Amatérská prohlídka oblohy, Instantní astronomické noviny
a Hvûzdárna a planetárium Mikulá‰e Koperníka v Brnû
si Vás dovolují pozvat na semináfi

ASTRO@BRNO.2006
kter˘ se uskuteãní 10. aÏ 12. listopadu 2006 vprostorách Hvûzdárny a planetária Mikulá‰e Koperníka v Brnû.

Pátek 10. listopadu

16.30 aÏ 17.30 prezence úãastníkÛ
18.00 aÏ 21.30 DobrodruÏná fyzika, Tomá‰ Tyc
Pfiedná‰ka ve velkém planetáriu. Vstup do sálu moÏn˘ pouze do 17.45, poté jiÏ nemusíte b˘t
vpu‰tûni
21.30 aÏ 22.00 Valná hromada APO
poté

za dobrého poãasí pozorování
Za nepfiíznivého poãasí pofiad ve velkém planetáriu.

23.00 aÏ 24.00 Smrt na dosah ruky
Pofiad ve velkém planetáriu.

Sobota 11. listopadu
9.30 aÏ 11.00 Nová kosmologie, Petr Kulhánek
Pfiedná‰ka ve velkém planetáriu.
11.00 aÏ 12.00 Jak jsem mûfiil druÏice v âínû, Luká‰ Král
Pfiedná‰ka ve velkém planetáriu.
12.00 aÏ 14.30 pfiestávka na obûd, pozorování Slunce
14.30 aÏ 16.00 Posloucháme rádio Obloha, Viktor Votruba
Pfiedná‰ka v sále hvûzdárny.
16.00 aÏ 17.30 Pod bodem mrazu, Petr Scheirich
Pfiedná‰ka v sále hvûzdárny.
18.00 aÏ 19.00 Pozem‰Èané o mimozem‰Èanech
Pofiad ve velkém planetáriu.
19.00 aÏ 21.00 pfiestávka na veãefii

21.00 aÏ 22.30 Mrtvé oázy vesmíru, Filip Hroch
Pfiedná‰ka ve velkém planetáriu.
poté

za dobrého poãasí pozorování

23.00 aÏ 00.00 Extrémní vesmír
Pofiad ve velkém planetáriu.
00.30 aÏ 01.30 Kosmiãtí ‰pioni
Pofiad ve velkém planetáriu.

Neděle 12. listopadu
10.00 aÏ 11.30 Dne‰ní stav noci a její obnova, Jan Hollan
Pfiedná‰ka ve velkém planetáriu.
12.00

ukonãení semináfie

Abstrakty pﬁednášek
Nová kosmologie, Petr Kulhánek
Pfiedná‰ka o dne‰ním pohledu na vesmír, kter˘ zdaleka není jen tím, co vidíme oãima. Souãasné experimenty
ukazují, Ïe vesmír je tvofien pfiedev‰ím temnou energií a hmotou. Látka atomární povahy tvofií je 4 procenta
hmoty a energie ve vesmíru. Na‰e dne‰ní znalosti se opírají pfiedev‰ím o v˘zkum fluktuací a polarizace reliktního
záfiení, o nové standardy mûfiení vzdáleností v podobû supernov typu Ia a o peãlivé pfiehlídky oblohy, jakou je
napfiíklad SDSS.
Pod bodem mrazu (o ledov˘ch tûlesech Sluneãní soustavy), Petr Scheirich
Navzdory ãíslÛm udávajícím poãty objeven˘ch planetek nám v˘zkum mal˘ch tûles ukazuje, Ïe objekty tvofiené
pfiedev‰ím vodním ledem a zmrzl˘mi lehk˘mi slouãeninami tvofií ve Sluneãní soustavû nejpoãetnûj‰í skupinu.
·piãku tohoto ledovce sledují lidé jiÏ po staletí - jako pfiíleÏitostnû pozorovatelné komety. Teprve v posledních
desetiletích v‰ak dostává tento nov˘ obor reálnûj‰í obrysy, pfiedev‰ím díky pfiedpovûdi existence Oortova
mraãna, a objevÛm transneptunick˘ch tûles. Pfiedev‰ím o nich, ale nejen o nich, pojednává tato pfiedná‰ka.
Mrtvé oázy vesmíru, Filip Hroch
Hmota ve vesmíru má pfiirozenou tendenci shlukovat se do skupin, tak jak lidé zakládají oázy kolem pramenÛ.
Vesmírné oázy mÛÏeme pozorovat jako galaxie, sledovat jejich sloÏení, tvar a dal‰í charakteristiky. Hvûzdy,
prach a plyn, kter˘ je tvofií, nám dávají moÏnost nahlédnout pod jejich palmy a poodhalit to co se ukr˘vá v jejich
centrech.
Posloucháme rádio Obloha, Viktor Votruba
Pohled na veãerní hvûzdnou oblohu je úchvatn˘ a pro mnohé inspirující. KdyÏ se ale místo prostého lidského
oka podíváme na hvûzdné nebe anténou, spatfiíme obraz neménû zajímav˘. Dozvíte se, co lze v‰echno dûlat s
bûÏnû dostupn˘m radiov˘m pfiíjmaãem, a do jak˘ch hlubin vesmíru se mÛÏeme pfii tro‰e ‰tûstí zaposlouchat.

