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- Hayabusa dovezla vzorky 
z asteroidu který neexistuje 
- první fotografie Měsíce 
- první fotografie Slunce 
- přečetli jsme za vás
- atlas mraků (7)
 + VIDEOBONUS

+ bonus – vánoční sou
těž 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

●

● 8.12. - pozorujte poslední večerní výrazný průlet ISS 
ISS bude vidět v intervalu od 16 h 46 minut do 16 hodin 52 minut. Přeletí celou oblohu, 
objeví se nad západem a bude se pohybovat směrem na jihovýchod. Na palubě této 
vesmírné stanice, která létá nad zemským povrchem ve výšce 419 km, je v současné 
době sedm kosmonautů: jeden Japonec, čtyři Američané a dva Rusové. Další průlety 
této stanice začnou být viditelné od 19. prosince, a to na ranním nebi.

● 8.12. - Měsíc je v poslední čtvrti
Nebude rušit večerní pozorování vesmíru, v tomto týdnu ho uvidíme i na denní obloze. 

● 10.12. - Měsíc se na obloze přiblíží ke hvězdě Spika, 
nejjasnější stálici ze souhvězdí Panny

● 12.12. - Měsíc projde kolem planety Venuše 
Dojde k zákrytu Venuše Měsícem, který nastává pod obzorem. Z našich šířek není 
viditelný. 

● 14.12. - nastává maximum meteorického roje 
Geminid.  
Během hodiny můžete spatřit více než stovku metorů za hodinu! Pozorování nebude 
rušit Měsíc, který je ve fázi kolem novu. Radiant roje se nachází v Blížencích.

● 14.12. - Měsíc je v novu
Nastává úplné zatmění Slunce, které je ale z našeho území nepozorovatelné. Pokud 
byste ho chtěli spatřit, museli byste vycestovat do Chile nebo Argentiny.  

Současná 
sedmičlenná 
posádka na ISS: 
Kathleen Rubinsová, 
Viktor Glover, Soichi 
Noguči, Sergej 
Ryžikov, Michael 
Hopkins, Shannon 
Walkerová a Sergej 
Kuď-Svěrčkov.

 O



Po celý prosinec můžeme hned po západu Slunce, nízko nad jihozápadním obzorem, 
sledovat dva nápadné zářící body – obří plynné planety Jupiter a Saturn, přičemž 
první jmenovaná je z onoho páru tou jasnější. Den za dnem se k sobě zvolna 
přibližují a to až do pondělí 21. prosince, kdy téměř splynou v jednu „hvězdu“. Něco 
podobného se naposledy událo v roce 1623 a znovu se zopakuje až za šedesát let!  

Už brzy uvidíme úkaz tisíciletí !

ZDROJ: TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ČAS
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POZORUJTE „KOSMICKÝ 
VLÁČEK ELONA MUSKA“ 
- DRUŽICE STARLINK

Jedním z mnoha grandiózních plánů firmy 
SpaceX Elona Muska je -kromě kolonizace 
Marsu a letů k Měsíci- také budování obří 
sítě satelitů Starlink, jejímž prostřednictvím 
by společnost chtěla zajišťovat rychlý 
internet doslova po celém světě. To by 
zároveň představovalo lákavý zdroj příjmů, 
který by SpaceX chtěla využít k financování 
vývoje další kosmické techniky.  
Vývoj a montáž satelitů sítě Starlink probíhá 
v pobočce firmy v Redmondu poblíž Seattlu. 
Výroba prvních šedesáti satelitů trvala 
několik měsíců, ale už v lednu letošního roku 
se jich vyrábělo sedm za den.

Satelity jsou 
vybaveny iontovými 
motory, které 
využívají krypton





V tabulce najdete datum, jasnost v 
magnitudách (všechny družice jsou 
vidět okem, jasnost 2,4 magnitudy 
mají například hvězdy Velkého 
vozu), intervaly jednotlivých průletů 
s uvedením výšky a azimutu pro 
začátek, nejvyšší výšku satelitu nad 
obzorem a konec viditelnosti.

