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Vážení čtenáři,  

dostáváte do rukou první číslo zpravodaje, který bude vycházet – v rámci 
realizace projektu „Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou 
na školách Karlovarského kraje” v operačním programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II“ – zhruba jednou do měsíce a skrze který vás budeme 
informovat o jeho průběhu. Toto číslo obsahuje především kompletní seznam 
aktivit, které plánujeme uspořádat do konce letních prázdnin 2014. 

Projekt je zaměřen na praktickou astronomii, kterou do Karlovarského 
kraje přijede představit řada odborných lektorů z partnerských organizací, 
které jsou odbornými garanty celého projektu. Některého z nich potkáte 
přímo u vás ve škole, ty ostatní si můžete přijít poslechnout na jejich 
přednášku do Krajské knihovny Karlovy Vary nebo se zúčastnit víkendové 
akce (tzv. „víkendovky“) na hvězdárně, které tito lektoři také povedou.  

Dva týdny před každou přednáškou najdete na její téma zpracovanou 
krátkou e-learningovou lekci v našem kurzu  „Astronomie na školách“ na 
www.astropatrola.cz/moodle V každé lekci se budete moci seznámit se 
základy tématu, kterými se lektor bude zabývat při své návštěvě Karlových 
Varů, provést si test svých právě získaných znalostí nebo komunikovat 
přímo s lektorem.  

Přímo v rámci školní výuky proběhnou v průběhu školního roku 
přednášky na školách pořádané pracovníky hvězdárny v Karlových Va-
rech; při nichž bychom velmi rádi zaujali budoucí členy astronomického 
klubu, kteří by chtěli aktivně používat technologie představené v rámci 
projektu. Na některé partnerské školy umístíme astronomické přístroje, 
které budou moci být díky dálkovému přístupu využívány jak učiteli, tak 
zaškolenými žáky či studenty v rámci výuky. O těchto kamerách vás 
budeme detailně informovat postupně v dalších číslech našeho zpravodaje 
a také si o nich budete moci rozšířit obzory na přednáškách či víken-
dovkách, kde se s nimi budeme seznamovat prakticky. Základní informaci 
přinášíme již nyní, abyste si udělali představu o jaká zařízení jde. Součástí 
tohoto vydání je i černobílá verze výukové pomůcky (plakátu), který 
v průběhu školního roku obdržíte v barevné formě. Nad ní si ve třídách 
budeme povídat o některých aktuálních tématech současné moderní 
astronomie.  
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Základem celého systému realizovaného v rámci 
projektu je školní robotický teleskop VL-KVT při-
pojený k internetu. Projekt největšího dalekohledu 
v Karlovarském kraji v hodnotě 1,1 milionu Kč 
realizovala karlovarská hvězdárna v letech 2012 
a 2013 za pomoci jejího zřizovatele – Města Karlovy 
Vary. Pozorovatelna hvězdárny Karlovy Vary má 
výborné pozorovací podmínky z hlediska světelného 
znečištění. Nachází se v nadmořské výšce 615 m n. 
m., což ji činí druhou nejvýše položenou hvězdárnou 
v České republice. 

  
Dalekohled VL-KVT, Hvězdárna Karlovy Vary 

 

Dalekohled VL-KVT o průměru primárního 
zrcadla 16,25“ (40,6 cm) a kompletní obsluhou přes 
internet bude zprovozněn do jara 2014, předpokládá 
se také jeho začlenění do systému GLORIA (GLObal 
Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science, 
čili Globální inteligentní síť robotických dalekohledů 
pro e-vědu). Jeho pozorovací program pak bude 
zajištěn ve spolupráci s odbornými garanty projektu, 
dalekohled bude pozorovat v oboru proměnných 
hvězd a exoplanet, stejně jako v oboru GRB 
(optických transientů gama vzplanutí).  

