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POSLEDNÍ

Astronomický kroužek při SVČ Bájo

Virtuální schůzka
26. května 2020
- týden na obloze
- koukněte se do hlubin vesmíru
- Merkur v číslech a na fotkách
- obyvatelé Slunce
- dnes večer na obloze
- pozorujte ISS
- přečetli jsme za vás
- zajímavosti z kosmonautiky

- čím (se) fotí astronauti (2. část)
- počasí, seismická aktivita a
snímky Slunce
- co je na tomto snímku?
- hvězdářský milionář pro děti
- ATLAS MRAKŮ 7
- DOTAZNA
- napište nám nebo zavolejte
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Tento týden na obloze
POZORUJTE MĚSÍC, M 13

Měsíc se blíží k první čtvrti, která nastane koncem týdne, v
sobotu 30. května. O víkendu ho uvidíte už zvečera. Pokud
máte triedr, podívejte se na jeho krátery, nejlépe jsou viditelné
na hranici temné a světlé části Měsíce, které se říká
terminátor. Počátkem týdne vychází až po půlnoci a neruší
pozorování slabých deep-sky objektů. Zkuste si vyhledat
jeden z těch nejkrásnějších, konkrétně kulovou hvězdokupu
M 13 v souhvězdí Herkula. Mapku najdete na další stránce.

OBDOBÍ VIDITELNOSTI ISS KONČÍ

Ještě v tomto týdnu ji na nebi uvidíte, ale období viditelnosti Mezinárodní vesmírné stanice už
brzy skončí. Poslední průlet bude z našeho území viditelný 1. června, na ranní obloze se stanice
objeví až počátkem července. ISS létá kolem Země ve výšce 418 kilometrů. Na palubě jsou tři
kosmonauté, Rusové Anatolij Ivanišin, Ivan Vagner a americký astronaut John Cassidy. Už brzy
ale posádku doplní další dvojice Američanů, kteří na ISS přiletí v nové kosmické lodi Crew
Dragon společnosti SPACE-X. Start je naplánován na konec května.

SETKÁNÍ MERKURA A VENUŠE NA VEČERNÍM NEBI
Počátkem týdne je dobře viditelný Merkur, v jeho blízkosti, ale jen v malé výšce nad horizontem,
spatříte také večernici Venuši. Výška Venuše se postupně snižuje a koncem týdne se už ztrácí
ve světle zapadajícího Slunce. Jako jitřenka se Venuše nad nad ránem znovu objeví až koncem
června.

KULOVÁ HVĚZDOKUPA
M 13, HERKULES
první doložené pozorování
1714, Edmund Halley (1656 –
1742), podle něho je
pojmenována nejslavnější
kometa. Do svého
astronomického deníku si tehdy
Halley poznamenal: „Je to jen
malý kulatý obláček, ale za
bezměsíčné oblohy je vidět i
pouhým okem“. Charles Messier
ji do svého katalogu hvězdokup,
mlhovin a galaxií zařadil o
padesát let později, přiřadil ji
pořadové číslo 13.
1 vzdálenost od Slunce
necelých 25 tisíc světelných let
1 skutečný průměr téměř 150
světelných let
1 stáří 12 miliard let
1

O

1

obsahuje asi 100 tisíc hvězd

1

jasnost v magnitudách: 5.8

První
hvězdář,
který
rozlišil
ve
hvězdokupě jednotlivé hvězdy, byl
německý astronom William Herschel
(1738 - 1822), objevitel planetu Uran.

