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INZERCE

INZERCE

STŘEDNÍ ČECHY Nevšední ne-
beská podívaná se bude odehrávat
v noci z dneška na zítřek. Noční ob-
lohu ozáří po roce roj stovek zim-
ních meteorů – takzvaných Gemi-
nid. Jejich aktivita pravidelně vr-
cholí okolo poloviny prosince.
„Letos nemáme nejlepší pozoro-

vací podmínky. Sledování bude ru-
šit Měsíc v první čtvrti. I přesto se
vyplatí vyhlížet Geminidy 14. pro-
since mezi půlnocí a svítáním –
tedy kolem šesté hodiny,“ říká ast-
rofotograf Petr Horálek.

Až 120 meteorů za hodinu
Prosincový rojmeteorů je pojmeno-
ván podle souhvězdí Blíženců (latin-
sky Gemini). Mateřským tělesem je
ale ve skutečnosti planetka (3200)
Phaeton – zřejmě bývalá a nyní již
neaktivní kometa. „Radiant roje
(místo, odkud meteory vylétají) se
nachází východně od dvou nejjas-
nějších hvězd souhvězdí Blíženců –
Castora a Polluxe,“ doplňuje Petr
Horálek.
Ty na prosincové obloze vycháze-

jí už za večerního soumraku a v prů-
běhu noci stoupají vysoko nad jižní
obzor, kde vrcholí o půlnoci. „Nej-
více meteorů proto létá ve druhé
polovině noci. Maximální hodino-
vá frekvence by měla dosáhnout

120 meteorů za hodinu,“ říká Jan
Florian z Hvězdárny Žebrák na Be-
rounsku.
Meteory jsou pomalé a často po-

měrně velmi jasné. „A tudíž viditel-
né pouhým okem a kdekoliv po ob-
loze. Stačí zajít na méně osvětlené

místo, kde nebude rušit pozorování
světelný smog,“ doplňuje Florian.
Další zajímavý úkaz se na prosin-

cové obloze objeví těsně před Váno-
cemi. V pátek 23. prosince, jen tři
minuty před Štědrým dnem, seMě-
síc dostane do fáze novu.

Vánoční svátky budou proto letos
bezměsíčné a za jasného počasí
bude možné pozorovat na nebi vel-
ký obrazec nazývaný Zimní šesti-
úhelník. Najdou ho i laici. Stačí,
když vyhledají souhvězdí Orionu a
v něm jasnou hvězdu Rigel. Ta je
jednou z hvězd šestiúhelníku – ne-
boli hexagonu. Další je Aldebaran
ze souhvězdí Býka, Capella z Voz-
ky, Pollux z Blíženců, Procyon ze
souhvězdí Malého psa a Sirius – nej-
jasnější hvězda noční oblohy v sou-
hvězdí Velkého psa.

Vánoční hvězda
Ti, kteří vyhlížejí o Štědrémdnu prv-
ní hvězdu, aby usedli k štědrovečer-
nímu stolu, uvidí letos na obloze
jako první jasnou planetu. „Podle
vašeho výhledu na tu či onu stranu
to bude buďto největší planeta Slu-
neční soustavy Jupiter. Nebo přibliž-
ně stejně jasný a velmi nápadně
oranžový Mars,“ říká Jan Veselý
z pražské Hvězdárny a planetária.
Mars i Jupiter jsou totiž teď v pro-

sinci na večerní obloze po Měsíci
nejjasnější. „Mars se do své maxi-
mální jasnosti dostane až před Vá-
nocemi,“ doplňuje Veselý.
Kromě pražské hvězdárnymohou

Středočeši vyrazit na pozorování
Zimního šestiúhelníku či Marsu s Ju-
piteremna Lidovou hvězdárnu Jose-
fa Sadila v Sedlčanech. „Za příznivé-
ho počasí, tedy pokud je alespoň po-
lojasno,máme pro veřejnost otevře-
no vždy v pátek a v sobotu večer,“

informuje správce sedlčanské
hvězdárny František Lomoz.
V prosinci, lednu a únoru zde pro-

bíhá pozorování od 18 do 21 hodin.
„V sobotu 24. prosince ne. Ale o tý-
den později, na silvestra, pokud
bude jasno, budeme mít také ote-
vřeno,“ potvrzuje Lomoz.
V závěru roku se na obloze naskyt-

ne ještě jeden vzácný pohled –
všech pět jasných planet Sluneční
soustavy a Měsíc v jednom okamži-
ku. „Bude to mezi 27. prosincem a
silvestrem,“ dodává Petr Horálek.
Ve čtvrtek 29. prosince v 15 hodin

nastane ještě konjunkce Merkuru s
Venuší. To je situace, kdy se Země s
oběma planetami dostane do jedné
přímky a ze Země je vidíme v téměř
stejné poloze. Při prosincové kon-
junkci bude možné Merkur s Venu-
ší pozorovat večer nízko nad jihozá-
padním obzorem.

