Pisces

Obr. 4 - Mapka pro kometu C/1996 B2 (Hyakutake) s vyznačením její
dráhy po obloze, s polohami a jasností po pěti dnech.
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4,882
4,783
4,684
4,583
4,482
4,379
4,276
4,172
4,067
3,961
3,854

5,048
4,783
4,515
4,248
3,987
3,738
3,506
3,296
3,115
2,967
2,855

9,8
9,6
9,3
9,1
8,8
8,5
8,2
7,9
7,6
7,3
7,1

Tab. 1 - Efemerida komety C/1995 O l (Hale-Bopp), spočtená z elementů
B. G. Marsdena ( M . P. C. 25513). K výpočtu byl použit KES (Kleť
Ephemerides Software).
středně jasných galaxií N G C 5005 a
N G C 5033.
Jasnou oblohu !
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V minulém čísle byl uveřejněn článek
pojednávající o 4. demonstrátorském semináři,
který se uskutečnil v Brně. Ještě jsem ho
nedočetl a už mi bylo jasné, že na něho musím
já a nebo někdo jiný z oragnízátorů této akce
reagovat. Pokud sí někdo, kdo na semináři
nebyl, přečetl to, co o semináři napsal Martin
Řehák, musel dojít k názoru, že 4. demonstátorský seminář byl nepodařenou akcí bez
jakékoliv koncepce, na které se účastník vlast
ně nic nového nedozvěděl To však, nejenom
podle mého názoru, není pravda. Znechucen
mohl být snad pouze ten, kdo byl během celé

akce duší nepřítomen. Jak jinak si totiž vysvětlit
první odstavec již zmiňovaného článku, v němž
si autor stěžuje, že dodnes čeká na prohlídku
Brněnské hvězdárny, čeká na ni pouze proto,
že neslyšel, nebo spíše nechtěl slyšet J.
Duška, který možnost prohlídky hvězdárny
inzeroval dlouho do nocí a dokonce i následu
jící ráno. Nyní mu už můžu pouze poradit, aby
při nejbližší návštěvě Brna navštívil naši
hvězdárnu, zakoupil si lístek a poté se nechal
hvězdárnou provést. Těšíme se na jeho
návštěvu ! Co se týče přednášky Dr. Zdeňka
Mikuláška, je jenom dobře, že jí někteří lidé
slyšeli vícekrát, neboť to co na ní bylo řečeno
bylo zajímavé a důležité. Navíc se tato před
náška od semináře APO dočkala několika
úprav, čehož si však mohl všimnout jen člověk,
který skutečně poslouchal. Zcela nepocho
pitelná mi také připadá poznámka, ve které
se Martin Řehák zabývá demonstrovánim
Slunce v Brně. Je sice potěšitelné, že ho
nápad Dr. Hollan z promítáním Slunce na plát
no zaujal, ale to bylo asi také to jediné co si ze
30 minut trvajícího povídání o Sluncí odnesl.
Během výkladu bylo totiž několikrát jasně
řečeno, že návštěvník se na Slunce podívá i
dalekohledem a dokonce i pouhým okem přes
filtr. Aby to však nevypadalo, že seminář byl
zcela bez chyby, musím říci, že mě odsunutí
premiéry pořadu Marťanské písky, skazilo
náladu stejně jako všem ostatním. Problém byl
však mimo pravomoci organizátorů semináře a
tak nezbívá, než sí na Marťanské písky zajít
jindy. Společenský večer, který se ukutečnil v
sobotu večer se stal spíše bojem o jídlo a pití
než společenskou akcí a to pouze díky jeho
účastníkům. 60 korun, které se na večírek
vybíraly zaplatilo asi 40 lidí. U stolů s jídlem se
však pohybovalo lidí o hodně víc a tak se autor
nesmí divit, že mnoho pochutin zmizelo pár
minut poté, co se na ně vrhlo hejno kobilek
vedené Pavlem Suchanem . Příští den ráno se
konala přednáška Leoše Ondry o otevřené
hvězdokupě Plejády. Martin Řehák sice uznal
kvalitu přednášky, ale neodpustil si poznámku
o její nevhodnosti pro demonstrátorský semi
nář. To už je však jeho osobní názor a já mu ho
nemíním nijak vyvracet. Závěrem bych snad
napsal jen tolik. Polemizovat o kvalitě semináře
můžeme donekonečna, ale zamysleme se
spíše nad smyslem takovýchto seminářů. Z
článku Martina Řeháka bylo zřejmé, že semi
nář považuje hlavně za společenskou akci
vhodnou k navázání nových kontaktů a
relaxaci. V takovém případě tyto semináře
strácejí smysl. Dle mého názoru byl jejich
původní smysl jiný. Mělo jít o akci, při které si
demonstátoři doplní vědomosti a poznají praxi,
na jiných hvězdárnách. Ktomu však chybí vůle
demonstrátorů tak i vedení sHaP. Mám takový
pocit, že pokud se tento přístup nezmění, příští
demonstrátorský seminář už nemusí být vůbec.

Jan Janča, Brno
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