ZDROJ: Mashable, ELONX 



TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
Jak vypadají kosmické objekty? Je naše 
Slunce jedinečné? Jakou podobu mají 
galaxie jinde ve vesmíru? Najdeme jiné 
obývané planety? Který kráter na Měsíci je 
největší? Jaké rozmezí teplot panuje na 
Marsu? Co by následovalo, kdyby se Slunce 
proměnilo v černou díru? Může se 
hvězdokupa stát galaxií? Co by se stalo, 
kdyby se Země převrátila? Může černá díra 
zemřít? To jsou jen některé otázky, na 
které najdete odpovědi v knížce, kterou 
uvádíme jako tip na dárek pod stromeček. 

Knížku vydalo nakladatelství Extra 
Publishing. Jmenuje se 333 
NEJVĚTŠÍCH ZÁHAD VESMÍRU,  
jejími autory jsou ondřejovský 
astronom Michal Švanda, publicista 
František Martinek a brněnský 
popularizátor kosmonautiky Tomáš 
Přibyl, který nyní pracuje v 
Technickém muzeu v Brně. 

Knížku si můžete objednat v 
mnoha obchodech s knížkami  i 
přes internet, e-shop knihkupectví 
KOSMAS ji např. nabízí za 539 
korun. Ale seženete ji i levněji.

 



V dnešním pokračování naší rubriky nebudeme 
fotografovat žádný z objektů noční oblohy, svůj 
fotoaparát namíříme na denní nebe, do zemské 
atmosféry.

Vyfotit mraky je úplně jednoduché, na digitálním 
foťáku nastavíte (na rozdíl od snímků Měsíce nebo 
planet) co nejširší ohnisko, abyste zachytili co 
největší část nebe. Jedinou podmínkou je, aby se 
vám nad hlavou objevili zajímavé mraky. Třeba 
takové, které publikujeme na závěrečných stránkách 
virtuálního kroužku v rubrice ATLAS MRAKŮ. Potom 
už stačí jen stisknout spoušť a ze série oblačných 
fotografií vybrat ty nejlepší. 

Problém může nastat s identifikací oblaků, k tomu 
se vám bude hodit nějaký atlas, třeba ten, který 
vydalo nakladatelství Academia, autorem je Hans 
Häckel. Pokud atlas neseženete v  knihkupectví, 
zkuste si ho vypůjčit v nejbližší knihovně. Inspirací 
vám může být také internet, třeba tyto webové 
stránky  http://www.mraky.eu/ autora Petra Fiedlera, 
který má svoje příspěvky i na instagramu.

 

Obloha jednoduchými prostředky:  
Zkuste vyfotit mraky, je to opravdu 
jednoduché  

http://www.mraky.eu/




KOSMONAUTICKÁKOSMONAUTICKÁ

KRONIKAKRONIKA  
  

 

  

 

 

 

 

  

  Í 7.12.2020 – nákladní loď Cargo Dragon 
se úspěšně připojila k ISS.

  Í 6.12.2020 – z kosmodromu Canaveral 
odstartovala raketa Falcon s nákladní lodí 

Cargo Dragon.

  Í 5.12.2020 – z kosmodromu Xichang 
odstartovala raketa CZ s družicí Gaofen 

14, určené k dálkovému průzkumu Země.

  Í 5.12.2020 – vzletový modul sondy 
Chang'e-5 se vzorky měsíčních hornin 

odstartoval na oběžnou dráhu kolem 
Měsíce, pouzdro později přistálo na Zemi.

  Í 3.12.2020 – z ruského kosmodromu 
Pleseck odstartovala raketa Sojuz s 

navigačními družicemi Goněc a satelitem 
Kosmos 2548.

 Í 2.12.2020 – přistávací modul Chang'e-5 
dokončil odběr měsíční horniny a umístil 

je do vzletového modulu.

  Í  2.12.2020 – z kosmodromu Kourou 
úspěšně odstartovala raketa Sojuz s 

družicí Falcon Eye 2.

  Í 2.12.2020 – přistávací modul Chang'e-5 
dokončil odběr měsíční horniny a umístil 

je do vzletového modulu.

  Í 1.12.2020 – přistávací modul sondy 
Chang'e-5 měkce dosedl na Měsíc.