Předpokládáme zprovoznění dalekohledu v úno-
ru 2014, v současnosti je možné s dalekohledem 
pozorovat vizuálně (očima). Pro práci s daleko-
hledem hledáme v průběhu projektu vážné zájemce 
do týmu VL-KVT. V období 27. 7. – 6. 8. 2014 
proběhne sou-středění, během něhož chceme vybrat 
pětici spolupracovníků, kteří by rádi zajišťovali jeho 
provoz. 

 
 
 

 
 

Po úspěšné realizaci kamery druhé generace (tzv. 
OKO2) bude realizována nová trojice kamer, které 
budou vykrývat oblohu od západu na východ na 
třech školách s nejlepšími pozorovacími podmín-
kami. Cílem provozu těchto kamer bude monitoring 
oblohy s vyhledáváním změn s důrazem na GRB 
(optické transienty gama záblesků), ale bude možné 
zde sledovat pohyb oblohy v průběhu noci díky 
skládání snímků do animací, na snímcích hledat 
různé astronomické objekty, ale také detekovat 
přelety různých družic a letadel. Předpokládané 
zprovoznění kamer: únor 2014.  

 
Celooblohová kamera OKO2, Hvězdárna Karlovy Vary 

 

V současnosti je možné sledovat práci kamery 
OKO2 na www.astro-webcast.eu Přednášky a víken-
dové akce k práci s těmito kamerami se uskuteční 
v termínech 6. – 8. 3. 2014 a 28. – 30. 3. 2014. 
 
 

 

  
TV kamery, Hvězdárna Karlovy Vary 

 

Kamery v síti partnerských škol umožní sledovat 
meteory z vícero pozorovacích stanovišť a následně 
tak určovat jejich dráhy v rámci středoevropské sítě 

» TELEVIZNÍ KAMERY 

SLEDUJÍCÍ METEORY

» CELOOBLOHOVÝ MONITOR 

TŘETÍ GENERACE

» ŠKOLNÍ ON-LINE ROBOTICKÝ 

TELESKOP VL-KVT



 

Moderní astronomie 1/2013                                                                                                                  3 / 12 

CEMENT. Kamery mají za cíl vykrýt velmi řídce 
monitorovanou oblast západu Čech. Vykrytí oblasti 
směrem proti-stanicím na severu Čech, v Německu 
a v Polsku pomůže k nepřetržitému monitorování 
oblohy.  

Snímky jasných bolidů je možno využívat jako 
didaktickou pomůcku. K těmto pozorováním pro-
běhnou přednášky a víkendovky 15. – 17. 11. 2013 
a 4. – 6. 4. 2014. 
 
 

 
 

Zachycováním a vyhodnocováním tohoto záření 
se zabývá radioastronomie. Tento obor patří k velmi 
zajímavé kombinaci oborů elektroniky a astronomie. 
Díky němu můžeme naslouchat vesmíru na jiných 
vlnových délkách než jen ve spektru viditelného 
záření.  

Co můžeme poslouchat? Prakticky v jakýchkoli 
podmínkách lze realizovat poměrně zajímavá pozo-
rování. Na velmi dlouhých vlnách lze velmi pěkně 
mapovat sluneční činnost, která ovlivňuje šíření 
elektromagnetických vln. Na několik škol proto 
budou instalovány detektory sledující tyto poruchy. 
Přednáška a víkendovka proběhne 25. – 27. 4. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SID monitor, Hvězdárna Karlovy Vary 

 
 

 
 

Kromě těchto aktivit máte všichni možnost 
zúčastnit se konzultací na hvězdárně. Úměrně 
věkovým kategoriím jsme pro vás připravili 
Astronomické středy v 18:00 pro žáky 2. stupně ZŠ 
a v 19:00 pro studenty středních škol. Můžete se 
zcela nezávazně přijít pobavit o tématech, která vás 
zajímají, anebo se třeba také aktivně zapojit do 
činnosti hvězdárny. 
 
