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Programem nabitý předvánoční týden na úpické hvězdárně
V pracovním týdnu od 16. do 20. prosince zve úpická hvězdárna širokou na opravdu
pestře nabitý program. Celý pracovní týden poběží mimořádné večerní pozorování dvou
jasných planet a Měsíce, který je v úterý 17. prosince v úplňku. V ten den se rovněž se
uskuteční cestopisně-astronomická přednáška o zatmění Slunce v Ugandě. Vše pak vyvrcholí
v pátek 20. prosince od 15 hodin tradiční vánoční besídkou se soutěžemi a překvapením nejen
pro děti, druhou přednáškou, tentokráte o Betlémské hvězdě. V průběhu týdne budou rovněž
odhaleny dvě malé fotografické výstavy.
Celý pracovní týden od 16. do 20. prosince bude za jasného počasí vždy mezi 18. a 20.
hodinou probíhat mimořádné pozorování dvou jasných planet a Měsíce. Nad
jihozápadním obzorem je totiž pozorovatelná jako večernice planeta Venuše. Ta se na své
dráze nyní pozvolna dostává k bodu nejblíže k Zemi, její úhlové rozměry se tedy zvětšují a
v malém dalekohledu překvapí srpečkem podobným jako u Měsíce několik dní po novu.
Druhou jasnou planetou je Jupiter ležící v souhvězdí Blíženců. Král planet, jak je Jupiter
často pro svou velikost přezdíván, je pozorovatelný prakticky celou noc, neboť se blíží do tzv.
opozice se Sluncem. Ta nastane 5. ledna následujícího roku. Třetím a nejvýraznějším
objektem noci je Měsíc, který se 17. prosince ocitá v úplňku.
V úterý 17. prosince od 17 hodin se uskuteční cestopisně-astronomická přednáška Petra
Horálka, pracovníka úpické hvězdárny, o cestě za zatměním Slunce do Ugandy.
V povídání nazvaném „Uganda 2013 aneb Lov perel a diamantů v rovníkové exotice“ nás
přednášející zavede k nevídaným krásám centrální Afriky. Sám ke své přednášce poznamenal
toto: „Původně mělo jít jen o krajně vyzývavou cestu do exotiky v rovníkové Africe. Cíl jasný zachytit prchlivý okamžik úplného zatmění Slunce s rekordně krátkým trváním. Ale věci vzaly
spád už při výstupu na letišti v Entebbe, odkud stačilo nastoupit do auta a nechat se unést
jedním z nejdramatičtějších a v mnoha ohledech nejúspěšnějších zatměňových zážitků. Proč je
Uganda zvaná ‘perlou rovníkové Afriky‘? Do jaké míry může okouzlit i šokovat relativně
zcestovalého Evropana? A jaké těžké zkoušky připravilo pozorování hybridního zatmění
Slunce?“ To jsou jen malé útržky, pro které se můžete na přednášku těšit.
Při přednášce bude rovněž odhalena výstava členů Východočeské pobočky České
astronomické společnosti s názvem „Pohledy do nebe“. Snímky na výstavě byly pořízeny
amatérskými astronomickými prostředky a ukazují tak pohled na oblohu mnohdy téměř
odpovídající pohledu pouhým okem či malým dalekohledem. Výstava je míněna pouze jako
estetická záležitost, byť je jejím hlavním úkolem potěšit oko diváka a též si klade za cíl
inspirovat k novým zajímavým fotografickým technikám.
Vše pak vyvrcholí v pátek 20. prosince pestrým programem pro malé i velké od 15
hodin. Rodiče s dětmi mohou přijít na již tradiční vánoční besídku nabitou soutěžemi o pěkné
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ceny. Součástí besídky bude rovněž velké efektní překvapení. Hned po soutěžním programu
pro nejmenší se od 17 hodin uskuteční druhá přednáška Petra Horálka z úpické
hvězdárny, tentokráte na téma „Betlémská hvězda aneb Vý(h)let(d) k vánočním kometám“.
Povídání nás zavede do historie fenoménu Betlémské hvězdy, pravděpodobně i jeho
rozluštění a pochopitelně se zastavíme u vánočních komet včetně té letošní – právě viditelné
komety Lovejoy.
Hned po přednášce bude odhalena druhá fotografická výstava s názvem „Skvosty
zrozené v meziplanetárním prachu“ a za jasného počasí bude pozorování noční oblohy.
Výstava je věnována malým tělesům Sluneční soustavy - kometám a meteorům. Její
načasování do období viditelnosti několika jasných komet si klade za cíl seznámit diváky s
obrázky těchto atraktivních nebeských objektů. Zachycují nejen komety, které nám prolétaly
nad hlavou v letošním roce, nýbrž se letmým pohledem vrací i do nedávné minulosti k jedné z
„vánočních“ komet konce minulého století.
Pozvánky na hvězdárnu 16. – 20. prosince 2013:
 Celý pracovní týden – za jasného počasí pozorování jasných planet a Měsíce každý
den od 18 do 20 hodin
 Úterý 17. prosince od 17 hodin – cestopisně-astronomická přednáška „Uganda 2013
aneb Lov perel a diamantů v rovníkové exotice“ a odhalení fotografické výstavy
„Pohledy do nebe“
 Pátek 20. prosince od 15 hodin – tradiční vánoční besídka pro děti se soutěžemi a
překvapením následovaná od 17 hodin přednáškou „Betlémská hvězda“ a odhalením
fotografické výstavy „Skvosty zrozené v meziplanetárním prachu“
Akce jsou pořádány a finančně podporovány Východočeskou pobočkou České astronomické
společnosti, Sdružením pro podporu astronomických pozorování, městem Úpice a Svazkem
obcí Jestřebí hory. Další informace naleznete na www.obsupice.cz nebo též na facebookovém
portálu hvězdárny www.facebook.com/obsupice.

Marcel Bělík
ředitel Hvězdárny v Úpici
Telefon: 603 545 589
Mail: belik@obsupice.cz
Tiskové zprávy vydává Hvězdárna v Úpici k mimořádným úkazům na obloze či událostem na
hvězdárně. Pro další informace můžete kontaktovat Marcela Bělíka (ředitel hvězdárny v Úpici) či
Petra Horálka (tiskový tajemník Hvězdárny v Úpici) na níže uvedených kontaktech.
Kontakty:
Marcel Bělík
Ředitel Hvězdárny v Úpici
Email: belik@obsupice.cz
GSM: +420 603 545 589

Petr Horálek
Tiskový tajemník Hvězdárny v Úpici
Email: horalek@astro.cz
GSM: + 420 603 477 646

Více informací naleznete též na internetové stránce www.obsupice.cz nebo na
www.facebook.com/obsupice.
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