VÝZKUM MERKURU
KOSMICKÝMI SONDAMI

MERKUR V ČÍSLECH
průměrná vzdálenost od Slunce
58 milionů km (Země 150 milionů km)
současná vzdálenost Merkura od Země
150 milionů kilometrů
oběh kolem Slunce – 88 pozemských dnů
průměr 4 900 km, nejmenší planeta, 40 procent
průměru naší Země
průměrná oběžná rychlost 48 km za sekundu
(Země 30 kilometrů za sekundu)
povrchová teplota – 170 až + 430 stupňů
hustota 5400 kg/m3 (vyšší hustotu má jen Země)
HISTORICKÁ DATA
první pozorování Merkura dalekohledem
- 1610, Galileo Galilei
první pozorování přechodu Merkura
přes sluneční disk
- 1631, Francouz Pierre Gassendi
(1592 - 1655)

SURVEYOR 7 (USA, 1968)
první kosmický snímek
Merkuru z Měsíce
MARINER 10 (USA, 1970)
první průlet kolem Merkuru
ve vzdálenosti 900 km
MARINER 10 (USA, 1975)
poslední průlet kolem
Merkuru, zmapováno bylo
skoro 50 % povrchu planety
MESSENGER (USA, 2008)
první průlet kolem Merkuru
ve vzdálenosti 200 km,
fotografie povrchu
MESSENGER (USA, 2011)
sonda byla navedena na
oběžnou dráhu kolem
planety, mise byla
prodloužena do března
2013
MESSENGER (USA, duben
2015) ukončení mise, řízený
dopad na povrch Merkura

MAPA MERKURA, 30. LÉTA MINULÉHO STOLETÍ

SOUČASNÝ GLOBUS PLANETY MERKUR PODLE KOSMICKÝCH FOTEK

Dva pohledy na Merkur. Vlevo je jedna z prvních map planety Merkur, kterou sestavil v roce 1934 E.M.Antoniadi (1870
- 1944). Byl to původem řecký astronom, který ale velkou část života strávil ve Francii. Zabýval se pozorováním
planet a zpočátku podporoval teorii o existenci kanálů na Marsu, kterou vytvořil italský astronom Giovanni
Schiaparelli (1835–1910). Při pozorování Marsu v roce 1909, kdy byl Mars v opozici (tedy v nejmenší vzdálenosti od
Země) dospěl k závěru, že žádné kanály na Marsu nejsou, že jde jen o optický klam. Antoniadi pozoroval planety
proslulým osmdesátitřícentimetrovým dalekohledem na observatoři Meudon u Paříže.
Porovnávat glóbus se zobrazením tělesa na mapě dost dobře nejde. Ale moc shodných útvarů na Merkuru
sestavených podle záběrů kosmických sond a starších mapách nenajdeme. Ale není se co divit. Hvězdáři neměli
přesné údaje o rotaci Merkura a pozemské přístroje se přece jen těm kosmických nemohou ani zdaleka vyrovnat.

Globusy a mapy hvězdné oblohy, Měsíce i planet si můžete objednat třeba na www.kralovstvimap.cz

ŽIVOT VE VESMÍRU
VYDEJTE SE S NÁMI NA TOULKY
ČESKOU ASTRONOMICKOU
MINULOSTÍ…
Naposledy listujeme nejstarší českou učebnicí
astronomie, který vydal v roce 1837 bratranec
slavného hudebního skladatele Bedřicha
Smetany, František Josef Smetana. Narodil se
březnu roku 1801 ve Svinišťanech, které jsou
součástí obce Dolany poblíž České Skalice,
zemřel v roce 1861 v Plzni. Tady působil
mnoho let jako profesor na zdejším gymnáziu.
Dnešní kapitola se týká života na Slunci! Ano,
takové byly tehdy představy o životě ve
vesmíru....

OBYVATELÉ SLUNCE
Zdali těla nebeská živočichům vůbec a zvláště rozumným za obydlí sloužejí, určitě
ovšem rozhodnouti nemůžeme, an potud nic takovým podobného zpozorováno, aniž
čeho vyskoumáno, coby přítomnost jejich osvědčovalo. Rozumem však takřka nuceni
jsme věřiti, že nejen tato nepatrná částečka všehomíra, země naše, ale veškerá těla
nebes od neskončené moudrosti k tomu cíli stvořena jsou, aby živočichům všelikým a
tvorům mravnosti schopným domovem byla. Nebo má snad jen zde na zemi život