 
 
 
 

» ASTRONOMICKÉ STŘEDY

NA HVĚZDÁRNĚ

» SID MONITOR - DETEKTOR 

NÁHLÝCH IONOSFÉRICKÝCH PORUCH
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Následující přednášky jsou realizovány v rámci 

našeho projektu a mají za cíl seznámit s jednotli-
vými tématy probíranými na vybraných školách 
také žáky z ostatních partnerských škol. 

Pátek 15. 11. 2013 v 17:00 hodin 

METEORY POMOCÍ TELEVIZNÍCH KAMER 
Jakub Koukal, koordinátor sítě CEMENT  

(Společnost pro meziplanetární hmotu, SMPH) 

Základní přehled pozorovacích sítí pro sledování 
meteorů televizními kamerami v celé Evropě, 
spolupráce mezi nimi s hlavním důrazem kladeným 
na středoevropskou síť CEMENT. Pozorování 
prostřednictvím televizních kamer dvěma systémy 
zpracování dat ze získaného obrazu. Výpočty drah, 
zpřesňování radiantů meteorických rojů. Příprava 
systému detektorů pro některé školy v Karlovar-
ském kraji. 

Pátek 22. 11. 2013 v 17:00 hodin 

KOMETY a jasná kometa ISON 
Jakub Černý, SMPH 

Malá tělesa sluneční soustavy, která obíhají střed 
sluneční soustavy často tisíce let po eliptických 
drahách jsou velmi zajímavými objekty noční 
oblohy. V tomto roce máme výjimečnou možnost 
vidět dvě velmi jasné vlasatice. Pojďme si říci, jak se 
dají tyto objekty pozorovat vizuálně, ale také 
pomocí běžných a speciálních kamer používaných 
v astronomii. 

 

 

Pátek 6. 12. 2013 v 17:00 hodin 

SOUČASNÁ ASTROFOTOGRAFIE 
Petr Skala,  

Štefánikova hvězdárna, FEL ČVUT 

Jak se dá fotografovat obloha, jakým způsobem 
lze pořizovat a zpracovávat snímky noční oblohy. 
Jakou techniku a počítačový software k tomu 
můžeme využít? Aneb jak se fotila obloha dříve 
a jak se fotí dnes? 

 

 

 

 

 

Pátek 17. 1. 2014 v 17:00 hodin 

JAKÉ ZNÁME PROMĚNNÉ HVĚZDY? 
Luboš Brát,  

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet 

Jaké známe "Mechanismy hvězdné proměnnosti", 
jaké typy proměnných hvězd můžeme na obloze 
najít, jak je můžeme pozorovat a co lze všechno 
zjistit při zpracování takovýchto pozorování? 

Pátek 24. 1. 2014 v 17:00 hodin 

SOUČASNÁ KOSMONAUTIKA 
Milan Halousek, Česká kosmická kancelář 

Vyprávění o tom, co nám přináší do běžného 
života kosmonautika od prvního Sputniku, až po 
dnešek. Pronikneme do tajů kosmických programů 
jednotlivých kosmických velmocí. Budeme se zabý-
vat především pilotovanými kosmickými lety. 

 

 
Snímek fotosféry Slunce, Hvězdárna Karlovy Vary 

Pátek 7. 2. 2014 v 17:00 hodin 

PŘÍBĚHY MALÝCH TĚLES  
SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

Petr Scheirich, SMPH 

Kde se ve Sluneční soustavě vzaly komety, 
planetky a trpasličí planety? Co nám prozrazují 
o minulosti našeho koutu vesmíru? Z čeho se sklá-
dají? Jak se tato tělesa objevují? A mohou před-
stavovat nebezpečí pro Zemi? Rozeznáte meteorit 
spadlý na zem od kamene pozemského původu? 
Součástí přednášky bude i praktické poznávání me-
teoritů a hornin, které se s meteority často pletou. 

