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Astronomický kroužek při SVČ Bájo 
 Virtuální schůzkaVirtuální schůzka
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- týden na obloze

-  koukněte se do hlubin vesmíru
 - Měsíc v číslech
- obyvatelé Luny

 - dnes večer na obloze 
- pozorujte ISS

- přečetli jsme za vás
- zajímavosti z kosmonautiky

- čím (se) fotí astronauti  
- počasí, seismická aktivita a 
snímky Slunce
- co je na tomto snímku? 
- hvězdářský milionář pro děti
- ATLAS MRAKŮ 7
- DOTAZNA 
- napište nám nebo zavolejte

+ BONUS 



Tento týden na obloze Tento týden na obloze 

MÁTE HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED? ZKUSTE 
VYHLEDAT KOMETU C/2017 T2 (PanSTARRS)
Pohybuje se v souhvězdí Velké medvědice, o víkendu ji najdete poblíž dvojice 
galaxií M 81 a M 82, ty jsou ale vidět jen ve velkých dalekohledech. Kometa má nyní 
jasnost kolem 8 mag, pokud ale máte silnější triedr, určitě ji uvidíte. Do stejného 
souhvězdí se promítá i rozpadlá kometa C/2019 Y1 (ATLAS), ve čtvrtek ji spatříme 
nedaleko hvězdy Dubhe ve Velkém vozu. 

HIT TOHOTO TÝDNE: DEEP-SKY
Měsíc se blíží k novu, který nastane v pátek 22. května 

kolem půl osmé večer. V neděli se bude promítat kolem 
Venuše, v její blízkosti se vám možná podaří spatřit i 

planetu Merkur. Období kolem novu je vhodné ke 
sledování slabých objektů na obloze, zkuste si 

vyhledat třeba jasnou galaxii v Andromedě, která je z 
míst bez rušivého pouličního osvětlení vidět dokonce i 

bez dalekohledu. Z planet je za soumraku viditelná 
Venuše, na ranní obloze září Mars, Saturn a nejjasnější 

Jupiter. V tomto týdnu jsou stále dobře viditelné 
průlety Mezinárodní vesmírné stanice ISS

galaxie v Andromedě



Označení v Messierově 
kagalogu: M 31

První doložené 
pozorování: 964 (perský 
astronom Abdurrahmán 
ibn Umar as-Súfí, 904 – 
986)

První fotografie M 31: 1884 
(A. A. Common, 1841-1903)

Vzdálenost od Slunce: 2,5 
milionů světelných let

Typ: spirální galaxie, 
ramena M 31 jsou zatočená 
ve směru pohybu 
hodinových ručiček

Průměr galaktického 
disku: 220 tisíc světelných 
let

Galaxie se k nám přibližuje 
rychlostí 200 km/s, za 
necelých 5 miliard let 
dojde ke srážce s Mléčnou 
dráhou

19. 5. 2020Umar as-Súfí

Galaxie v Andromedě je ve slavném katalogu hvězdných objektů, které sestavil francouzský hvězdář Charles Messier 
(1730 – 1817) označena číslem 31, na mapce je vyznačena červenou barvou. Pokud galaxii pozorujete na tmavé 
obloze, uvidíte ji okem. Tato galaxie drží jeden astronomický rekord: je to nejvzdálenější objekt vesmíru, který 
spatříte i bez dalekohledu jako protáhlý mlhavý obláček. 