Management

Více na www.jobdnes.cz

Servisní technici

Controlling Manager EE Region

Finanční ředitel/ka

Obchodní ředitel/ka

Total Value Optimization Manager

Vedoucí ekonomického odboru

IT - správa systémů a služby

Více na www.jobdnes.cz

Programátor/ka DELPHI

Správci IT (junior)

DPP - IT junior

Programátor/ka - vývoj - Kolín

Programátor/ka - senior - Kolín

Vývojový pracovník/pracovnice - IT oddělení - Kolín

Obchod, prodej, nákup

Více na www.jobdnes.cz

Obchodní zástupce pro zdravotnickou techniku

Sales Development Manager

KEY ACCOUNT MANAGER JUNIOR (35.-40.000Kč + AUTO)

KEY ACCOUNT MANAGER (45.-50.000Kč + AUTO)

OBCHODNÍK PRO ABSOLVENTY - STROJAŘINA (od 40.000 Kč)

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE S AJ/NJ - KOLEČKA, KLADKY (40-60.000 Kč)

Technika, elektrotechnika

Více na www.jobdnes.cz

ELEKTRIKÁŘ JUNIOR NA SMĚNY OD 27.000 KČ

TESTOVACÍ INŽENÝR – EMC

AVIONIK - KONSTRUKTÉR Praha-východ (40-60.000 Kč)

ELEKTROKONSTRUKTÉR Praha-východ (30-40.000 Kč)

AUTOELEKTRIKÁŘ

ELEKTRO - JUNIOR (30-38.000 Kč)

SKUPINA COOPSUPERMARKET
Maršála Koněva 639 - areál velkoobchodních skladů Nymburk

VÁŠČESKÝOBCHODTĚŠÍMESENAVAŠINÁVŠTĚVU

LEVNĚJI UŽ NEKOUPÍTE!!! POUZE V TYTO DNY:
15. 12. 2022 – 18. 12. 2022

Zlatý Bažant 0,5 l
pivo premiový ležák
max. 40 ks
na osobu/den
25,80Kč / l

Selské mléko 1 l
čerstvé 3,9%

Olej řepkový 1 l
max. 12 ks
na osobu/den

12,70

69,90

20,-

33,90

199,-

Staročeský medo
Dukát 850g

19,88 Kč / 100 g

ovník
850g

0

169,-
1290

2390
Vídeňské párky 100 g
pultový prodej
Krahulík - Masozávod Krahulčí a.s.
99 Kč / kg

4990

asozávod K
g

90

990

Jaroslava Šašková
redaktorka MF DNES

Konopiště

Na zámku se v zimě
napijete čaje
a zažijete soirée

Víkendový adventní program na
zámku Konopiště byl poslední pří-
ležitostí nahlédnout do útrob pa-
mátky. Návštěvníky znovu naplno
přivítá až 1. dubna 2023. Někdejší
sídlo následníka rakousko-uherské-
ho trůnu Františka Ferdinanda
d’Este ale nezavírá úplně. Po před-
chozí domluvě mohou zájemci do-
razit na Odpolední čaje či Zvěřino-
vé soirée. Čaje jsou určené pro
omezený počet osob, které se podí-
vají do zámeckého růžového salon-
ku. Zvěřinové soirée zase zavede
návštěvníky mezi arcivévodovy lo-
vecké trofeje. (cov)

Dobříš

Údolí překlenula
dřevěná stezka

Novou stezku, kterou město necha-
lo vybudovat na základě podnětu
obyvatel, otevřeli v Dobříši. Dře-
vem vyložená trasa vede přes údolí
Trnovského potoka u rybníka Pa-
pež. Stezka je dlouhá 160 metrů a
její stavba vyšla na zhruba 975 tisíc
korun. Projekt patří k vítězným ná-
vrhům loňského kola participativní-
ho rozpočtu s názvem Tvoříme
Dobříš. „Konečně mohou Dobříšáci
chodit kolem Papeže suchou no-
hou. To je ta největší výhoda. Vznik-
lo nám krásné místo pro příjemné
procházky a přesně to ve městě
chceme,“ okomentoval zprovozně-
ní stezky dobříšský starosta Pavel
Svoboda (PRO Dobříš) s tím, že v
budoucnu by si zasloužil revitaliza-
ci také severní břeh rybníka. (cov)

Začíná nebeská podívaná
Zítra nad ránem vrcholí Geminidy. Na Vánoce jasně zazáří Zimní šestiúhelník

MeteoryGeminidy (vpravo), zimní rojemeteorů, vylétají východně od dvou nejjasnějších hvězd souhvězdí Blíženců – Castora a Polluxe. Druhý z Blíženců, Pollux, je zároveň jednou ze šesti výraz-
ných hvězd takzvaného Zimního šestiúhelníku (vlevo). Interesantní procesy lze na obloze sledovat v nejbližších dnech a týdnech. x foto: Petr Horálek

Zaměstnání - Nabídka
Městská část Praha 6 - Úřad městské části
nabízí volné pracovní místo referent ORGA-
NIZAČNÍCH vztahů a INFORMACÍ. Bližší in-
formace jsou zveřejněny na webových strán-
kách www.praha6.cz v rubrice Volná pracov-
ní místa. Lhůta pro doručení přihlášky s do-
klady : 28.12.2022 v podatelně Úřadu měst-
ské části Praha 6. Bližší informace : Ing. Pa-
winger, tel. 220 189 123.266739

Kam v zimě na pozorování

● Lidová hvězdárna
Josefa Sadila Sedlčany

Od prosince do února za příznivé-
ho počasí vždy v pátek a sobotu od
18 do 21 hodin (kromě 24. 12.) Bliž-
ší informace na čísle 777 285 444.
● Hvězdárna Žebrák
Pouze ve vypsaných termínech po
rezervaci na www.hvezdarnaze-
brak.cz. Soukromé pozorování se
objednává mailem na adrese
kontakt@hvezdarnazebrak.cz.