 

„Rozeznáte meteorit spadlý na zem 
od kamene pozemského původu?“

» PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ
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Pátek 14. 2. 2014 v 17:00 hodin 

SLUNCE A JEHO AKTUÁLNÍ VÝZKUM 
Michal Švanda, AsÚ Ondřejov 

Současný vědecký výzkum Slunce pomocí 
dalekohledů ze Země, ale i družicemi a možnosti 
jeho pozorování pomocí běžně dostupné astro-
nomické techniky, kterou disponuje i Karlovarská 
hvězdárna. 

Pátek 6. 3. 2014 v 17:00 hodin 

PROMĚNNÉ HVĚZDY VIZUÁLNĚ 
Petr Sobotka,  

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet 

Pozorování proměnných hvězd se léta provádělo 
bez dalekohledu nebo malými dalekohledy vizuálně 
očima. Jaké postupy při těchto pozorováních lze 
zvolit a co z výsledků můžeme vyčíst? Přednáška 
navazuje na lednovou přednášku Luboše Bráta. 

 

 

Pátek 21. 3. 2014 v 17:00 hodin 

CO SE ODEHRÁLO 15. 2. 2013  
NAD ČELJABINSKEM? 

Pavel Suchan, AsÚ Ondřejov 

Nikdo o tom dopředu nevěděl. K Zemi se přiřítilo 
rychlostí 17 km za sekundu obří těleso a vnořilo se 
do naší atmosféry. Byl to největší pád od Tunguz-
ského meteoritu v roce 1908. Česká astronomie 
slavila opět úspěch - dráha tělesa byla posléze 
spočítána na observatoři v Ondřejově. Co nám hrozí 
od takové srážky? Byly škody na místě "přiměřené" 
nebo mohly být menší či větší? 

Pátek 28. 3. 2014 v 17:00 hodin 

PROMĚNNÉ HVĚZDY POMOCÍ KAMER 
Martin Mašek,  

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet 

Přednáška se věnuje pozorování proměnných 
hvězd jednoduchými technickými prostředky: DSLR 
a CCD kamerami. Cílem je ukázat, že zajímavé 
výsledky v oblasti proměnných hvězd a exoplanet 
lze dosáhnout i s nenákladnou technikou. 

 

 

 

 

Pátek 4. 4. 2014 v 17:00 hodin 

VIZUÁLNÍ POZOROVÁNÍ METEORŮ 
Ivo Míček, SMPH 

Pozorování meteorů, které dnes provádíme 
kamerami, se donedávna provádělo vizuálně ve 
skupinách pozorovatelů. K zácviku pozorování byl 
využíván zejména letní srpnový čas, kdy je aktivní 
řada rojů, zejména Perseidy. Pojďme si ukázat, jak se 
tyto úkazy pozorují a jak může zájemce data 
zpracovávat. Součástí bude i historie výzkumu 
meziplanetární hmoty, tedy meteorů a meteoritů. 

Pátek 11. 4. 2014 v 17:00 hodin 

BYLY KOUNOVSKÉ KAMENNÉ ŘADY 
MEGALITICKOU ASTRONOMICKOU 

POZOROVATELNOU? 
Miroslav Spurný, Hvězdárna Karlovy Vary 

Úvodní přednáška týkající se projektu mapování 
archeoastronautické lokality, která byla promě-
řována výpravou Astronomického klubu Rokycany 
v 70. letech minulého století. Poslední průzkumy 
ukazují, že místo je podstatnou měrou poničeno 
a rozsah této památky byl původně podstatně větší. 
Přednáška a následný víkendový seminář jsou 
určeny především zájemcům o práci v týmu, který 
bude pracovat přímo na místě a lokalitu mapovat 
a zkoumat. Základní zájem je kameny především 
fotografovat a zaměřovat pomocí GPS. 

Pátek 25. 4. 2014 v 17:00 hodin 

SID MONITOR: 
SLEDOVÁNÍ PORUCH IONOSFÉRY 

Rudolf Šlosiar, Bojnice (Slovensko) 

Pozorování pomocí dlouhovlnných přijímačů 
umožňuje získat řadu zajímavých výsledků – 
počínaje poruchami ionosféry v důsledku gama 
záblesků nebo sledovat meteory i za zamračené 
oblohy pomocí tzv. meteorického radaru. 