Charles Messier



MĚSÍC V ČÍSLECHMĚSÍC V ČÍSLECH
průměrná vzdálenost Měsíce od Země - 386 tisíc km

oběžná doba kolem Země – 27  dnů
otočka kolem osy 27 dnů 

(proto se díváme jen na přivrácenou půlku Měsíce)
obvod oběžné dráhy – 2413402 km

průměrná oběžná rychlost 1 km za sekundu
povrch – 0,074 Země

hmotnost – 0,0123 Země
velikost – 3474 km (Země 12742 km, Pluto 2377 km)

průměrná hustota 3,34 g/cm3

(Země 5,51 g/cm3, Jupiter 1,33 g/cm3) 

HISTORICKÁ DATA
1610 – první pozorování Měsíce dalekohledem (Galileo 

Galilei, objev kráterů na Měsíci) 

NĚKTERÉ BEZPILOTNÍ 
SONDY K MĚSÍCI

LUNA 1 (SSSR) – leden 1959
cíl: dopad na Měsíc, 
neúspěšný pokus, sonda 
proletěla kolem Měsíce 

LUNA 2 (SSSR) - září 1959, 
dopad sondy na Měsíc, první 
fotografie 

LUNA 3 (SSSR) – říjen 1959,  
první snímky odvrácené 
strany Měsíce

RANGER 4 (USA) – duben 
1962, první americký dopad na 
Měsíc 

RANGER 7 (USA) – červenec 
1964, snímkování Měsíce 
během dopadu na Měsíc 

LUNA 9 (SSSR) -  leden 1966, 
první měkké přistání na Měsíci 

SURVEYOR 1 (USA) -květen 
1966, první americké měkké 
přistání na Měsíci  



OBYVATELÉ LUNY 
VYDEJTE SE S NÁMI NA TOULKY 
ČESKOU ASTRONOMICKOU 
MINULOSTÍ… 

Bedřicha Smetanu, světoznámého hudebního 
skladatele, zná asi každý. Ale málokdo tuší, 
čím se zabýval  jeho bratranec,  František 
Josef Smetana. Nebyl hudebním skladatelem, 
ale středoškolským profesorem a znamenitým 
popularizátorem astronomie. Narodil se v 
březnu roku 1801 ve Sviňišťanech, které jsou 
součástí obce Dolany poblíž České Skalice, 
zemřel v roce 1861 v Plzni. Tady působil 
mnoho let jako profesor na zdejším gymnáziu. 
Je autorem první učebnice astronomie, která 
vyšla pod názvem ZÁKLADOVÉ 
HWĚZDOSLOVJ  ČILI ASTRONOMIE v Plzni v 
roce  1837. Pojďte spolu s námi nahlédnout do 
kapitol o planetách sluneční soustavy, 
konkrétně na to, jaké byly v té době představy 
o životě na planetách obíhajících kolem 
Slunce, konkrétně na Měsíci. Píše se rok 1837. 
V tomto roce představil americký vynálezce 
Samuel Morse svůj telegraf, narodili se 
hvězdáři Henry Draper a John Herschel, až za 
10 let se narodí Thomas Alva Edison…..



OBYVATELÉ LUNYOBYVATELÉ LUNY  <Luna = Měsíc; toto pojmenování se používá dodnes><Luna = Měsíc; toto pojmenování se používá dodnes>