Hayabusa 2 v datech a číslech 
Vědeckou sondu Hayabusa 2, 
určenou k výzkumu asteroidu 
Ryugu, vypustili do vesmíru Japonci 
počátkem prosince 2014. Těleso 
sondy mělo tvar čtyřbokého hranolu 
s rozměry 1 x 1,6 x 1,4 metrů a vážilo 
necelých 600 kg. Sonda prováděla 
výzkumy asteroidu, dopravila sem 
„skákající“ roboty Minerva, německé 
přistávací pouzdro a odebrala také 
vzorky hornin, které dopravila na 
Zemi.  

start – 3.12.2014 n  přílet k asteroidu Ryugu – 27.6.2018 n přistání 
roverů - září a říjen 2018 n první odběr vzorků – 21.2.2019 n výstřel 
projektilu, vytvoření kráteru  – 5.4.2019 n druhý odběr vzorků 11.7.2019 
n přistání posledního roveru – 7.10.2019 n odlet zpět k Zemi – 5.12.2020 
n přistání pouzdra s odebranými vzorky na vojenské základně Woomera 
Missile Range v jižní Austrálii – 5.12.2020 n 

 

                                                Zdroj: Japan Aerospace Exploration Agency;

Kontrakt na „kosmický úklid“ 
Evropská kosmická agentura ESA 
podepsala první smlouvu na likvidaci 
„kosmického smetí“ - nefunkčních 
satelitů, které mohou představovat 
potenciální hrozbu pro aktivní družice. 
Smlouva se švýcarskou firmou 
ClearSpace zahrnuje úhradu téměř 
devadesát milionů Euro. Likvidace 
prvního nefunkčního satelitu by měla 
proběhnout v roce 2025 pomocí 
adaptéru VESPA, který na oběžné dráze 
kolem Země obíhá už sedm let ve výšce 
zhruba 700 km. 



Umělecká představa situace, kdy ClearSpace-1 
zachytává adaptér VESPA.
                                                                   zdroj: https://www.esa.int/

Lidem se za uplynulá staletí podařilo 
znečistit nejen rodnou planetu, ale 
také oběžnou dráhu kolem ní. Podle 
modelů Evropské kosmické agentury 
obíhá Zemi více než 30 tisíc úlomků, 
zejména zbytků raket a  raketových 
motorů. Ale i vysloužilých družic, které 
už nefungují a nejsou ovladatelné. A 
právě taková tělesa mohou 
představovat vážné nebezpečí pro 
aktivní družice. Kromě nich je ve 
vesmíru na 900 tisíc tělísek o velikosti 
1 až 10 centimetů, 130 milionů 
kosmického smetí má velikost menší 
než jeden centimetr. I takové úlomky 
mohou být nebezpečné. A to třeba i 
pro posádku Mezinárodní kosmické 
stanice ISS, která se už v minulosti 
musela několikrát uchýlit do 
záchranného modulu. Stalo se tak 
například v polovině března 2009, kdy 
se trojice kosmonautů musela 
přemístit do ruské lodi Sojuz. Úlomek, 
část motoru rakety Delta, měl velikost 
13 centimetrů a pohyboval se rychlostí 
32 tisíc kilometrů za hodinu. Naštěstí 
se srážka nekonala, těleso proletělo 
kolem ISS ve vzdálenosti 4 km.

V ohrožení je i Meziná- 
rodní kosmická stanice 



 

Asteroid (162173) Ryugu 
byl objeven 10. května 
1999 v rámci programu 
LINEAR. Má téměř 
kulový tvar a průměr 
necelých 900 metrů. 
Snímky pořídila kamera 
sondy Hayabusa 2, ten 
vlevo je z výšky 22 km. 

 

  

ZDROJ: http://www.hayabusa2.jaxa.jp



Japonská sonda Hayabusa 2 dopravila na 
Zemi vzorky z asteroidu, který neexistuje! 

 
Průběh japonské mise Hayabusa 2, o které píšeme i v tomto 
virtuálním kroužku, byla hodně napínavá a docela riskantní, 
pouzdro mělo přistát na padáku v sobotu 5. prosince. Do 
zemské atmosféry vstoupilo krátce před půl sedmou večer 
našeho času, v 18.32 se otevřel padák a pouzdro směřovalo 
do vytýčené oblasti. Tady bylo ve 20 h 47 minut úspěšně 
nalezeno. Jeho další cesta bude směřovat do Japonska k 
analýze vzorků. Úžasný úspěch! 