Dne‰ní stav noci a její obnova, Jan Hollan
Odvûk˘m fiádem svûta je pfiírodní stfiídání dne a noci, s mnoha prospû‰n˘mi i nemil˘mi dÛsledky. Za posledních
sto let bylo tohle stfiídání velmi naru‰eno, a je to ãím dál hor‰í. Jak se zmen‰il kontrast mezi dnem a nocí? Jak
se to dá zjistit? Jak to mÛÏete naru‰ení pfiirozeného kolobûhu zji‰tovat i vy? Co proti hloupému zneãi‰tûní
(naru‰ení pfiirozeného stavu prostfiedí) dûlat? âemu se vûnuje v tomto oboru sám autor ?

Doplňující informace
Setkání se uskuteãní vprostorách hvûzdárny, která se nachází vcentru mûsta na Kraví hofie. Kparku, jenÏ
hvûzdárnu obklopuje, se dostanete tramvajovou linkou ã. 4 smûr Masarykova ãtvrÈ (námûstí Míru). Do tûsného
sousedství hvûzdárny lze dojet také automobilem. Pokud jste u nás je‰tû nebyli, mÛÏete si cestu naplánovat
pomocí internetov˘ch portálÛ, které tuto sluÏbu nabízejí. Jak se dostat na hvûzdárnu (vãetnû odkazu na
ww.mapy.cz), je docela dobfie popsáno na hvûzdárensk˘ch stránkách www.hvezdarna.cz.
Na hvûzdárnû bude kromû nabízeného programu také nûkolik dal‰ích atrakcí. Digitální, v˘stava fotografií
zatmûní Slunce ve foyer planetária, nebo okolí hvûzdárny a Brno pomocí on-line kamery, která je umístûna na
vrcholu planetária. Souãástí parku je také kryt˘ bazén, takÏe si mÛÏete pfiibalit plavky.
Setkání bude probíhat vprostorách hvûzdárny a planetária, provoz pro vefiejnost v‰ak nebude omezen.
Úãastníci semináfie si tak mohou prohlédnout programy pro vefiejnost, na které budou mít vstup zdarma.
Hvûzdárna spoleãnû sMasarykovou univerzitou také speciálnû pro potfieby semináfie zpfiístupní nejvût‰í
dalekohledy na Kraví hofie pro vizuální pozorování. Místo CCD kamer tak bude 40cm a 60cm reflektor doplnûn
okulárem. Kdispozici budou i men‰í pfienosné dalekohledy a 15 cm a 20 cm ãoãkové dalekohledy.
Stravování nebude souãástí semináfie, doporuãujemenedalekou restauraci V-klub, která se nachází asi pût
minut chÛze od hvûzdárny. Kapacita zafiízení je dostateãná, pfiipravovaná jídla chutná, porce ‰tûdré, ceny
rozumné. Nocleh bude moÏn˘ vprostorách hvûzdárny (pro omezen˘ poãet cca 50 úãastníkÛ), zájemci o
pohodlnûj‰í ubytování se mohou obrátit na nûkter˘ zhotelÛ, které najdete vtomto dokumentu.
Historicky první setkání ãtenáfiÛ IAN probûhne spoleãnû se semináfiem Amatérské prohlídky oblohy, která tímto
zavr‰í jiÏ dvacet let svojí existence! Vzhledem knabitému programu a omezen˘m kapacitám hvûzdárny prosíme
v‰echny zájemce, aby si úãast dobfie rozmysleli a registrovali se pouze vpfiípadû váÏného zájmu. Na semináfi se
mÛÏete hlásit do 5. listopadu 2006 pomocí e-mailu: seminar@ian.cz!

Cena
KaÏd˘ úãastník semináfie zaplatí na místû konferenãní poplatek 99 Kã.

Ubytování
Kapacity na hvûzdárnû jsou omezené, komfort minimální. Doporuãujeme zajistit si individuálnû nocleh vokolí
hvûzdárny. Více informací najdete napfiíklad na www.hotelkozak.cz nebo www.skm.muni.cz. Cena za
dvoulÛÏkov˘ pokoj na jednu noc je cca 900 Kã resp. 700 Kã.
Nocleh na hvûzdárnû je vcenû konferenãního poplatku, ale ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce, na zemi
vedle ostatních nocleÏníkÛ pouze vpfiedná‰kovém sále (tradiãní malé planetárium bude tentokrát vyplnûno
mimofiádnou v˘stavou a vjin˘ch prostorách nelze nocovat).
Za organizátory
Rudolf Novák (Hvûzdárna a planetárium M. Koperníka v Brnû)
Marek Kolasa (Amatérská prohlídka oblohy)
Jifií Du‰ek (Hvûzdárna a planetárium M. Koperníka v Brnû)

Návratka
Jméno a pfiíjmení:
Rok narození:
Bydli‰tû:
Pfiijedu: vpátek / vsobotu
PoÏaduji nocleh na hvûzdárnû: ano / ne

