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Vážení čtenáři,  

dostáváte do rukou další číslo zpravodaje, který vychází 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“.  
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ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 

Měsíc a konjunkce s planetami 
15. 10. 2014  Měsíc v poslední čtvrti (20:12) 

17. 10. 2014  Měsíc v konjunkci s Jupiterem  
   (Měsíc 5,8° jižně; Měsíc v blízkosti Jupiteru 
    pozorovatelný 18. 10. po 2. hodině ranní) 

23. 10. 2014  Měsíc v novu (22:56)  

31. 10. 2014  Měsíc v první čtvrti (3:47) 

Planety a zajímavé úkazy 
7. 10. 2014   22 h Uran v opozici se Sluncem 

19. 10. 2014  Kometa C / 2013 A1 Siding Spring prolétá jen  
   7' od planety Mars  
Meteoritické roje 

21. 10. 2014  Maximum meteorického roje Orionid (ZHR 20)  

Přelety stanice ISS nad Karlovými Vary: 
Datum  čas       Alt.             Az.  

11.10. 20:23:32 80°  JJV 

13.10. 20:21:24 74°  S 

14.10. 19:31:56 87°  SSZ 

16.10. 19:29:40 68°  S 

20.10. 19:24:49 82°  SSV 

Viditelnost planet 
Merkur koncem měsíce ráno nad východním obzorem (okem viditelné jen  
za opravdu dobrých podmínek) 
Mars večer nízko nad jihozápadním obzorem 
Jupiter ve druhé polovině noci 
Saturn počátkem měsíce večer nízko nad JZ obzorem 
Uran po celou noc 
Neptun po většinu noci kromě rána 
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ÚKAZY NA OBLOZE V LISTOPADU 
 
Měsíc a konjunkce s planetami 

4. 11. 2014   Měsíc v konjunkci s Uranem  
   (Měsíc 0,37° severně; konjunkce nastává v 18:08  
   SEČ 25° nad VJV obzorem) 

14. 11. 2014  Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,9°  
   jižně; Měsíc v blízkosti Jupiteru pozorovatelný 
   14. a 15. 11. ve druhé polovině noci) 

14. 11. 2014  Měsíc v poslední čtvrti (16:15) 

22. 11. 2014  Měsíc v novu (13:31) 

 

Planety a zajímavé úkazy 
1. 11. 2014   14 h Merkur v největší Z elongaci (19° od Slunce) 

Meteoritické roje 
5.  11. 2014  Meteorický roj Tauridy produkující jen asi 5  
   až 10 meteorů za hodinu.  

17. 11. 2014  Meteorický roj Leonidy produkující v průměru  
   až 15 meteorů za hodinu na svém vrcholu.  
   Ideální pozorovací podmínky nastanou po půlnoci.  

Přelety stanice ISS nad Karlovými Vary: 
Datum  čas       Alt.             Az.  

13.11. 6:29:13  79°  JJV 

16.11. 5:34:56  89°  SSZ  

 

Viditelnost planet 
Merkur v první polovině měsíce ráno nad V obzorem 
Venuše nepozorovatelná 
Mars večer nízko nad jihozápadním obzorem 
Jupiter ve druhé polovině noci 
Saturn nepozorovatelný 
Uran po většinu noci kromě rána 
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AKTUALITY Z HVĚZDÁRNY 
 
Zpráva z Evropské Noci vědců 2014 
 
Termín konání: pátek 26. 9. 2014 19:00 – 22:00 
Místo konání: Velký sál Lidového domu, Školní 7, Karlovy Vary – Stará Role 
Autor textu: J. Maxa; autor fotografií: A. Leinweber 
 
Devátý ročník celonárodní akce pořádané v rámci Evropské noci vědců vyhlášené 
Evropskou komisí se konal tentokrát na téma: „Objevy života na cizích planetách, 
způsoby a technologie, aktuální úspěchy“. 

Akce se uskutečnila v Lidovém domě ve Staré Roli, začátek akce byl naplánován na 
19:15. Postupně se do sálu sešlo asi sto padesát návštěvníků, kteří dali přednost vědě 
a  poznání před pohodlím televizních seriálů a pasivní zábavy.  
 

 
 
Organizátorem byla Hvězdárna Františka Krejčího a radioklub v Karlových Varech. 
A  co mohli návštěvníci vidět a slyšet? 

