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Pozorujte Mezinárodní vesmírnou stanici, 
je stále hodně jasná, ale období  její 
viditelnosti brzy skončí 
I v tomto týdnu je ISS dobře viditelná na večerní obloze, stanice   
svojí jasností převyšuje Jupitera.  Podívejte se na následující 
stránku, kde najdete přehled nejvýraznějších průletů v tomto týdnu. 
Kromě data a časového intervalu, ve kterém je ISS viditelná, najdete  
ve druhém sloupci také jasnost v magnitudách. Čím je toto číslo 
menší, tím je stanice jasnější. Venuše má dnes jasnost -3,9 mag, 
Jupiter -1,9 mag.

Vyfoťte si úplňkový Měsíc, prohlédněte si 
měsíční moře 
Měsíc byl počátkem týdne v úplňku, Slunce osvětluje zepředu jeho 
celý povrch. Měsíční svit sice ruší pozorování slabých objektů na 
obloze, ale zase máme příležitost si dobře prohlédnout třeba měsíční 
moře – temné oblasti ztuhlé lávy, které při jiných fázích vidíme jen 
zčásti. Na následujících stránkách najdete mapku úplňkového 
Měsíce, zkuste si podle ní měsíční moře podle názvu vyhledat. 
Potřebujete k tomu jen jasné počasí, bude se vám hodit i malý 
dalekohled. A zkuste úplněk vyfotit, není to vůbec složité, Měsíc je 
nejjasnějším objektem na nočním nebi.



                                Průlety Mezinárodní 
                      vesmírné stanice ISS

 

 
  
 

1.12. -3,8 17:28 -- 17:33 
2.12. -3,7 16:41 – 16:47  
3.12. -3,8 17:30 – 17:35  
4.12. -3,8 16:42 – 16:49
5.12. -3,5 17:32 – 17:37
6.12. -3,1 16:44 – 16:51  

7.12. -1,8 17:33 – 17:39  
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Prosincová nebeská představeníProsincová nebeská představení
Měsíc prosinec, který právě začíná, je pro spoustu lidí nejkrásnějším v roce. Přichází Mikuláš, první 
sněhové vločky, začínají Vánoce. Možná je nejkrásnější i pro milovníky nočního nebe. Noci jsou z 
celého roku nejdelší, a navíc  se počátkem zimy objevují na obloze snad nejkrásnější souhvězdí 
oblohy: Orion s nádhernou mlhovinou M 42, Plajády a Hyády v Býku, na nebi je vidět i 
nejvzdálenější objekt viditelný pouhým okem: Velká mlhovina v Andromedě. Tedy, správněji 
řečeno, jedna z nejbližších galalxií označená M 31. Vedle Oriona „pobíhají“ dva psi, Velký a 
Malý pes (Canis Major a Canis Minor), v tom velkém svítí nejjasnější hvězda severní oblohy, „psí“ 
hvězda Sírius. Kromě objektů vzdáleného vesmíru můžeme v prosinci spatřit i mnoho zajímavých 
úkazů. Podívejme se spolu na ty nejzajímavější, které si určitě nenechte ujít.
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6.12. - Měsíc se večer na obloze přiblíží k 
nejjasnější hvězdě souhvězdí Lva, stálici 
Regulus.

8.12 – Měsíc bude v poslední čtvrti, jeho 
srpek má tvar písmene „C“.

12.12. - nastává konjunkce Měsíce s Venuší, 
vzájemné přiblížení obou těles můžeme 
pozorovat následující den ráno.

14.12. - v noci ze 13. na 14.12 nastává 
maximum meteorického roje Geminid. 
Spatříme až stovku meteorů za hodinu. 
Měsíc nebude rušit svým svitem, využijte 
tuto příležitost!

14.12. - Měsíc je v novu. Nastává úplné 
zatmění Slunce, které ale nebude z našeho 
území viditelné.

21.12. - nastává zimní slunovrat, začíná 
astronomická zima. Slunce vstupuje do 
znamení Kozoroha. Ten den vyjde Slunce v 
7 hodin 56 minut, zapadne ve čtyři hodiny 
odpoledne.

