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protizbraň. Po jistém výkonu tak po roce manželé Vilhelmovi zaslouženě obhájili celkové první místo v turnaji a opět se mohli radovat ze zisku vítězného poháru. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za krásnou letní sobotu s tenisem.

Daniel Mašek

ONDŘEJOVSKÁ HVĚZDÁRNA SE
V ZÁŘÍ OPĚT OTEVŘE VEŘEJNOSTI

Poslední pátek v září, tedy vždy krátce po začátku astronomického podzimu (ten letos nastane 23. září ve 4:28 našeho času),
patří v Evropě už mnoho let vědě a veřejnosti. Na více než 200
místech Evropy se otevírají vědecká pracoviště, aby veřejnosti
ukázala, že věda je zajímavá a napínavá. Pravidelně se k Evropské
noci vědců připojuje i ondřejovská hvězdárna. Dokonce byla jedna
z prvních, která se v ČR k Evropské noci vědců přidala, už v roce
2005.
Letos vás rádi přivítáme v pátek 26. září od 15 do 24 hodin.
Program je zdarma!
Od 15 do 24 hodin bude otevřeno muzeum V. Šafaříka, kde uvidíte historické přístroje a dokumenty o vzniku a vývoji ondřejovské
hvězdárny, osobnosti jejího zakladatele J. J. Friče a také historickou expozici přístrojů pro výzkum Slunce používaných na naší
observatoři.

Skupina slunečních skvrn na disku. Fotografie ASÚ AV ČR

Jedna ze slunečních skvrn ve velkém rozlišení. Fotografie ASÚ AV ČR

Hvězdná obloha nad Západní kopulí ondřejovské hvězdárny - fotografie se
snímala několik hodin, proto místo jednotlivých hvězd vidíme jejich dráhy.
Autor: Lukáš Shrbený

Od 15 do 19 hodin budete moci zažít prohlídku vědeckých pracovišť, která jsou jinak veřejnosti uzavřena. Při exkurzi do Slunečního oddělení se můžete podívat na sluneční patrolu,
k horizontálnímu slunečnímu spektrografu HSFA 2 (průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů) a slunečnímu radioteleskopu o průměru 10 metrů. Přístroje budou
v provozu a za jasného počasí bude předvedeno reálné pozorování
Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu.
Lákadlem bude jistě exkurze k největšímu dalekohledu
v ČR (hlavní přístroj Stelárního oddělení – průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 64 m, hmotnost 84 tun). Přidat se
můžete také k exkurzi k dalekohledu D 50 skupiny astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení a prohlédnout si dvě historické
kopule původní hvězdárny a v případě jasného počasí zažít pozorování Slunce v Západní kopuli.
Proběhnou také komentované prohlídky expozice o historii výzkumu v oblasti fyziky meteorů (bolidy a pády meteoritů) na observatoři v Ondřejově. Zde uvidíte historicky cenné přístroje,
meteority, záběry bolidů - to vše s komentářem. Odchod s průvodcem od Muzea V. Šafaříka v 15, 16, 17, 18 a 19 hodin.

Se setměním, od 19 do 24 hodin (začátky posledních prohlídek
ve 23:00), se budou konat exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště: k největšímu dalekohledu
v ČR s průměrem hlavního zrcadla 2 metry, k dalekohledu skupiny
fyziky asteroidů o průměru objektivu 65 cm a k dalekohledu D50
skupiny astrofyziky vysokých energií.
Za jasného počasí zažijete pozorování oblohy v Západní kopuli
původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů před muzeem. Podzimní obloha nabídne např. pohled na galaxii M 31
v Andromedě, která se k té naší Galaxii přibližuje každou sekundu
o 300 km.
Pro dotazy k průběhu
a organizaci Evropské
noci vědců na observatoři v Ondřejově použijte prosím tento kontakt: Pavel Suchan, tel.:
323 620 124, 737 322
815, e-mail:
suchan@astro.cz.
Pavel Suchan

Pomník Marie Fričové,
manželky J. J. Friče,
v parku na hvězdárně.
Kresba Lukáš Martinka
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Sportovně kulturní centrum v Ondřejově slaví!

V říjnu 2014 uplynulo už 9 let od prvního nápadu zrea- MATEŘSKÉ CENTRUM BERUŠKA
lizovat volnočasový prostor pro širokou veřejnost. Podívejte
funguje v příjemném prostředí s velkou, nově vybavenou
se, jak vypadá SKC dnes a co najdete v našem programu. To
hernou
a využívá všechny prostory centra. Pod vedením Ivevšechno se podařilo za přispění obce Ondřejov, nadšených
ty
Zadákové
je připraven pro děti bohatý a netradiční
lektorů, pracovnímu týmu a všech příznivců centra.
program včetně keramiky, angličtiny, pohybových her a zpíRODINNÝ KLUB POHODA
vání s basou a kytarou. Do Berušky mohou chodit předškolní
je přátelské místo, do kterého můžete přijít s dětmi a dát děti na celý den (včetně stravování), ale i na dobu kratší.
si výbornou kávu, lahodný čaj, dortíky i jiné dobroty. Vy re- Více informací o programu a cenách včetně fotografií
laxujete v Pohodě, zatímco vaše děti jsou na různých ak- z činnosti najdete na stránkách SKC.
tivitách nebo si hrají v dětském koutku.
OBCHŮDEK PRO RADOST
V rámci klubu připravujeme další aktivity a nabízíme
je otevřen pro ty, kteří mají rádi originální produkty Zái možnost pronájmu klubu pro narozeninové oslavy apod.
Otevřeno v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 16 do praží a další zajímavé dárky (dárkové balení čajů, čokolády,
kávy, keramiku, med, originální kabelky, šperky, svíčky, víno
19 hodin a také během některých akcí.
a další). Přijďte se podívat.