Možná jste zprávy o úspěchu této mise sledovali i v našich 
sdělovacích prostředcích. První z nich se objevila na webu 
České tiskové kanceláře v neděli už krátce po půlnoci. 
Později ji převzala téměř všechna média. Mohli jste si ji 
poslechnout v rozhlase, v televizi a přečíst na téměř všech 
zpravodajských serverech, včetně Seznamu a Idnes. V 
popůlnoční zprávě ČTK na serveru ceskenoviny.cz se  píše: 
„Kapsle se vzorky z asteroidu Rjuga byla 
vyzdvižena z pouště“
Věc má ale háček: Žádný asteroid Rjuga neexistuje!  Těleso, 
ze kterého sonda Hayabusa 2 vzorky odebrala a dopravila 
zpět na Zemi, bylo objeveno 10. května 1999 pomocí 
vyhledávacího programu LINEAR. Dostalo předběžné 
označení  1999 JU3, později definitivní katalogové označení 
(162173) Ryugu. Jméno této planetky je odvozeno z japonské 
mytologie a označuje podmořský palác Dračího krále. 
Planetku Rjuga v oficiálním seznamu takových těles 
nenajdete!



Asteroid Ryugu patří mezi potenciálně nebezpečné blízkozemní planetky typu Apollo. Ke Slunci 
se přibližuje na nejmenší vzdálenost 144 105 000 km, nejdále od Slunce prochází ve vzdálenosti 
211 842 000 km. Slunce oběhne jednou za 474 dnů. Nejvíce k Zemi se přiblíží 29. prosince 2020, 
nejdále od Země bude 2. ledna 2045.
Rjuga (Dračí císař, vlevo) je postava z kultovního japonského animovaného seriálu Beyblade. S 
vesmírem ale nemá nic společného.

RYUGURJUGA 



 

Který hvězdář pořídil vůbec první fotografie slunečního povrchu? Slunce je nejjasnější těleso Který hvězdář pořídil vůbec první fotografie slunečního povrchu? Slunce je nejjasnější těleso 
na obloze, předpokládám, že to nebyl velký problém, tehdejší fotografické desky byly málo na obloze, předpokládám, že to nebyl velký problém, tehdejší fotografické desky byly málo 
citlivé. A kdo vyfotil poprvé Měsíc? A kdo pořídil první fotku úplného zatmění Slunce?  citlivé. A kdo vyfotil poprvé Měsíc? A kdo pořídil první fotku úplného zatmění Slunce?  

 

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

Právě že vyfotit Slunce nebylo vůbec 
jednoduché. První fotoaparáty, které 
pořizovaly snímky metodou daguerrotypie, 
používaly expoziční časy v řádu sekund 
nebo i desítek sekund. Na další stránce 
napravo nahoře vidíte fotografii, jejíž 
autorem je John Draper, který prvně 
vyfotografoval Měsíc. Tento snímek své 
sestry exponoval více než minutu! S 
dlouhými expozicemi neměly – díky malé 
citlivosti fotografických desek – tehdejší 
fotoaparáty problém. Ale pořídit krátké 
expozice bylo obtížné. S tím si poradili až 
francouzští  hvězdáři, o kterých píšeme na 
další stránce. Jmenovali se Foucalt a 
Fizeau. Snímek Slunce je datován  2. 
dubnem 1845 s využitím tehdy rekordně 
krátké expozice 1/60 sekundy. První 
snímek Měsíce zhotovil 23. března 1840 
Američan John Draper ze  střechy 
newyorské univerzity. Tedy pět let před 
první fotografií povrchu Slunce. 

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


První fotografii Měsíce pořídil John William Draper, první fotku 
sluneční fotosféry pánové Foucalt a Fizeau. Autorem jednoho z 
prvních snímků úplného zatmění Slunce je Johann Friedrich 
Berkowski, jeho daguerrotypie pochází z roku 1851. 