 

13. února ráno nastává konjunkce Měsíce s Venuší. Obě 
tělesa se promítají do nevýrazného souhvězdí Vah. 
Pokud chcete tento úkaz pozorovat, musíte si vybrat 
místo s nerušeným výhledem na jihovýchod, úkaz se 
odehraje jen v malé výšce nad horizontem. Měsíc je ve 
fázi den před novem, spatříme ho jako tenoučký srpek.



 

21.12. - úkaz tisíciletí: Jupiter se 
přiblíží k Saturnu na jednu 
desetinu stupně! Více informací 
najdete v aktuálním virtuálním 
kroužku, který vyjde 15. 
prosince.

22.12. - Měsíc je v první čtvrti

24.12. - na Štědrý večer se Měsíc na 
obloze přiblíží k planetě Mars

27.12. - Měsíc se bude pohybovat 
nedaleko nejjasnější hvězdy 
souhvězdí Býka, stálice Aldebaran. 
Poblíž můžete vyhledat hvězdokupu 
Hyády. 

30.12. - den před Silvestrem bude Měsíc 
v úplňku. Přesvítí slabé objekty 
vesmíru, ale v prosinci bude zářit 
nejjasněji. 

Konjunkce Jupitera a Saturna v pondělí 21. prosince. 
Podobná konjunkce nastala v roce 1623, ještě těsnější 
přiblížení bylo pozorovatelné 4. března 1226. Obě 
planety můžete  onoho 21. prosince vyhledat už za 
soumraku, s pozorováním můžeme začít kolem 
sedmnácté hodiny. Na obloze je bude od sebe  dělit 
pouhých šest úhlových minut, což že asi jedna pětina 
průměru měsíčního disku.  

 O



Viděli jste průlet ISS přes Měsíc? 

                            

  

Takový vzácný úkaz měl být z Úpice viditelný ve středu 23. listopadu krátce před půl šestou večer. Viděli jste 
ho? Nejspíš ne, v Úpici bylo v tu dobu zataženo nízkou oblačností. Nicméně úkaz je to mimořádný, svědčí o 
tom třeba fotky, které pořídil v kalifornském Sacramentu vynikající fotograf Andrew McCarthy. Snímek vlevo ze 
zahrady u svého domu s použitím H-alfa filtru, ten napravo dalekohledem, který umístil na okraji silnice. Své 
fotografie nabízí k prodeji a veškeré vydělané peníze investuje do nové fotografické techniky.
ZDROJ, KREDIT: www.format.com  TWITTER Andrew McCarthy, INSTAGRAM

Andrew McCarthy se svým 
dalekohledem

http://www.format.com/


TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK:  POVĚSTE SI NA STĚNU SLUNCE S ISS 
Tenhle tip je spíš pro astronomické fajnšmekry, kteří si chtějí originálně vyzdobit zeď svého obýváku nebo 
ložnice. Na minulých stránkách jsme psali o snímcích ISS na pozadí slunečního kotouče, které pořídil 
Američan Andrew McCarthy. Pokud se vám takové fotografie líbí, můžete si je objednat na internetu.  Autor 
předešlých fotografií je nabízí v různých adjustacích, formátech i cenách, ve své nabídce má záběry i jiných 
kosmických objektů. Uvedené záběry ISS na Slunci jsou v různých formátech. Snímek o velikosti 23x30 
centimetrů vyjde na 75 dolarů, obrázek velký 125 x 110 cm stojí 450 dolarů.



Lunochod, první dálkově ovládaný robot určený k průzkumu Měsíce, dopravila na měsíční povrch do 
oblasti Moře dešťů 17.11.1970 sonda Luna 17. Lunochod pracoval až do 14. září následujícího roku. Urazil 
vzdálenost před 10 kilometrů a pořídil na dvacet tisíc fotografií, včetně několika desítek chemických 
rozborů. V říjnu 1971 byla celá mise ukončena. Byl to velký úspěch sovětské kosmonautiky. 