 

 
Anténa SID monitoru, M. Vítek, Hvězdárna Karlovy Vary 

 

„Mapování archeoastronautické 
lokality Kounovských řad“ 
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23. – 25. 4. 2013         9:00 – 17:00 hodin 

11. INTEGRAL BART WORKSHOP 

Pošesté proběhne v Karlových Varech koncem 
dubna třídenní mezinárodní konference. Vstup na 
přednášky je bez registrace. Program bude zpřesněn 
počátkem dubna. Jednací jazyk je angličtina. 
V tomto jazyce je vedena i převážná většina 
příspěvků lektorů z mnoha evropských zemí. 

 

 

 

Přihlášky on-line na adrese: 
www.astropatrola.cz/astronomie-na-skolach/prihlasit 

16. – 17. 11. 2013 

LOV NA METEORY TELEVIZNÍ  KAMEROU 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Jakuba 
Koukala se seznámíme se základy pozorování 
meteorů a vyzkoušíme fotografování meteorů 
televizní kamerou a naučíme se základům jejich 
zpracování. Kameru je možné snadno umístit 
kamkoli za okno, takže příležitost k uplatnění 
v praxi zde má každý. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 11 let. 
Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2013. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 10. listopadu 2013, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

23. – 24. 11. 2013 

POJĎ S NÁMI POZOROVAT KOMETY 
A ZEJMÉNA AKTUÁLNÍ KOMETU C/2012 S1 ISON 

Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Jakuba 
Černého se seznámíme se základy pozorování 
komet, vyzkoušíme si jejich fotografování i základy 
zpracování získaných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2013. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 17. listopadu 2013, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

 

7. – 8. 12. 2013 

POJĎ S NÁMI FOTOGRAFOVAT OBLOHU 
ZA POMOCI VLASTNÍHO KLASICKÉHO 

I DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Petra Skaly se 
seznámíme se základy fotografování noční i denní 
oblohy dalekohledem, vyzkoušíme si vlastní proces 
fotografování i základy zpracování získaných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 11 let. 
Uzávěrka přihlášek je 29. listopadu 2013. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 1. prosince 2013, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

27. – 30. 12. 2013 

EXPEDICE: ZÁKLADY ASTRONOMIE 
Pátek 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborných lektorů z jiných astro-
nomických institucí se seznámíme se základy 
fotografování noční i denní oblohy dalekohledem, 
vyzkoušíme si vlastní proces fotografování i základy 
zpracování získaných dat. Případní vážní zájemci 
mohou na této akci pokračovat v získávání i zpra-
cování dalších dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2013. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v úterý 17. prosince 2013, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

25. – 26. 1. 2014 

STAŇ SE S NÁMI KOSMONAUTEM 
ANEB CO NÁM PŘINÁŠÍ KOSMONAUTIKA DO ŽIVOTA? 

Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Milana 
Halouska se seznámíme se základy fotografování 
noční i denní oblohy dalekohledem, vyzkoušíme si 
vlastní proces fotografování i základy zpracování 
získaných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 17. ledna 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 19. ledna 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

„Pojď s námi pozorovat aktuální 
kometu C/2012 S1 ISON!“ 

» VÍKENDOVKY PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ 8 -18 LET

» IBWS 2014
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31. 1. – 2. 2. 2014 

POJĎ S NÁMI LOVIT MLHOVINY 
Pátek 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Martina Vítka 
se seznámíme se základy práce s mapou a atlasem, 
hledání dalekohledem postaru (bez „go-to“ navádění 
dalekohledu), fotografování noční i denní oblohy 
dalekohledem, vyzkoušíme si vlastní proces 
fotografování i základy zpracování získaných dat do 
podoby krásných snímků. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 24. ledna 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 26. ledna 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

