krátkého
výpadku £innosti hv¥zdárny, z d·vodu tehdy plánovaného � jiného vyuºití�
t¥chto prostor, byl cenným spojencem v na²em boji o záchranu hv¥zdárny.
Udrºoval podrobný p°ehled o vývoji této neut¥²ené situace, poskytoval nám
cenné informace, pomáhal ve v²ech krocích, jaké jsme jen mohli podnik-
nout a dovedl za°ídit i n¥které skute£nosti, jeº bychom sami nikdy patrn¥
neprosadili. Mezi n¥ nap°. pat°í to, ºe nám posv¥til a o�ciáln¥ povolil vy-
jednat náv²t¥vu Dr. Grygara na hv¥zdárn¥ za ú£elem prohlídky a násled-
ného posouzení a vypracování odborné expertízy na sv¥telné podmínky na
hv¥zdárn¥.
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Já osobn¥ pamatuju pana Pavlovského jako milého, vst°ícného a usm¥va-
vého £lov¥ka, který, pokud bylo t°eba, vºdy kaºdému rád pomohl a vyhov¥l.
Nikdy jsem ho nezaºila roz£ileného nebo se ²patnou náladou, a to i v p°í-
pad¥, kdyº mu jednou v n¥kterém z autoservis· nekvalitn¥ opravili auto
..... Veselá p°íhoda se odehrála cestou z hv¥zdárny, kdy m¥ p. Pavlovský
svým autem vezl dom· a vypráv¥l mi o nekvalit¥ té opravy: za°adil rych-
lost, zakvedlal °adící pákou a celou ji vytáhl � prost¥ nedrºela � se smíchem
a slovy: "no tak se podívejte, krom¥ °azení mi to poslouºí i jako klacek na
sebeobranu!"Jen pro dopln¥ní - z hv¥zdárny jsme jeli proto, ºe tehdej²í dvo-
jité dve°e na pozorovací terasy, poni£ené vandaly, ne²ly po více neº ro£ním
výpadku zamykat a pan místostarosta Pavlovský sám koupil ²títky a zámky
a oboje dve°e sám opravil!

Bohuºel, p. Pavlovského velmi poznamenala smrt manºelky, cca p°ed
dv¥ma roky. Od té doby £asto stonal a n¥kolikrát byl také hospitalizován
v JH nemocnici. Za£átkem prosince 2015 se je²t¥ zú£astnil P°edváno£ního
posezení na Hv¥zdárn¥ F. Nu²la, kde jsme mu slavnostn¥ p°edali £estné
£lenství na HFN a v Astroklubu. Zem°el ve st°edu 31. kv¥tna 2017, ve v¥ku
nedoºitých 88 let.

�EST JEHO PAMÁTCE!