panovati, na jediné planetě, jedinké služce jediné hvězdy, a na všech ostatních
nesčíslných myriádách hvězd věčné má býti mrtvo? Jen zdeby byla utvořila v každé
krůpěji, na každém prášku takřka hemžící se světy příroda, a na všech ostatních
tělách nebeských byla by nemohla, nebo nechtěla uroditi tvorů živých, kteří by
radovali se z bytosti své velebíce všemohoucího tvorce svého?
Však jisto jest, že obyvately své mají těla nebeská, předce o nich ničehož dále tvrditi
nemůžeme, než že přirozenost přirozenosti světa, jejž obývají, souměrná, dle této
spořádána býti musí. Že by pak i na slunci tvorové, i nám podobní dobře ostávati
mohli, svrchu dotčeno; zdali ale v pravdě nám podobni jsou, nebo zcela jinak
utvořeni, o tom jen obraznosti řečiti možno. Řídí se snad hmotnost tělesná u
živočichů vesměs dle hmotnosti planety neb těla nebeského, jejž obývají, a mocnost
duševná dle výtečnosti a velikosti jeho? Jestli tomu tak, tedy musejí slunečané z těl
řičších, lehčejších než my sestávati, an, jak svrchu ukázáno, hmota slunce hmoty
země řidší jest, hustotě vody kapalné se blížejíc. Duchem pak tím způsobem
obyvatele slunce, co pána celé soustavy, země naše přes milionkrát většího, ovšem
nesmírně vysoko nás ubohé pozemčany vynikati musejí; naše nejvznešenější vědy
a umění jsou jim snad jen hříčkou dětinskou, a naši Leibnitzové, Kantové,
Newtonové by tam snad teprv do opatrovny malých dítek choditi museli. Tuto
vznešenější slunečanů bytnost zdás se osvědčovati okolnost ta, že u nich nikdy
žádné noci není, nébrž stále den panuje, ukazujíc na nepřetrženou obyvatelů
činnost. Jejich lehké, snad jako vzduchové tělo nepotřebuje občerstvujícího
spánku, an se tak snadno jako naše, hmotné, unaviti nemůže; oni mohou neustále
pracovati, přemýšleti, vymýšleti, nepotřebujíce k tomu napínati žilin a nervů, jichž
snad ani nemají, nepotřebují se starati o potřebnosti tělesné hrubé, s čímž bohužel
největší díl hrubotělných zemičanů největší díl života svého v potu tváří ztráviti
musí…..

Dnes večer
na obloze
(úterý 26.5,
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
obloze
(středa 27.5.)
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.
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Dnešní
poloha
planet
sluneční
soustavy
(26.5.)

NEJJASNĚJŠÍ PRŮLETY ISS V TOMTO TÝDNU
DNES VEČER, 26.5.: 21.34 - 21:41 , 23.11 – 23.15
VE STŘEDU 27. KVĚTNA: 22.23 – 22.29, jasnost -3,6 mag
VE ČTVRTEK 28.5.: 21.35 – 21.42, jasnost -3 7 mag
V PÁTEK 29.5.: 22.24 – 22.29, jasnost – 2,6 mag

DNEŠNÍ VEČERNÍ
PRŮLET
(26. KVĚTNA,
21.34 – 21.41)

Historický kalendář
PŘED 160 LETY SE NARODIL AMERICKÝ GEOLOG, BÁŇSKÝ INŽENÝR
A OBCHODNÍK DANIEL BARRINGER (26.5.1860–30.11.1929)
Daniel Barringer nepatří do
katagorie slavných hvězdářů, dokonce
snad doma neměl ani dalekohled. A
přesto je jeho jméno známé po celém
světě: je po něm pojmenován
nejslavnější kráter na povrchu Země,
který způsobilo kosmické těleso.
Berringer byl první člověk, který na tuto
skutečnost upozornil a jeho teorie se
potvrdila.
Kráter se nachází v Americe, asi 50
kilometrů daleko východně od města
Fflagstaff v Arizoně, kde se mj. nachází i
světoznámá hvězdárna. Kráter je starý
asi 50 tisíc let a vyhloubilo ho
padesátimetrové těleso ze železa, tedy
železný meteorit. Barringer si usmyslel,
že toto železo vytěží a prodá. Jenže
nestalo se tak: při dopadu tělesa na
zemský povrch obrovskou rychlostí na
50 tisíc kilometrů za hodinu se téměř
celý meteorit vypařil. V okolí kráteru se
našlo jen pár železných úlomků, jeden z
nich je uložen v muzeu poblíž
Barrringerova kráteru.