 
Mlhovina „Eskymák“ NGC2392, Wikipedia 

15. – 16. 2. 2014 

POJĎ S NÁMI POZOROVAT SLUNCE 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Michala 
Švandy se seznámíme se základy pozorování Slunce, 
vyzkoušíme si vlastní proces fotografování sluneční 
fotosféry i chromosféry i základy zpracování získa-
ných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 7. února 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 9. února 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

24. – 28. 2. 2014 

EXPEDICE: ZÁKLADY ASTRONOMIE 
Pondělí 8:00 – pátek 16:00 

Pod vedením odborných lektorů z jiných astro-
nomických institucí se seznámíme se základy 
fotografování noční i denní oblohy dalekohledem, 

vyzkoušíme si vlastní proces fotografování i základy 
zpracování získaných dat. Případní vážní zájemci 
mohou na této akci pokračovat v získávání i zpra-
cování dalších dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 14. února 2013. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v úterý 16. února 2013, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

7. – 8. 3. 2014 

POJĎ S NÁMI ZKUSIT POZOROVAT „PROMĚNKY“ 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Petra Sobotky 
se seznámíme se základy pozorování proměnných 
hvězd vizuálně, tedy bez použití kamer. Vyzkoušíme 
si vlastní proces pozorování i základy zpracování 
získaných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 28. února 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 2. března 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

29. – 30. 3. 2014 

POJĎ S NÁMI ZKUSIT POZOROVAT PROMĚNNÉ 
HVĚZDY A EXOPLANETY KAMEROU 

Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Martina 
Maška se seznámíme se základy pozorování 
proměnných hvězd pomocí kamer. Vyzkoušíme si 
vlastní proces pozorování i základy zpracování 
získaných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 21. března 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 23. března 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

 

 
Pozorování Slunce, Hvězdárna Karlovy Vary 
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5. – 6. 4. 2014 

POJĎ S NÁMI ZKUSIT POZOROVAT METEORY 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Ivo Míčka se 
seznámíme se základy pozorování meteorů vizuálně, 
tedy bez použití kamer. Vyzkoušíme si vlastní 
proces pozorování i základy zpracování získaných 
dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 28. března 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 30. března 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

 

 
Kamenné řady v Kounově, Wikipedia 

12. – 13. 4. 2014 

BYLY KAMENNÉ ŘADY V KOUNOVĚ SKUTEČNĚ 
MEGALITICKOU ASTRONOMICKOU 

POZOROVATELNOU? 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Příprava vážných zájemců o proměřování 
kamenných řad pomocí GPS. Na přípravu pak 
naváží další výzkumné expedice přímo v lokalitě 
Kounovských a Špičáckých řad pořádané dle 
domluvy s účastníky této víkendovky. Vyzkoušíme 
si vlastní proces záznamu dat i  základy zpracování 
získaných dat. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 10 let. 
Uzávěrka přihlášek je 4. dubna 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 6. dubna 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

26. – 27. 4. 2014 

ASTRONOMICKÁ MĚŘENÍ  
POMOCÍ SID MONITORU 

Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora Rudolfa Šlosiara 
ze Slovenské Bojnice se budeme zabývat po-
zorováním pomocí dlouhovlnných přijímačů. To 
umožňuje získat řadu zajímavých výsledků, počínaje 
poruchami ionosféry v důsledku gama záblesků 
nebo stop meteorů i za zamračené oblohy pomocí 
tzv. meteorického radaru. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 12 let. 
Uzávěrka přihlášek je 18. dubna 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 20. dubna 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

10. – 11. 5. 2014 

POJĎ S NÁMI ZKUSIT POZOROVAT METEORY 
Sobota 14:00 – neděle 12:00 

Pod vedením odborného lektora p. Ivo Míčka se 
seznámíme se základy pozorování proměnných 
hvězd vizuálně, tedy bez použití kamer. Vyzkoušíme 
si vlastní proces pozorování i základy zpracování 
získaných dat. Akce je primárně vhodná pro 
účastníky Dubnového astronomického víkendu 1, 
zaměřeného právě na pozorování meteorů. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 8 let. 
Uzávěrka přihlášek je 2. května 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Potvrzení účasti proběhne v neděli 4. května 2014, kdy 
pořadatel účastníkům rozešle upřesňující SMS s přesnými 
propozicemi. 