VÝROČÍ:  PŘED 25 LETY ODSTARTOVALA DO VESMÍRU ÚSPĚŠNÁ DRUŽICE SOHO

Výzkumná družice 
SOHO (Solar and 
Heliospheric 
Observatory, tedy 
sluneční a heliosférická 
observatoř) je určená k 
výzkumu Slunce. Byla 
vypuštěna 2. prosince 
1995, svoji vědeckou 
činnost zahájila v květnu 
1996 a měla pracovat 
dva roky. Ale Slunce 
zkoumá ještě teď, tedy 
skoro 25 let a zdá se, že 
je stále ve výborném 
stavu. Družici provozuje 
Evropská kosmická 
agentura ve spolupráci 
s NASA. Kromě 
pozorování Slunce v 
různých spektrálních 
oborech sleduje také 
komety, kterých objevila 
už více než tisíc pět set! 
Stránky projektu:
https://sci.esa.int/web/
soho   

  

Průlet komety ISON kolem 
Slunce. Kometa průlet „přežila“, 
ale spousta vlasatic dopadne na 
povrch Slunce, kde se vypaří a 
zaniknou.

KREDIT: ESA, NASA  



GALERIE SNÍMKŮ ZE SONDY SOHO. Na palubě této výzkumné družice je celkem dvanáct sad přístrojů, které zkoumají Slunce v 
nejrůznějších oborech spektra a provádějí různé vědecké experimenty. Jedním z přístrojů je například dalekohled pro ultrafialovou 
oblast elektromagnetického záření, kamery pro snímání Slunce ve viditelném světle, sběrač iontů slunečního větru anebo dva UV 
spektrografy a koronograf. Některé fotografie vidíte na této stránce, vlevo nahoře je snímek sluneční fotosféry, vpravo fotografie 
chromosféry. 

KREDIT: ESA, NASA  



Uznání, kredit: PAVEL DOBEŠ

Měsíc můžete vyfotit jednoduše, třeba i digitálním foťákem 
za pár tisíc, pokud je vybaven transfokátorem. Takový 
snímek vidíte vpravo.  Pokud ale chcete pořídit detailní záběr 
nějakého jiného kosmického tělesa, třeba planety s malým 
úhlovým průměrem nebo mlhoviny, potřebujete speciální 
vybavení. Hlavně výkonný dalekohled s montáží, kameru 
nebo fotoaparát s co největším čipem. A také počítačový 
program, který vám umožní ze snímku „vyždímat“ maximum. 
Takový snímek Marsu pořídil 18. října v Českých 
Budějovicích Jakub Dobeš pomocí dalekohledu Celestron. 
Nádherná fotka, že? Není divu, že byla vyhodnocena jako 
nejlepší snímek měsíce v soutěži Česká astrofotografie 
měsíce, kterou pořádá už patnáct let Česká astronomická 
společnost. Vítěznou fotku za měsíc říjen 2020 vidíte na 
snímku dole. 

 

Astronomie (ne)jednoduchými prostředky:  
Fotografovali jste Měsíc a Mars? 

Snímek Měsíce, pořízený digitálním 
fotoaparátem 25. listopadu po půlnoci.

 FOTO: HVĚZDÁRNA V ÚPICI 



KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ
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DNES ODPOLEDNE, TEDY 1.12., MÁ NA MĚSÍCI 
PŘISTÁT ČÍNSKÁ SONDA CHANG'E-5 

  Í 30.11.2020 – z kosmodromu 
Kourou měla odstartovat raketa 

Sojuz s vojenskou družicí Falcon 
Eye 2, kterou provozují Spojené 

arabské emiráty. Start byl ale 
odložen.

  Í 29.11.2020 – z japonského 
kosmodromu Tanegašima 
odstartovala raketa H-21 s 

geostacionární družicí JDRS-1. 
Družice bude létat ve výšce 35400 
km nad Zemí a bude přenášet data 

mezi japonskými satelity.

  Í 28.11.2020 – čínská měsíční 
sonda Chang'e-5 byla navedena na 

oběžnou dráhu kolem Měsíce 
  Í 25.11.2020 - z Cape Canaveral 

odstartovala raketa Falcon-9R s 60 
družicemi Starlink. První stupeň 

rakety  úspěšně přistál na prámu na 
moři.