VESMÍR PŘED
DEVADESÁTI LETY

LISTUJEME STARŠÍMI
ROČNÍKY
ASTRONOMICKÉHO
ČASOPISU ŘÍŠE
HVĚZD

OBJEV NOVÉ DALŠÍ PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY?
Transneptunická planeta? S tímto titulem (i s otazníkem)
rozeslala ústřední kancelář astronomických zpráv při
Mezinárodní astronomické unii na hvězdárně v Kodani
dne 14. března 1930 telegram prof. H. Shapleye:
»Hvězdárna Lowellova (Flagstaff, Arizona) telegrafuje:
Soustavným pátráním, jež započalo před několika lety k
doplnění Lowellových badání o transneptunické planetě,
bylo objeveno těleso, které po sedm týdnů souhlasilo v
poloze, i v přibližné vzdálenosti předpověděné Lowellem.
Bylo 15 velikosti a jeho poloha dne 12. března ve 3
hodiny středního času greenwičského byla 7 časových
sekund na západ od stálice delta Geminorum, v souhlase
s délkou předpověděnou Lowellem. Podle zprávy
státnho astrofysikálního ústavu otištěné ve večerníku
»Národ. Listů« (dne 25. t. m.) zachytil astronom tohoto
ústavu Dr. B. Šternberk 18. a 21. března nové těleso na
fotogr. desce s pomocí 60 cm zrcadlov. dalekohledu.
Podle oběžníku hvězdárny v Kodani ze dne 21. t. m. č.
259 bylo těleso fotografována dne 19. března profesorem
Wolfem na hvězdárně v Heidelberce. Velikost 15.
hvězdné třídy.
ŘÍŠE HVĚZD, ROČNÍK 1930, Č. 4, STRANA 73 -74

KOSMONAUTIKA
BYLO - 25.5.2020

RAKETA SPOLEČNOSTI
VIRGIN ORBIT
HAVAROVALA

Americká společnost Virgin Orbit je sesterskou společností firmy Virgin Galactic, která nabízí
zájemcům vyhlídkové lety do vesmíru (zatím se ale žádný neuskutečnil). Obě vlastní americký
miliardář Richard Branson. Virgin Orbit chce do kosmu vypouštět družice, k tomu používá
speciální letadlo Boeing pojmenované Cosmic girl, vesmírná dívka. Rakety startují z podvěsu
letadla. První testovací pokus nové rakety LauncherOne, který se uskutečnil v pondělí večer,
ale nebyl úspěšný. Raketa havarovala zatím z neznámých příčin, posádka letadla je v pořádku.
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BUDE - 27.5.2020
RAKETA FALCON 9 JE
PŘIPRAVENA K
HISTORICKÉMU
STARTU

Pokud vše půjde podle plánu,
zítra se tři minuty po dvaadvacáté
hodině našeho času zapálí motory
rakety Falcon 9 s kosmickou lodí
Crew Dragon na špičce. V
útrobách budou dva američtí
astronauté Robert Behnken a
Douglas Hurley, aby se po
několika hodinách letu připojili k
Mezinárodní vesmírné stanici ISS.
Odklad startu je ale možný, nad
kosmodromem není úplně ideální
počasí. Další případný termín
startu připadá na 30.5.