  KDO JE KDO…KDO JE KDO… 

VLEVO: Jean Bernard Foucault žil v letech 1819 – 
1868. Byl to slavný francouzský fyzik, i když nejdřív 
studoval medicínu a na studium fyziky přešel až 
později. Spolu s L. Daguerrem, vynálezcem 
fotografie, se zabýval fotografickými pokusy které ho 
nejspíš inspirovaly ke snímkování Slunce. Proslavil 
se mj. experimentem s tzv. Foucaultovým kyvadlem 
v pařížském Pantheonu, kterým ukázal, že Země je 
v důsledku své rotace neinerciální vztažná 
soustava. Model Foucaltova kyvadla si můžete 
prohlédnout  třeba při návštěvě hradecké hvězdárny.
VPRAVO: Jean Armand Fizeau žil v letech 1819 – 
1896. Francouzský fyzik, zabýval se mimo jiné 
experimentálním stanovením rychlosti světla. 

John William Draper (1811 – 1882) byl 
americký vědec anglického původu. Byl to lékař 
a lékárník, vystudoval lékařství a chemii. 
Indspiroval ho vynález fotografie, jejíž objev 
patentovala Francouzská akademie věd 9. ledna 
1839, držitelem patentu byl francouzský 
vynálezce a malíř Louis Jacques Daguerre. Už 
23. března následujícího roku pořídil Draper ze 
střechy newyorské univerzity první fotku Měsíce. 
Na předešlé stránce je to ta vlevo. 

A ještě zajímavost. John Draper pořídil svým 
fotoaparátem v roce 1940 jednu z nejstarších a 
nejhezčích portrétních fotografií, vidíte ji vpravo. Je na ní 
jeho sestra Dorothy. Expozice trvala plných 65 sekund!  

 

VPRAVO: autor první fotky Měsíce (1840)
VLEVO: autoři prvního snímku Slunce (1845)



 VESMÍR  PŘED                  VESMÍR  PŘED                  
PADESÁTI LETY PADESÁTI LETY 

MOHUTNÁ PROTUBERANCE  

V poledních hodinách dne 15. června tohoto 
roku bylo možno pozorovat na Slunci 
mohutnou protuberanci, která dosáhla výšky 
asi 610 000 kilometrů (téměř poloměr 
Slunce). Průměrná rychlost byla 78,5 km/sec. 
Protuberance byla fotografována ve vodíkové 
čáře Balmerovy série H-alfa koronografem (s 
průměrem 150 mm, f = 1950 mm) hvězdárny 
ve Valašském Meziříčí. Několik snímků této 
protuberance, charakterizující její vývoj, 
reprodukujeme na třetí straně obálky. Časy 
jednotlivých snímků jsou (vlevo, shora dolů) 
11h 15min 10s, 11h 28min 15s, 11h 49min 
40s, 11h 54min 25s (vpravo) 12h 01min 35s, 
12h 11min 40s, 12h 21min 00s a 12h 25min 
15s.

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1970, STRANA 218

   

LISTUJEME  STARŠÍMI  
ROČNÍKY ČASOPISU 
ŘÍŠE HVĚZD 



PROTUBERANCE 
Z ÚPICE 

V současné době je 
sluneční aktivita níz-
ká a skoro žádné 
výrazné protube-
rance na okraji 
slunečního disku 
nespatříte. Můžete 
se o tom sami 
přesvědčit na 
webovských strán- 
kách úpické hvěz- 
dárny, kde jsou 
publikovány aktuální 
snímky Slunce v 
různých spektrálních 
oborech. Ale nebylo 
tomu tak vždy, jak 
ukazuje snímek 
sluneční chro- 
mosféry, pořízený  8. 
července 2018 
patrolním daleko- 
hledem. 

KREDIT, FOTO:
Hvězdárna v Úipici,
www.obsupice.cz 

   

http://www.obsupice.cz/


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



Měsíc io na pozadí Měsíc io na pozadí 
jupitera. Snímek pořídila jupitera. Snímek pořídila 
sonda voyager 1. sonda voyager 1. 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 8.12.2020

 

   

VIRTUAL



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do páteční půlnoci (11.12.2020) 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) Posádka Apolla 11 dovezla na Zemi 

C) 22 kilogramů hornin 
z Měsíce 

3) Největší měsíc trpasličí planety Pluto se 
jmenuje 

C) Charon 
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. 

