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O pořádný rozruch mezi světovou vědeckou veřejností se postaral amatérský český astronom.
Tento týden totiž oznámil objevení dvojčete největší planety naší sluneční soustavy - Jupiteru.

"Oblohu pozoruji již od narození", říká amatérský astronom Jan Anděl Ž., který si ze
skromnosti přeje zůstat v anonymitě. "
V posledních měsících jsem si všiml jasné linie uprostřed Jupitera - a došlo mi, že vlastně není
tak veliký. Uvědomil jsem si, že jsou Jupitery dva a že jsou prostě tak blízko sebe, že vypadají
jako jeden
." Jan Anděl Ž. pojmenoval novou planetu Juppiter - podle svých slov proto, že nechtěl příliš
mást veřejnost zbytečně odlišným názvem. Redakci FOLKtime se jej podařilo přemluvit ke
krátkému exkluzivnímu rozhovoru.

FOLKtime (FT): Jane, blahopřejeme Vám k senzačnímu objevu. Jak si vysvětlujete, že jste
Juppiter objevil zrovna Vy
?

Jan Anděl Ž.: Děkuji. No tak on Juppiter vlastně ani není planeta. Co si budeme namlouvat - je
to prvotřídní hvězda
.

FT: Hvězda?

JAŽ: Ano. Upřímně řečeno nechápu, že jsem ji objevil teprve já. Vždyť se jedná o hvězdu
viditelnou pouhým okem - a někdy dokonce i za jasného, slunečného dne! A vědci prostě
Juppitera přehlídli v podstatě kvůli balvanu v jeho sousedství.

FT: Nejen tedy, že jste Juppitera objevil - ještě jste dokázal, že je to hvězda. Ocení Váš objev
vůbec někdo?

JAŽ: No tak já nevím, že jo? Možná že dostanu nějakou cenu, no?Volali mi z televize?Ale vo
tom bych jako nerad mluvil, aby mi lidi nezáviděli?
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FT: Rozumíme. Dovolte poslední otázku: posloucháte hudbu?

JAŽ: (S úsměvem) Ale jistě! Ale jenom dobrou. A chodím i na koncerty. Třeba nedávno u nás
byli Eva a Vašek - mám všechny jejich nahrávky! Dobrou hudbu prostě miluji.
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