 

 
Přelet ISS, letadla a meteoru, Hvězdárna Karlovy Vary 
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6. – 15. 7. 2014 

LETNÍ PUTOVNÍ EXKURSE 
PO HVĚZDÁRNÁCH BÝVALÉ ČSFR 

Akce je určena především pro vážné zájemce, 
které zajímá případná práce astronoma a chtěli by 
poznat práci ostatních institucí v současnosti na 
území bývalého Československa. Akce bude mít 
v měsíci květnu nebo červnu přípravné soustředění, 
na kterém účastníci budou mít možnost navrhnout 
vlastní priority návštěv v jednotlivých cílových 
destinacích. Trasa putovní exkurse povede napříč 
celou bývalou federací, jde tedy o každodenní 
přesuny z jedné hvězdárny na druhou. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 10 let. 
Uzávěrka přihlášek je 15. května 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Ostatní podrobnosti sdělí pořadatel rodičům i účastníkům 
na vyžádání. 

20. – 26. 7. 2014 

VÝZKUMNÁ EXPEDICE KOUNOVSKÉ ŘADY 

Akce je určena především pro proškolené 
zájemce z řad účastníků projektu, které toto téma 
zajímá. Cílem je několikadenní průzkum a mapování 
lokality nedaleko obce Kounov. Je nutné, aby 
účastníci měli zkušenosti se stanováním a byli 
připraveni na improvizované podmínky v průběhu 
expedice. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 10 let. 
Uzávěrka přihlášek je 15. května 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Ostatní podrobnosti sdělí pořadatel rodičům i účastníkům 
na vyžádání. 

27. 7. – 6. 8. 2014 

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 
PRAKTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU 

Akce je určena především pro vážné zájemce 
z řad účastníků projektu, kteří pracují s detektory 
umístěnými na školách a na karlovarské hvězdárně 
a mají zájem pracovat s další technikou na 
hvězdárně. Mezi základní aktivity expedice patří 
pozorování meteorů z více stanovišť a následné 
určování jejich drah a případného místa dopadu. 

Podmínkou účasti je minimální věk účastníka 10 let. 
Uzávěrka přihlášek je 15. května 2014. Kapacita akce je 
12 míst, na přihlášky bude brán zřetel podle jejich pořadí. 
Ostatní podrobnosti sdělí pořadatel rodičům i účastníkům 
na požádání. 

 
 

1. běh   10. – 16. 8. 2014 
2. běh   17. – 23. 8. 2014 
3. běh   24. – 30. 8. 2014 

 
Letní astronomické tábory jsou určené dětem od 

8 do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2014. 
Kapacita každé akce je 12 míst, na přihlášky bude 
brán zřetel podle jejich pořadí. Ostatní podrobnosti 
sdělí pořadatel rodičům i účastníkům na požádání 
od ledna 2014, kdy budou k dispozici závazné 
přihlášky. V současnosti se pro tyto letní tábory 
začínají připravovat celotáborové hry. 

 

 

 
 

NEJVĚTŠÍ DALEKOHLED 
V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Dalekohled VL-KVT byl v loňském roce hlavním 
realizovaným projektem hvězdárny, který splňuje 
všechny předpoklady pro splnění odborných i popu-
larizačních cílů. Srdečně vás tedy zveme na první 
pozorování s ním. Hvězdárnu je možné navštívit 
denně za jasné oblohy po telefonické registraci. 
Bližší podrobnosti najdete na našich www stránkách 
www.astropatrola.cz 

 

Teleskop bude také plně využit k záměrům 
projektu „Astronomie a přírodní vědy interaktivní 
formou na školách Karlovarského kraje“, registrační 
číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0032. Vážní zájemci jej 
budou moci ovládat vzdáleně a získávat tak data 
vhodná ke zpracování také přes síť internetu. 