Obyvatelé lunyObyvatelé luny
Jestliže luna v pravdě ani vody ani vzduchu nemá, nemohou na ni ovšem ani zvířata Jestliže luna v pravdě ani vody ani vzduchu nemá, nemohou na ni ovšem ani zvířata 
našim podobná, ani lidé bydleti, ani byliny jaké růsti; z toho však ještě nikoliv nedá se našim podobná, ani lidé bydleti, ani byliny jaké růsti; z toho však ještě nikoliv nedá se 
uzavírati, žeby luna docela mrtvá býti musila. Ano i pravdě nepodobno jest, že luna uzavírati, žeby luna docela mrtvá býti musila. Ano i pravdě nepodobno jest, že luna 
dokonce žádného plynu kysličného, živočišného nemá,  ješto bez plynu tohoto ani dokonce žádného plynu kysličného, živočišného nemá,  ješto bez plynu tohoto ani 
ohně by nebylo, jejž přece sopky měsíční tak často ze sebe vydávají. Může tedy dobře ohně by nebylo, jejž přece sopky měsíční tak často ze sebe vydávají. Může tedy dobře 
míti jaké luna obyvatele své, jejichž však povaha mám ovšem dokonce nepovědoma míti jaké luna obyvatele své, jejichž však povaha mám ovšem dokonce nepovědoma 
jest. Snad bydlejí měsíčané, praví pan Littrow jest. Snad bydlejí měsíčané, praví pan Littrow (= rakouský hvězdář, 1781 - 1840)(= rakouský hvězdář, 1781 - 1840), jako , jako 
ryby naše toliko na dnách jeskyň a propastí, kde vzduch tlakem vrstev hořejších ryby naše toliko na dnách jeskyň a propastí, kde vzduch tlakem vrstev hořejších 
hustější a tudy k dýchání schopnější jest, skrývajíce se před zaslepujícím leskem hustější a tudy k dýchání schopnější jest, skrývajíce se před zaslepujícím leskem 
paprsků slunečních a nedbající vznešené krásy nebe hvězdnatého, z jehož pohledu by paprsků slunečních a nedbající vznešené krásy nebe hvězdnatého, z jehož pohledu by 
se s vrcholů hor svých radovati mohli. Zato však mnohé jiné náhrady od přírody se s vrcholů hor svých radovati mohli. Zato však mnohé jiné náhrady od přírody 
mateřské obdrželi. Jestliže jim osení a sadby jejich bez deště schnou, neboří zase mateřské obdrželi. Jestliže jim osení a sadby jejich bez deště schnou, neboří zase 
vichrové a hromy příbytky jejich aniž rachot bouře ze sna pokojného budívá; jestli se vichrové a hromy příbytky jejich aniž rachot bouře ze sna pokojného budívá; jestli se 
nemohou těšiti ze krásných záře červánků a duhy sedmibarevné, nekalejí se jim zase nemohou těšiti ze krásných záře červánků a duhy sedmibarevné, nekalejí se jim zase 
mračnem nebesa jejich, ani lijavce sněhy a krupobití neubližují jim. Jestli nás, mračnem nebesa jejich, ani lijavce sněhy a krupobití neubližují jim. Jestli nás, 
obyvatele pána svého, mocnostmi duševními nedosahují, méně je zato sužují vášně a obyvatele pána svého, mocnostmi duševními nedosahují, méně je zato sužují vášně a 
náruživosti, které nám neustále zhoršují život náš; v poklidu ducha i srdce požívají náruživosti, které nám neustále zhoršují život náš; v poklidu ducha i srdce požívají 
štěstí mnohem stálejšího nežli my jenž ustavičně po rozkoši, bohatství a slávě štěstí mnohem stálejšího nežli my jenž ustavičně po rozkoši, bohatství a slávě 
lakotíme, nikdy ukojení žádostí svých nenalézajíce. Jestliže neznají nejvýznačnějších lakotíme, nikdy ukojení žádostí svých nenalézajíce. Jestliže neznají nejvýznačnějších 
vynálezů našich: tiskařství, lodnictví, parostrojů; jestli, jak se říká, prach nevynalezli: vynálezů našich: tiskařství, lodnictví, parostrojů; jestli, jak se říká, prach nevynalezli: 
neznají za to také nákazu, která se knihami bezbožnými rozsívá a loděmi po celém neznají za to také nákazu, která se knihami bezbožnými rozsívá a loděmi po celém 
světě rozváží, bídu a chudobu, která se ve množstvím tím více rozmáhá, čím více se světě rozváží, bídu a chudobu, která se ve množstvím tím více rozmáhá, čím více se 
jednotlivci obohacují, neznají vysokou taktiku naši, kterouž se lidé vespolek jednotlivci obohacují, neznají vysokou taktiku naši, kterouž se lidé vespolek 
nevědouceš někdy ani proč, na tisíce zabíjejí, kvetoucí města v prach a popel a celé nevědouceš někdy ani proč, na tisíce zabíjejí, kvetoucí města v prach a popel a celé 
ourodné krajiny v pouště obracejí. ourodné krajiny v pouště obracejí. 