ŠKOLA PŘED ŠKOLOU

je přípravná třída určená pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, pro děti s odkladem
školy, s logopedickou nezralostí, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi i pro děti s jazykovým
a kulturním znevýhodněním. Zajišťuje systematickou přípravu dětí na bezproblémový vstup do první třídy ZŠ. Výuku povede Mgr. Zuzana Hauzarová dvakrát týdně v pondělí
a ve středu od 8:00 do 11:30 hodin v učebně SKC. Podrobnosti k programu, přihláškám a ceně najdete na adrese
www.obecondrejov.cz/skcentrum.

GELOVÁ MODELÁŽ NEHTŮ

Od září bude o vaše nehty pečovat Martina Soukupová
(774 803 721), která má s modelováním nehtů dvacetiletou
praxi. Sledujte podrobnosti na našich stránkách a přímo
v SKC v 1. patře.

ZÁPIS DO KURZŮ NA POLOLETÍ (září 2014
– leden 2015)

se koná od 8. do 22. září v pondělí až čtvrtek od 16:00 do
19:00 hodin na recepci SKC v rodinném klubu Pohoda.
SLEVY u kurzů SKC 10 – 20 % pro děti do 15 let platí do
30. 9.
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HIT LETOŠNÍHO PODZIMU

Koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou JAVORY BEAT PRAVIDELNĚ U NÁS PŮSOBÍ ŠPIČKOVÍ LEKTOŘI, MI11. 10. od 18:30 hod. Předprodej vstupenek od 8. 9. na recepci STŘI EVROPY I SVĚTA:
SKC v pondělí až čtvrtek od 16 do 19 hod.
Vladimír Machota: 6x vicemistr světa a 3x mistr Evropy
v Taekwon do, Bohumila Řimnáčová – Řešátková: mistryně světa
a stříbrná z OH v Mexiku ve sportovní gymnastice, Lucie Mášová:
OPĚT JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI OBLÍBENÉ
druhá vicemistryně Evropy v rokenrolových formacích, Standa
VÍKENDOVÉ AKCE S VÝBORNÝMI LEKTORY:
28. září – Michal Šubr, DANCE AEROBIC A HORKÁ Stárek: 3x mistr republiky v boxu, Kristina Bosáková, mistryně
Evropy v karate, Olga Šípková, mistryně světa a 2x mistryně EvNOVINKA SH´ BAM (12 písniček, 12 stylů)
19. říjen – Katka Kaňková, PORT DE BRAS A PILATES ropy ve sportovním aerobiku.

9. listopad - Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc., CVIČENÍ Jazyková škola LANGFOR
RODIČŮ S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI
23. listopad Vojta Lacko, VARIETÉ (DISCO A SHOW otevírá ve čtvrtek 2 kurzy AJ, 9-10:30 začátečníci, 10:45 –
DANCE) A CX BODY STYLING
12:15 mírně pokročilí.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilea: červenec-srpen 201 4
Miroslav Páleník, Ondřejov, 80 let
Jan Šafra, Ondřejov, 80 let
Bedřich Šála, Ondřejov, 83 let
Helena Kleczková, Ondřejov, 86 let
Jiřina Kolářová, Turkovice, 85 let
Jan Řešátko, Ondřejov, 82 let
Václav Bumba, Ondřejov, 89 let
Jaroslav Rajchl, Ondřejov, 83 let
Marie Kratochvílová, Ondřejov, 88 let
Vladimír Grund, Ondřejov, 80 let
Alena Tlamichová, Ondřejov, 84 let
Marie Bartošková, Ondřejov, 91 let
Miluše Ptáčková, Ondřejov, 75 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví do dalších let !!!

Poděkování

Děkuji srdečně obecnímu úřadu za blahopřání a dárek k mým
80. narozeninám. Paní Novotné a Staňkové děkuji za milou
návštěvu.
Jan Šafra
Děkuji obecnímu úřadu za milé přání a dárek k mým
91. narozeninám, který mi předala paní Novotná. Děkuji také
spolku Baráčníků za milé přání a dárek a květiny k mým 91.
narozeninám, které mi předaly tetičky paní Kyclerová a paní
Koucká.
Marie Bartošková
Děkuji Obecnímu úřadu Ondřejov, chovatelům a známým
za dárky a blahopřání k mým narozeninám. Jan Šála
Děkuji srdečně obecnímu úřadu za přání a dárek k mým
narozeninám.
Helena Kleczková

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově

JAVORY
11. 10. od 18:30

Hana a Petr Ulrychovi

JAVORY BEAT – rocková formace souběžná s klasickými
Javory – je pestrou hranou a zpívanou hudební historií Hany
a Petra od raných začátků až po současnost, v níž cítíme
všechno – starý poctivý beat, stejně jako moravskou lyriku
a špičkování klezmerské muziky. Informace a ukázky najdete
na webových stránkách skupiny www.javory.cz

ZAČÁTEK KONCERTU JE V 18:30 HOD
Předprodej vstupenek na recepci SKC, se slevou 30,- Kč,
bude od 8. září, v pondělíaž čtvrtek od 16 do 19 hod.
Cena 250,- Kč, děti do 15 let a důchodci 190,- Kč
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