» POZVÁNKA

» LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR
PRO DĚTI 8 -14 LET

» LETNÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 8 -18 LET
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Tento zpravodaj je vydáván 
jako informační periodikum 
projektu „Astronomie a pří-
rodní vědy interaktivní formou 
na školách Karlovarského 
kraje“, registrační číslo: 
CZ.1.07/1.1.18/02.0032,  
pro zúčastněné školy, jejich 
personál a žáky, obecně 
prospěšnou společností  
Hvězdárna a radioklub 
lázeňského města Karlovy Vary
 
Projekt je podpořen  z Ope-
račního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost  
v rámci globálního grantu  
Zvyšování kvality ve vzdě-
lávání v Karlovarském kraji II.  
 
Financováno z Evropského 
sociálního fondu a rozpočtu 
České republiky. 

 
Souhrnný kalendář akcí 
Pátek 15. 11. 2013  Přednáška: Meteory pomocí TV kamer 

16. – 17. 11. 2013  Lov na meteory TV kamerou 

Pátek 22. 11. 2013  Přednáška: Komety a jasná kometa ISON 

23. – 24. 11. 2013  Pojď s námi pozorovat komety 

Pátek 6. 12. 2013  Přednáška: Současná astrofotografie 

7. – 8. 12. 2013  Pojď s námi fotografovat oblohu 

27. – 30. 12. 2013  Expedice: Základy astronomie 

Pátek 17. 1. 2014  Přednáška: Jaké známe proměnné hvězdy? 

Pátek 24. 1. 2014  Přednáška: Současná kosmonautika 

25. – 26. 1. 2014  Staň se s námi kosmonautem 

31. 1. – 2. 2. 2014  Pojď s námi lovit mlhoviny 

Pátek 7. 2. 2014  Přednáška: Příběhy malých těles Sluneční soustavy 

Pátek 14. 2. 2014  Přednáška: Slunce a jeho aktuální výzkum 

15. – 16. 2. 2014  Pojď s námi pozorovat Slunce 

24. – 28. 2. 2014  Expedice: Základy astronomie 

Pátek 6. 3. 2014  Přednáška: Proměnné hvězdy vizuálně 

7. – 8. 3. 2014  Pojď s námi zkusit pozorovat „proměnky“ 

Pátek 21. 3. 2014  Přednáška:  
Co se odehrálo 15. 2. 2013 nad Čeljabinskem?

Pátek 28. 3. 2014  Přednáška: Proměnné hvězdy pomocí kamer 

29. – 30. 3. 2014  Pojď s námi zkusit pozorovat proměnné hvězdy  
a exoplanety kamerou

Pátek 4. 4. 2014  Přednáška: Vizuální pozorování meteorů 

5. – 6. 4. 2014  Pojď s námi zkusit pozorovat meteory 

Pátek 11. 4. 2014  Přednáška: Byly Kounovské kamenné řady 
megalitickou astronomickou pozorovatelnou?

12. – 13. 4. 2014  Byly kamenné řady v Kounově skutečně 
megalitickou astronomickou pozorovatelnou?

Pátek 25. 4. 2014  Přednáška:  
SID monitor: sledování poruch ionosféry

26. – 27. 4. 2014  Astronomická měření pomocí SID monitoru 

10. – 11. 5. 2014  Pojď s námi zkusit pozorovat meteory 

6. – 15. 7. 2014  Letní putovní exkurse po hvězdárnách bývalé ČSFR 

20. – 26. 7. 2014  Výzkumná expedice Kounovské řady 

27. 7. – 6. 8. 2014  Astronomická expedice:  
praktické soustředění pro účastníky projektu

červenec – srpen 2014  3 běhy Letních astronomických táborů 
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