Dnes večer Dnes večer 
na obloze na obloze 

(úterý 19.5, (úterý 19.5, 
22 h)22 h)::

Přímo nad hlavou 
svítí Velký vůz, 

protažený oj nás 
nasměruje ke 

hvězdě Arkturus, 
nejjasnější stálici 

souhvězdí Pastýře. 
Je to hvězda z 

kategorie 
oranžových obrů, je 
třicetkrát větší a má 
zhruba stokrát větší 

svítivost než naše 
Slunce. Je od nás 

daleko necelých 40 
světelných let. 

Spolu se Spikou v 
souhvězdí Panny a 

Regulem ve Lvu 
tvoří  tzv. Jarní 

trojúhelník.  

M 13 

    
Arkturus 



Zítra ráno na Zítra ráno na 
obloze obloze 

(středa 20.5.)(středa 20.5.)
 

Nad jihovýchodem 
září trojice jasných 

planet. Nad 
jihovýchodem 

načervenalý Mars, 
zhruba nad jihem 
planety Saturn a 
Jupiter. Planeta 

Mars se pohybuje 
v nevýrazném 

souhvězdí 
Vodnáře, Saturn se 

promítá do 
Kozoroha, Jupiter 

do Střelce. 

    
   1

2.5.

4 hodiny rá
no 

 O O



Dnešní 
poloha 
planet 
sluneční 
soustavy 



NEJJASNĚJŠÍ PRŮLETY ISS V TOMTO TÝDNUNEJJASNĚJŠÍ PRŮLETY ISS V TOMTO TÝDNU
   

DNES VEČER: 22.18 – 22:25 , jasnost -3,8 mag
VE STŘEDU 20. KVĚTNA:  21.31 – 21.37, jasnost -3,8 mag

VE ČTVRTEK 21.5.: 23.56 – 00.01, jasnost -3 9 mag
PÁTEK 22.5.: 21.32 – 21.38, 23.09 – 23.14

 V SOBOTU 23.5.: 22.21 – 22.27, 23:58 – 00.01
V NEDĚLI 24.5.: 21:33 – 21.40, 23.10 – 23.15 

NEJJASNĚJŠÍ
NEDĚLNÍ  
PRŮLET
(23.10-23.15)

NEJJASNĚJŠÍ
ČTVRTEČNÍ

PRŮLET
(23.56-00.01)



    VESMÍR  PŘED              VESMÍR  PŘED              
    ŠEDESÁTI LETY    ŠEDESÁTI LETY  
NOVÝ OBŘÍ DALEKOHLED SOVĚTSKÝCH ASTRONOMŮ 

Pod vedením významného sovětského konstruktéra B. K. 
Ioannisiniho se dokončují práce na stavbě zrcadlového 
dalekohledu o průměru 260 cm, který je největší v Evropě. 
Dalekohled je určen pro Krymskou astrofyzikální observatoř, kde 
pracuje dosud dalekohled o průměru 125 cm. Výroba více než 4 
tuny těžkého zrcadla byla svěřena optickomechanickému 
závodu v Leningradě.

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1960, ČÍSLO 4, STRANA 77

OBLASTNÍ LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V BRNĚ POCTĚNA 
CENOU OSVOBOZENÍ MĚSTA BRNA 

Rada městského národního výboru udělila k 15. výročí 
osvobození města Brna Sovětskou armádou Oblastní lidové 
hvězdárně v Brně Cenu osvobození města Brna 1960 za 
popularizaci poznatků moderní astronomie, za šíření 
materialistického světového názoru a propagaci ateismu a za 
péči o zvýšení všeobecného i odborného vzdělání našich 
občanů.

ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1960, ČÍSLO 6, STRANA 117

LISTUJEME STARŠÍMI 
ROČNÍKY 
ASTRONOMICKÉHO 
ČASOPISU ŘÍŠE 
HVĚZD



BUDE  - BUDE  - 20.5.202020.5.2020 

    

             

  

20. května kolem půl osmé  večer našeho času 
odstartuje z kosmodromu Tanegašima transportní 

zásobovací loď HTV-9, poslední tohoto druhu. 
Astronautům doveze zásoby, zařízení pro provoz 

stanice, obří mikroskop  a také  velký triedr, vyvinutý 
ve Španělsku. Dalekohled umožní na Zemi pozorovat 

detaily menší než 1 metr. 

LOĎ NEMÁ AUTOMATICKÝ 
PŘIPOJOVACÍ  MODUL, 
ASTRONAUTÉ JI MUSÍ 

PŘITÁHNOUT MANUÁLNĚ 
POHYBLIVÝM RAMENEM

O

KOSMONAUTIKA KOSMONAUTIKA 
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BUDE  - BUDE  - 24.5.202024.5.2020 

    

KOSMONAUTIKA KOSMONAUTIKA 

  

  

             

  

START AMERICKÉHO 
VOJENSKÉHO 

RAKEKTOPLÁNU 
X-37B BYL ODLOŽEN 

Raketoplán měl původně 
odstartovat v v sobotu, kvůli 
nepříznivému počasí byl ale 

start odložen na neděli 20. 
května.

Přímý přenos startu můžete 
sledovat od 15 hodin na webu 

www.kosmonautix.cz



Zajímavosti z kosmonautiZajímavosti z kosmonautikyky
ZBYTKY  NEJSILNĚJŠÍ ČÍNSKÉ RAKETY DOPADLY ZBYTKY  NEJSILNĚJŠÍ ČÍNSKÉ RAKETY DOPADLY 
DO OCEÁNU I NA AFRICKOU PEVNINU DO OCEÁNU I NA AFRICKOU PEVNINU 

V úterý 5. května byla z čínského 
kosmodromu Wenchang vypuštěna 
padesátimetrová raketa CZ-5B, která 
do vesmíru vynesla prototyp 
nepilotované kosmické lodě nové 
generace. Experiment se vydařil, 
kosmická loď se dostala na 
plánovanou oběžnou dráhu a po 
třech dnech letu její návratové 
pouzdro úspěšně přistálo. Ale 
zbytky raketového nosiče se 
pohybovaly po nestabilní dráze. 
Většina trosek dopadla do oceánu, 
ale menší úlomky i na pevninu, do 
obydlených oblasti Afriky. Konkrétně 
na do jižních oblastí afrického státu 
Pobřeží slonoviny.  Pád trosek, 
doprovázený záblesky a silným 
hlukem, zaznamenali obyvatelé 
mnoha vesnic. Zbytky kosmické 
rakety naštěstí nikoho nezranily.

Zbytky raket 
padají na Zemi 
docela často. Na- 
štěstí nebyl ještě 
nikdy zazname- 
nán případ, že by 
úlomek nosné 
rakety způsobil 
zranění. Ale ško- 
dy mohou způ- 
sobit docela vel-
ké.    Ilustrační foto 



Zajímavosti z kosmonautiZajímavosti z kosmonautikyky
ČÍM (se) FOTÍ ASTRONAUTI NA ISS?ČÍM (se) FOTÍ ASTRONAUTI NA ISS?  

             

  

MAJÍ SPECIÁLNÍ FOTOAPARÁTY? ANEBO POUŽÍVAJÍ PŘÍSTROJE, 
KTERÉ SE DAJÍ KOUPIT V KLASICKÝCH OBCHODECH S 
FOTOTECHNIKOU? A TŘEBA I U NÁS, V ČESKU? 