Přímý přenos startu můžete sledovat na webu www.kosmonautix.cz

Profil obou astronautů najdete na další stránce

Robert Louis Behnken
narozen: 28.7.1970 (49 let)
předchozí zaměstnání: pilot
astronaut NASA od roku 2000
čas strávený ve vesmíru
29 dnů 12 hodin 17 minut
6 výstupů do kosmu,
celkový čas: 37 h 33 min
mise: raketoplán Endeavour
(STS -123), 2008
Endeavour (STS 130), 2010,
pracoval na orbitální stanici ISS
469. člověk ve vesmíru
Záliby: lyžování, horské kolo,
svobodný

Douglas Herald Hurley
narozen: 21.10.1966 (53 let)
předchozí zaměstnání: důstojník
vojenského letectva, plukovník
astronaut NASA od roku 2000, v
roce 2006 působi jako operační
ředitel NASA v ruském Středisku
přípravy kosmonautů
J.A.Gagarina
čas strávený ve vesmíru
28 dnů 11 hodin 12 minut
mise: raketoplán Endeavour
(STS -127), 2009
Atlantis (STS 135, poslední mise
raketoplánu), 2011
496. člověk ve vesmíru
Je ženatý, jeho manželkou je
astronautka Karen Nybergová

NAVŠTIVTE výstavu COSMOS
DISCOVERY V PRAZE , JE ZNOVU
OTEVŘENA!
Největší světová výstava kosmické a
kosmonautické techniky je znovu otevřena,
můžete ji navštívit až do 30. srpna v Praze,
na Holešovickém výstavišti v Křiižíkově
pavilonu. Ale pozor, vstupenky si musíte
rezervovat předem na internetu. Nejsou z
nejlevnějších, jednodenní základní vstupné
pro jednu osobu stojí 350 korun. Ale i tak
to asi stojí zato. Pro celou rodinu bude
výhodnější si zakoupit rodinnou
vstupenku, která platí pro dvě dospělé
osoby a dvě až tři děti. Novinkou jsou i
večerní prohlídky.
Více info na
https://www.ticketportal.cz/event/
COSMOS_DISCOVERY_SVETOVA_VYSTAVA_KOSMONAUTIKY

Na dalších stránkách najdete pár fotografických
„chuťovek“ z poslední návštěvy členů úpického
astronomického kroužku na této výstavě. Fotky jsou bez
popisků, ale modely určitě dokážete sami identifikovat.

Zajímavosti z kosmonautiky
ČÍM (se) FOTÍ ASTRONAUTI?

JAKÝ FOTOAPARÁT MĚL NA PALUBĚ PRVNÍ KOSMONAUT SVĚTA, JURIJ
GAGARIN? A JAKÝ PRVNÍ AMERIČAN VE VESMÍRU JOHN GLENN? JAKÉ
ZNAČKY FOTOAPARÁTŮ POUŽÍVALI ASTRONAUTÉ NA MĚSÍCI? A JAKÝM
PŘÍSTROJEM POŘÍDILA SVOJE POSLEDNÍ SELFÍČKO JESSICA MEIROVÁ?
Začněme poslední otázkou. Američanka Jessica Meirová má na svém twitterovém účtu nádherné
selfíčko. Bylo pořízeno fotoaparátem Nikon D5 s objektivem 28 milimetrů, který byl ale umístěn ve
speciálním pouzdře (na jedné z těch fotek na twitteru je vidět). Všechny expedice programu Apollo
používaly švédské fotoaparáty firmy Hasselblad, samozřejmě na klasický film s kapacitou 160
barevných nebo 200 černobílých obrázků. Americký astronaut John Glenn měl na palubě kosmické lodi
Friendship 7 služební „Leicu“ s teleobjektivem, ale sám používal neznačkový kinofilmový kompakt
prodávaný firmou ANSCO, který si koupil v marketu za 40 dolarů. Byla to vlastně vynikající

japonská Minolta HI-MATIC F, která se dá i u nás ve fotobazarech koupit za zhruba dvě tisícovky.
Všimněte si zvláštního adaptéru kvůli lepšímu uchopení přístroje, Glen ho vlastně držel
„obráceně“. A jaký fotoaparát měl k dispo zici první kosmonaut Jurij Gagarin? Žádný, fotografování
nebylo součástí jeho letového programu:)

CO JE Na Tomto SNÍMKU?
Odpověď – viz bonus

Aktuálně – počasí v Úpici
aktuální záznam meteorologických prvků, naměřených
stanicí ČHMÚ, umístěné na hvězdárně v Úpici

Aktuálně – seismická aktivita
Pondělní záznam zemětřesné aktivity, získaný seismografem
Geofyzikálního ústavu v Praze, umístěným na hvězdárně v Úpici.