 

 

1) Posádka Apolla 11 dovezla na Zemi 

C) 22 kilogramů hornin 
z Měsíce 
1) Čínská sonda Chang’e-5 měla v plánu 
dopravit na Zemi 

C) 2 kilogramy hornin 
z Měsíce 

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz


 1) Jak se jmenoval první astronaut, který 
vstoupil na povrch Měsíce? 

•A) Collins  
•B) Armstrong 

•C) Glenn  
•D) Aldrin

Správná odpověď: ?     



 2) Na kterém kontinetu se nachází 
kosmodrom Kourou, který provozuje 

Evropská kosmická agentura?  

• A) Jižní Amerika 

• B) Austrálie 

• C) Afrika  

• D) Evropa 

Správná odpověď: ?     



 3) Jak se jmenuje největší měsíc, který 
obíhá kolem planety Uran?

•A) Europa 
•B) Triton

•C) Nereida 
•D) Oberon 

Správná odpověď: ?     



 

Stratocumulus duplicatus (dvě vrstvy oblaků)
ATLAS MRAKŮ  7/2  
FOTO: HVĚZDÁRNA V ÚPICI 

Altocumulus (ve verzi perluscidus undulatus) 
se Stratocumulem, vpravo dole Stratus 



  BONUS  1  
 

Zkopíruj spodní adresu do internetového prohlížeče (anebo na ni 
klikni) a seznam se s čínským veleúspěšným měsíčním 
programem Chang'e-5. Animované video tě provede celou 
třináctidenní misí.

https://www.youtube.com/watch?v=xMet268iaKc

 

 
kredit: CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION



  BONUS  2 
 

Dokážete připojit kosmickou loď Crew Dragon firmy SPACE-X 

k ISS? Vyzkoušejte si to na simulátoru firmy SPACE-X.

 
https://iss-sim.spacex.com/



● 1 – Jak se jmenoval hvězdář, který 
objevil měsíce Marsu? 

● 2 – Ve kterém souhvězdí se nachází 
Humří mlhovina, označená NGC 6357? 

● 3 – Kolik je na obloze souhvězdí? 
● 4 – Jaký průměr má planeta Merkur? 
● 5 – Kdy se orbitální loď Space-X se 

čtyřmi astronauty na palubě připojila k 
ISS? Uveď datum.

● 6 – Kde se nachází největší funkční 
radioteleskop na světě? Uveď stát.

● 7 - Ve kterém roce odstartovala 
sluneční družice SOHO?

 VIRTUÁLNÍ ASTROKROUŽEK KONČÍ, 
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BÁJO JE 

OD 7. PROSINCE ZASE OTEVŘENO, 
KROUŽKY POKRAČUJÍ „ŽIVĚ“. TENHLE 
JE POSLEDNÍ PŘED VÁNOCEMI, A TAK 

JSME SE ROZHODLI ODMĚNIT 
POZORNÉ ČTENÁŘE NAŠICH TEXTŮ 

MALÝM (ANEBO SPÍŠ DOCELA VELKÝM) 
DÁRKEM, KNÍŽKOU 333 

ASTRONOMICKÝCH REKORDŮ. 
PODMÍNKY SOUTĚŽE JSOU 

JEDNODUCHÉ: ODPOVĚZ NA UVEDENÉ 
OTÁZKY, ODPOVĚDI  POŠLI NA 

ZNÁMOU ADRESU  
virtualnikrouzek@seznam.cz. POKUD 

BUDOU VŠECHNY ODPOVĚDI SPRÁVNÉ, 
BUDEŠ MÍT ŠTĚSTÍ A VYLOSUJEME TĚ, 

TATO KNÍŽKA TI PŘIJDE POŠTOU JEŠTĚ 
PŘED VÁNOCI. DO PŘEDMĚTU E-MAILU 

NAPIŠ „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ“, 
NEZAPOMEŇ UVÉST POŠTOVNÍ 

ADRESU!

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38