Správně je za bé. Každý fotoaparát, který je ale určen pro práci na Mezinárodní vesmírné 
stanici, musí schválit tým americké NASA nebo státní ruské organizace ROSKOSMOS. A to 
z toho důvodu, aby takový přístroj vyhovoval specifickým podmínkám beztížného stavu. 
Nejčastěji používané jsou japonské fotoaparáty firmy Nikon. Astronaut ESA, Francouz 
Thomas Pequet, používal Nikon D4 S s objektivem 800 mm, Američanka Jessica Meirová 
Nikon D5, ale třeba jihokorejská astronautka Ji So-yeon měla na palubě – kromě 
profizrcadlovky Samsung GX 20 - také maličký kompakt Samsung NV24 HD. Tělo 
zrcadlovky Nikon D5 si můžete koupit i u nás, a to za 178 490 Kč (bez objektivu!)  



 Thomas Pesquet pořídil z paluby  ISS stovky unikátních záběrů Země





CO JE Na Tomto SNÍMKU?CO JE Na Tomto SNÍMKU?
Odpověď  viz bonus–Odpověď  viz bonus–

  



  

          Aktuálně – počasí v Úpici Aktuálně – počasí v Úpici 
aktuální záznam meteorologických prvků, naměřených

stanicí ČHMÚ, umístěné na hvězdárně v Úpici 
 



  

Aktuálně – seismická aktivitaAktuálně – seismická aktivita
Pondělní  záznam zemětřesné aktivity, získaný seismografem

Geofyzikálního ústavu v Praze, umístěným na hvězdárně v Úpici. 



  

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

 robotizovaným dalekohledem. Vlevo je fotosféra, vpravo chromosféra.  

Další aktuální snímky Slunce najdete na webovských stránkách úpické hvězdárny



Hvězdářský milionář Hvězdářský milionář 

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do čtvrteční půlnoci (21.5.2020) 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



Chcete být milionářem?Chcete být milionářem? 
Česká Skalice 19. května 2020

  

 



Správné odpovědi na otázky minulého kola

1) A Venuše 
obíhá kolem 
Slunce rychlostí 
35 kilometrů za 
sekundu

2)  C Observatoř 
La Silla se 
nachází v Chile

3)  D Největší 
měsíc obíhající 
Pluto se 
jmenuje Charon 

   

 

    Venuše     Charon 

    Observatoř se nachází na 2400 m vysoké hoře La Silla, vzdálené asi 600 km od hlavního města Chile Santiago de Chile.  



 1) V jakém souhvězdí se nachází 
hvězda Regulus?

•A) Ještěrka
•B) Býk 

•C) Lev  
•D) Vozka

Správná odpověď: ?     



 2) Jak se jmenuje největší měsíc, který 
obíhá kolem planety Jupiter?

•A) Ariel 
•B) Phobos 

•C) Ganymedes 
•D) Titan 

Správná odpověď: ?     



 3) Jak se jmenuje nejjižnější čínský 
kosmodrom, ze kterého byla vypuštěna 

nejsilnější čínská raketa CZ-5B? 

•A) Wenchang 
•B) Tanegašima  

•C) Kagošima 
•D) Šríharikota

Správná odpověď: ?     



ATLAS MRAKŮ (7)
Vlevo nahoře je Altocumulus translucidus perlucidus, pod tím je Altostratus ve formě "deky", 
doplněné několika jedinci Altocumulus lenticularis. Řídká oblačnost vpravo je pak krásný 
Cirrostratus nebulosus.  



ATLAS MRAKŮ (6)
Na tomto snímku oblohy dominují Cumuly, 
kombinované s Cirrem, přecházejícím v Cirrostratus. 



   

  Mrak typu Stratus, který krásně přechází v podobu mlhy. 

ATLAS MRAKŮ (5)



ATLAS MRAKŮ (4)



ATLAS MRAKŮ (3)

   

     Mrak cirrostratus. Je předzvěstí teplé fronty, tvoří jej ledové 
krystalky, mohou se v něm vyskytovat halové jevy. O nich 
někdy příště.  