Čína se chystá k odběru 
vzorků z Měsíce 
První vzorky měsíční horniny dovezli v červenci 1969 
američtí astronauté, konkrétně posádka Apolla 11. Jejich 
celková hmotnost byla 22 kg. Poslední automatický 
odběr vzorků z Měsíce provedla sovětská sonda Luna 
24, jejíž návratové pouzdro se 170 g měsíční horniny 
přistálo 22. srpna 1976 na Zemi (ještě předtím 
uskutečnily automatické odběry v roce 1970 Luna 16 a o 
dva roky později Luna 20). Po čtyřiačtyřicetileté 
přestávce se – pokud vše vyjde podle plánu –  uskuteční 
další automatický odběr hornin z Měsíce. A to jednak z 
povrchu, ale také z hloubky 2 metrů pomocí speciálního 
vrtáku.  Provede ho čínská sonda Chang'e-5, která 
odstartovala 23.11. Přistání na Měsíci, spojené s 
odběrem asi 2 kg vzorků, by mělo proběhnout 1. 
prosince. Po skončení zhruba třítýdenní mise by 
návratové pouzdro s měsíčním materiálem mělo přistát v 
polovině prosince  v autonomní oblasti Vnitřní 
Mongolsko, která je pod čínskou správou. 

https://www.space.com/       
https://spacenews.com/

 přistávací modul Apolla 11 Í  měsíční sonda Luna 24  Í  Chang'e-5

https://www.space.com/


 

V našich zeměpisných šířkách jsou polární záře asi docela vzácné. Zajímá mě, jakou V našich zeměpisných šířkách jsou polární záře asi docela vzácné. Zajímá mě, jakou 
nejintenzivnější polární záři mohli pozorovat obyvatelé naší republiky? A ve kterém roce se nejintenzivnější polární záři mohli pozorovat obyvatelé naší republiky? A ve kterém roce se 
objevila na obloze?  Mohl ji uvidět můj děda, který bude mít letos 90. narozeniny? objevila na obloze?  Mohl ji uvidět můj děda, který bude mít letos 90. narozeniny? 

 

    D O T A Z N AD O T A Z N A
E-MAIL  E-MAIL  virtualnikrouzek@seznam.czvirtualnikrouzek@seznam.cz

Ano, tvůj děda ji spatřit mohl, tehdy jako osmiletý kluk. Byla  
viditelná v noci z 25. na 26. ledna 1938. Docent František 
Link (pozdější první poválečný ředitel Astronomického 
ústavu v Ondřejově) ve svém článku, zveřejněném v 
časopise Říše hvězd píše: „Poslední polární záře viditelná u 
nás v noci z 25. na 26. ledna vzbudila neobyčejný zájem 
všech vrstev obyvatelstva. Na výzvu v čsl. rozhlase a na 
základě zpráv v denním tisku došlo na Lidovou hvězdárnu 
Štefánikovu více než 150 hlášení z celé republiky. Psali nám 
prostí občané, dělníci, rolníci, řemeslníci, školy, učitelé, 
četnické stanice, hasičské sbory a pohraniční stráže. Velmi 
pěkné byly zprávy našich astronomů amatérů. Prostě polární 
záře měla odezvu jak bych tak řekl od Šumavy až k Tatrám. 
Podle zpráv denního tisku byla polární záře viditelná po celé 
Evropě i v celé středomořské oblasti.“ Někteří pozorovatelé 
dokonce uváděli i doprovodné zvukové efekty, např. pan 
Jindřich Zeman z Hradce Králové píše: “Po 21 hodině 40 
minutě v zenitu pruhy velice rychle přeskakují a při tom 
mimoděk i já měl jsem dojem zvuku jako sršení.“ Jiní 
pozorovatelé píší o šumu či praskotu, které polární záři 
doprovázely.

Silná polární záře byla sledována i rok předtím, v únoru 1937. Dobový 
článek o tomto úkazu najdete v rubrice VESMÍR PŘED OSMDESÁTI 
LETY v tomto virtuálním kroužku. 

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


Poslední výrazná polární záře ve východních Čechách
Byla vidět 17. března 2015 večer, mezi devátou a desátou hodinou. I když se jednalo o relativně výrazný úkaz, z 
přesvětlené oblohy v okolí velkých aglomerací byla pozorovatelná jen obtížně. Anebo spíš vůbec. Ale na fotografiích, 
které pořídil pan Richard Kotrba 17.3.2015 ve čtvrt na deset poblíž obce Rožnov u Jaroměře, je vidět nádherně.