Aktuálně – 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
Pravidla soutěže

- odpověz na tři otázky
- odpovědi odešli nejpozději do čtvrteční půlnoci (28.5.2020) 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!

VZOR

Chcete být milionářem?
Česká Skalice 26. května 2020

1) V jakém souhvězdí se nachází
hvězda Vega
• A) Ještěrka
• B) Býk

Správná odpověď:

• C) Lyra
• D) Vozka

?

2) Které souhvězdí je svojí rozlohou
nejmenší na severní obloze?
• A) Lyra
• B) Perseus
Správná odpověď:

• C) Koníček
• D) Havran

?

3) Jedna automobilka má ve svém emblému
hvězdokupu Plejády. Jak se tato automobilka
jmenuje?

• A) Subaru
• B) Suzuki
Správná odpověď:

• C) Ferrari
• D) Dodge

?

Správné odpovědi na otázky minulého kola

Venuše

Charon

1) C Regulus je
nejjasnější hvězda v
souhvězdí Lva.
2) C Největší přirozený
satelit Jupitera se
jmenuje Ganymed.
Objevil ho dalekohledem
Galileo Galilei. Je větší
než planeta Merkur.
3) A Nejjižnější čínský
kosmodrom se nachází
nedaleko města
Wenchang, podle kterého
se také jmenuje. První
start z tohoto
kosmodromu se
uskutečnil 25.6.2016.

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.

ATLAS MRAKŮ (5)
Mrak typu Stratus, který krásně přechází v podobu mlhy.

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.

ATLAS MRAKŮ (2)

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

zveřejníme je.

ATLAS MRAKŮ (1)

Cumulus, v pozadí Altocumulus. Pošlete nám i vy fotku
mraků, zveřejníme ji v této rubrice.

NAPIŠ 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

DOTAZNA

E-MAIL virtualnikrouzek@seznam.cz
IKARIE XB 1

http://alienspapercraft.com

V minulém bonusu virtuálního astronomického kroužku
se mi líbila zdigitalizovaná ukázka z filmu IKARIE XB-1 Jak
můžu tohle DVD získat?
Nejjednodušší je přihlásit do posledního virtuálního milionáře,a
zodpovědět všechny tři otázky. Ze všech účastníků vylosujeme
jednoho, který tento dárek, tedy dývýdýčko IKARIE XB1 dostane
poštou. Nezapomeň proto uvést poštovní adresu!

Je pravda, že jeden z
dvojice astronautů,
která poletí poletí na
Crew Dragonu k ISS,
má za manželku astronautku? Je to tak. Doug
Hurley se v létě 2009 podruhé oženil, jeho
současná manželka je Karyn Nybergová, která v
týmu NASA pracuje od roku 2000. Ve vesmíru
strávila více než 180 dnů.

Papírový model Ikárie XB1 si můžeš vyrobit i ty sám, doma. Inspirovat se můžeš
třeba na těchto stránkách pana Miroslava ze Slovenska, který na webu používá
nick Zax.

kontakt na autora: mikezax@gmail.com
www.zax.sk

BONUS
Co nevidět odstartuje z Cape Canaveral raketa Falcon 9
soukromé společnosti SPACE X s modulem Crew Dragon,
kdysi dávno dopravida do vesmíru i elektromil Tesla. Podívejte
se na hezkou animaci, jak takový start a přistání rakety Falcon
jednotlilvých stupňů probíhá.

Co je na tomto snímku?

Noční Londýn, Paříž a Brusel
na snímku z ISS. Snímek
pořídil francouzský astronaut
Thomas Pesquet.

https://www.youtube.com/watch?v=Tk338VXcb24