   

    Mrak nimbostratus, předzvěst špatného počasí – dešťových či sněhových 
přeháněk. V levé části snímku příprava na základnu mraku typu cumulus. 
Snímek je z dnešního dopoledne. Pošlete nám i vy fotky mraků, 
zveřejníme je.

ATLAS MRAKŮ (2)



ATLAS MRAKŮ (1)
  Cumulus, v pozadí Altocumulus. Pošlete nám i vy fotku 

mraků, zveřejníme ji v této rubrice. 



  NAPIŠ NÁM NEBO ZAVOLEJNAPIŠ NÁM NEBO ZAVOLEJ  

 

telefon 607 848 159
každý všední den od 8 do 16 hodin (astronomické dotazy 
členů kroužku, konzultace, připomínky). Na toto číslo také 

můžeš poslat esemesku.
e-mail virtualnikrouzek@seznam.cz

DALŠÍ KONTAKTY:
telefon hvězdárna 499 882 289 

webovské stránky hvězdárny www.obsupice.cz
facebook hvězdárny www.facebook.com/obsupice
dětský web astroklubu www.astroklub.webnode.cz

mailto:virtualnikrouzek@seznam.cz
http://www.obsupice.cz/
http://www.facebook.com/obsupice


 

SOUHVĚZDÍ DALEKOHLED 
Dalekohled, tedy astronomický přístroj, byl 
objeven až počátkem 17. století. Jak to že je 
uveden na seznamu souhvězdí, které byly 
známy už ve starověku? Na tomto seznamu není, na 
rozdíl třeba od zvířetníkových souhvězdí, které jsou na 
nebi dodnes. Souhvězdí Dalekohled (Telescopium) 
vytvořil až v 18. století francouzský astronom Nicolas 
Louis de Lacaille (1713 – 1762), který navrhl seznam 
souhvězdí doplnit třeba i o Kružítko, Mikroskop, Kompas, 
Kružítko nebo Pravítko. Ta existují i teď, jsou vidět na jižní 
obloze.   

 

 

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

BOLID MORAVA
V jednom z minulých virtuálních kroužků jste psali o tom, že v sobotu 17.4. 
přeletěl nad hranicí Slovenska a Moravy jasný bolid, a že by se snad jeho zbytky 
mohly najít na Slovensku. Našli se? A vytotila tento meteor  nějaká kamera z 
Úpice? Zatím ne, nenašly, ale celé skupiny hvězdářů a amatérských astronomů po nich stále 
pátrají. A tento bolid naše celooblohová kamera skutečně zachytila, kamera ale není umístěna v 
Úpici, ale v Jaroměři. Úpickým hvězdářům zkrátka nic neuteče! :)               SNÍMEK JE NA DALŠÍ STRANĚ 





    BONUS  
První sci-fi film na světě jste už viděli. Podívejte se námi na krátkou První sci-fi film na světě jste už viděli. Podívejte se námi na krátkou 
ukázku z podobného žánru, ukázku z prvního českého sci-fi filmu. ukázku z podobného žánru, ukázku z prvního českého sci-fi filmu. 
Jmenuje se Ikarie XB-1, byl natočen už v roce 1963. Film se v Jmenuje se Ikarie XB-1, byl natočen už v roce 1963. Film se v 
kinech promítal už dva roky po startu prvního kosmonauta kinech promítal už dva roky po startu prvního kosmonauta 
J.A.Gagarina. Samotný děj filmu se odehrává v roce 2163.J.A.Gagarina. Samotný děj filmu se odehrává v roce 2163.

  

Co je na tomto snímku?  
Duny na porchu planety Mars, tvořené 
různě zbarvenými písky. Snímek pořídila 
americká sonda Mars Reconnaissance 
Orbiter. Sonda byla vypuštěna v srpnu 
2005, v březnu následujícího roka začala 
obíhat kolem Marsu a pořizovat nádherné 
snímky jeho povrchu s vysokým 
rozlišením.

 

https://www.youtube.com/watch?v=S83-kJi7JUM
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