                                                                                            Kredit, foto: Richard Kotrba, Hvězdárna v Úpici



 VESMÍR  PŘED                  VESMÍR  PŘED                  
OSMDESÁTI LETY OSMDESÁTI LETY 

MIMOŘÁDNÁ POLÁRNÍ ZÁŘE V ČECHÁCH 

„Ve středu dne 3. února 1937 kolem osmé hodiny večerní 
objevila se náhle, asi během deseti vteřin, na 
západoseverozápadním nebi červená záře, lišící se od záře 
požárové sytějším zabarvením. Nad obzorem byla o něco 
níže než 45°. Pohybovala se zvolna k severu a na 
severovýchodě asi po dvacetiminutové době zmizela. 
Chvílemi zářila silněji a zase jí na intensitě ubývalo. Zdálo 
se, jako by ze země sršely chvosty paprsků, připomínající 
nějaké ohnivé zdroje reflektorů. Tyto světelné proudy, místy 
sytě zbarvené a zas blednoucí, prýštily přímo ze země, tedy 
vzhůru, kolmo, svisle a vzájemně rovnoběžně. V Rožmitále 
pod Třemšínem konalo se právě hasičské cvičení, když tu 
kdosi přiběhl se zprávou, že někde hoří. I troubeno na 
poplach. Jiní vykládali, že to bude asi vojenské cvičení s 
reflektory z nedaleké vojenské střelnice, kde místo bílých 
světel zkoušejí snad světla karmínově rudá. Nechybělo ani 
hlasů, které vyloučily sice záři od požáru i cvičení reflektorů, 
ale nedovedly blíže zjev vysvětlit.” Tak popisuje kronikář 
města Rožmitálu pod Třemšínem nádherný úkaz polární 
záře, který byl večer 3. února letošního roku nejen v 
Čechách, ale i v celé severní Evropě pozorován. První 
zprávu o polární záři zaslal Štefánikově hvězdárně člen Č. A. 
S. p. učitel Fr. Jindra 8. února, který zjev popsal takto: „Dne 

   

LISTUJEME STARŠÍMI 
ROČNÍKY ČASOPISU 
ŘÍŠE HVĚZD 

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1937, 
ČÍSLO 3, STRANA 46 
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LISTUJEME STARŠÍMI 
ROČNÍKY ČASOPISU 
ŘÍŠE HVĚZD 

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1937, 
ČÍSLO 3, STRANA 46 

< pokračování z předešlé stránky> 
3. února 1937 kolem 20. hodiny byla na severní obloze 
červená záře, na různých místech řásnatá, nestejné 
jasnosti. Úkaz byl pozorován na mnoha místech a trval 
asi jednu hodinu.” Tato zajímavá zpráva byla na výzvu ze 
Štefánikovy hvězdárny, uveřejněnou Čsl. tiskovou 
kanceláří a hlášenou rozhlasem, následována mnohými 
jinými, z nichž většina se shodovala v datu 3. února, 
některé ohlašují pozorování podobné záře také 2., 4. a 5. 
února. Téměř sto zpráv, které na hvězdárnu došly, úplně 
stačilo, aby rozloha a velikost pozorované polární záře 
byla s dostatečnou přesností stanovena. 
Severní záře, pozorovaná 3. února, byla paprskovitá, její 
podklad však tvořila slabá difusní záře. Celý zjev trval asi 
hodinu a byl podle posledních zpráv zvlášť dobře 
pozorován v severozápadní Anglii. Greenwichská 
hvězdárna hlásila magnetické poruchy, které patrně byly 
ve spojení s objevením se polární záře. Neklid magnetky 
nastal najednou 2. února v 23h5m, po několika hodinách 
následovalo uklidnění. Avšak druhého dne, tedy 3. února, 
objevily se poruchy znovu mezi 17. hodinou a 23 
hodinou. Typický pohyb magnetky v rozpětí %° v 
deklinaci nastal náhle v 19h, tedy ve 20h u nás, poruchy 
tohoto druhu bývají zpravidla spojeny s úkazem severní 
záře, jak se také potvrdilo. Zvlášť pozoruhodné jest, že 
koncem ledna a počátkem února byla na Slunci viditelná 
velká skupina slunečních skvrn. 



  

https://www.facebook.com/Max-Rive-Photography-182378168614600/
Foto, kredit: Max Rive, APOD  

Dechberoucí snímek nádherné 
polární záře pořídil fotograf Max 
Rive  nad fjordem Austnesfjorden 
poblíž města Svolvear v severním 
Norsku. Na snímku je i jeho 
kamarád, který mu při 
fotografování pomáhal. Najdete 
ho? 

Polární záře, ilustrační foto. Zdroj: Pixabay



CO JE NA TOMTO SNÍMKU? CO JE NA TOMTO SNÍMKU? 



Ústí řeky Betsiboka a zátoka Bombetoka z vesmíru. Snímek byl Ústí řeky Betsiboka a zátoka Bombetoka z vesmíru. Snímek byl 
pořízen z paluby amerického raketoplánu.      pořízen z paluby amerického raketoplánu.      FOTO: NASAFOTO: NASA



  

Aktuálně – počasí na hvězdárněAktuálně – počasí na hvězdárně

 

Aktuální záznam meteorologických prvků naměřených
stanicí ČHMÚ, která je umístěna na Hvězdárně v Úpici 

 



  

  Aktuální seismická aktivita Aktuální seismická aktivita 

 

Pondělní záznam seismické aktivity, pořízený seismografem umístěným na pozemku 
Hvězdárny v Úpici. Provozovatelem je Geofyzikální ústav AV ČR.



  

Aktuálně – poslední snímky SlunceAktuálně – poslední snímky Slunce
Poslední snímky Slunce, pořízené na hvězdárně v Úpici 

 robotizovaným dalekohledem. Aktuální snímky nebylo možné získat  
kvůli nepříznivému počasí. Vlevo fotosféra, vpravo chromosféra.



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
SVČ BÁJO Česká Skalice 1.12.2020

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (4.12.2020) na 
elektronickou adresu virtualnikrouzek@seznam.cz    
- do předmětu uveď heslo MILIONÁŘ
- nezapomeň uvést svoji poštovní adresu!
- pokud budou všechny odpovědi správné, pošleme ti poštou cenu!

Pravidla soutěžePravidla soutěže

VZOR



  MILIONÁŘ : správné odpovědi na        
   otázky minulého kola   

1) Francouzská vědecká sonda TARANIS 
zkoumala 

B) jevy v zemské atmosféře 
 2) Sovětské měsíční vozítko mělo 

B) osm kol 

3) V jaké vzdálenosti obíhá Měsíc kolem Země? 

D) asi 380 tisíc km 

Ze všech účastníků, kteří nám do stanovené uzávěrky odešlou na adresu 
virtualnikrouzek@seznam.cz správné odpovědi vylosujeme jednoho účastníka, který obdrží 
dárek. Cenu posíláme následující týden poštou na uvedenou adresu. Soutěž není určena jen 
pro členy astronomického kroužku při SVČ Bájo v České Skalici, podmínka účasti je jen 
jedna: soutěžící musí být žákem jakékoliv základní školy v České republice. 

 

 

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


 1) Kolik kilogramů měsíční horniny dovezli 
zpět na Zemi astronauté Apolla 11?

•A) 106 gramů 
•B) 2 kilogramy 

•C) 22 kilogramů 
•D) 9 tisíc gramů 

Správná odpověď: ?     



 2) Jaké množství hornin z Měsíce má 
dopravit na Zemi sonda Chang'e 5? 

• A) čtyři  

• B) osm  

• C) asi 2 kilogramy 

• D) 330 gramů 

Správná odpověď: ?     



 3) Jak se jmenuje největší měsíc, který 
obíhá trpasličí planetu Pluto? 

•A) Chiron 
•B) Nix 

•C) Charon 
•D) Oberon 

Správná odpověď: ?     



 

  
FOTO: ARCHIV HVĚZDÁRNY  V ÚPICI ATLAS MRAKŮ  6/2 Stratocumulus duplicatus (dvě vrstvy oblaků)



    BONUS   
 

Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo na 
ni klikni) a podívej se na časosběrné video o polárních zářích.  
U nás ji takhle neuvidíte, museli byste navštívit třeba Norsko, 
Švédsko anebo Island. Pár tipů kam cestovat za polární září 
najdete v příštím virtuálním kroužku. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1_SXklNiB0s
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