Radioklub se velmi dobře prezentoval ukázkami jednak své činnosti, ale také 
názornými ukázkami didaktického charakteru. Kde na jednom místě můžete uvidět 
v „akci“ Teslův transformátor, uslyšet vysílání v morseově abecedě, nebo uvidět na 
osciloskopu průběh elektrického signálu? A kde jinde máte možnost vidět měniče, 
zesilovače a to jak vlastně z blízka vypadá plošný spoj. Především chlapci byli zvídaví 
a kladli mnohdy až odborné dotazy, ale ani děvčata nezůstávala pozadu. Radioklub 
ukázal, že má mládeži a vlastně všem zájemcům o toto moderní odvětví lidské činnosti 
nejen co nabídnout, ale že také dokáže vychovat další generaci radiotechniků. 
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Dalším lákadlem pro návštěvníky byla ukázka počítačového programu „Svišť“. Pod 
tímto, možná nic neříkajícím názvem,se skrývá unikátní software, umožňující za 
pomoci webové kamerky vytvářet vlastní, funkční tlačítka doslova kdekoli 
a z čehokoli. Stačí když si na kus papíru na stole namalujete kolečko a programu 
oznámíte, co toto kolečko má aktivovat. Možností využití je nekonečně mnoho, od 
jednoduchých her, po využití při prezentacích, až po naprosto sofistikované využití 
v různých profesích a odvětvích vědy a průmyslu. O tento program mohli návštěvní 
soutěžit vyplnění znalostního testu. Vylosovaní účastníci se za závěr večera stali 
hrdými a šťastnými majiteli tohoto unikátního softwaru.  
 

 
 

Hvězdárna se prezentovala přednáškou na téma „Život, UFO a SETI“. Ve zkratce, 
vzhledem k nabitému programu, se pozorný posluchač dozvěděl něco o mapovaní 
planety Mars, o tom co to vlastně UFO je, o podivných jevech na obloze. Také 
návštěvník uslyšel něco o „známých“ událostech týkajících se „létajících talířů“, o tom, 
jak se na tento fenomén dívá věda. Uslyšel i tu druhou, odbornou stránku věci, totiž 
to, že většina takových jevů má logické vysvětlení. Další část přednášky byla potom 
věnována vědeckému programu SETI, kdy za použití skutečně vědeckých metod, je 
mapována velká část hvězdného nebo a hledají se byť i malé známky signálu, který by 
mohl mít umělý původ. Na konec následovalo malé shrnutí součastného poznání světa 
v souvislosti s možnosti existence inteligentního života ve vesmíru. 

Návštěvníci „Noci vědců“ obcházeli jednotlivá stanoviště s ukázkami techniky 
a propagačními materiály. Kladli otázky, bylo vidět , že je mnoho věcí a témat zaujalo. 
A tom především takové akce jsou. O tom, aby lidé viděli vědu a techniku jako 
pomocníka poznání, aby to nebylo cosi nepochopitelného, ale mělo to lidskou tvář. A 
to se myslím letos povedlo. 



Moderní astronomie:  říjen 2014                                                                                                 6 / 8 

AKCE NA HVĚZDÁRNĚ 
 

 
 

31. 10. – 2. 11. 2014 
Astronomický workshop 

pro žáky a studenty partnerských škol projektu 
 
Zaujalo tě nějaké z témat projektu Moderní astronomie? Přijeď k nám na hvězdárnu! 
Pod vedením odborných astronomických i radioamatérských lektorů se seznámíš se 
základy práce s astronomickými přístroji a vědeckými detektory. 
V radioklubu si můžeš sám postavit elektronické zařízení a seznámit se tak i se 
základy radiotechniky. Za jasné noci s námi můžeš pozorovat noční oblohy a objekty 
či úkazy, které tě na ní zajímají!  
 
Program workshopu: 
1. den, pátek 31. 10.: 19:00 sraz účastníků, 20:00 praktické seznámení s detektory projektu 
a základy pozorování noční oblohy, 00:00 pozorování noční oblohy 
2. den, sobota 1. 11.: 11:00 seznámení se s elektronikou v klubovně radioklubu OK1KVK, 20:00 
využití výpočetní techniky v astronomii, 00:00 praktické pozorování noční oblohy 
3. den, neděle 2. 11.: 10:00 využití výpočetní techniky v astronomii, 13:00 odjezd účastníků 
 
Co si potřebuješ vzít s sebou? Spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. 
Přespání je zajištěno ve vytápěné ubytovně přímo v budově hvězdárny. 
 
Uzávěrka závazných přihlášek je 27. 10. 2014 formou SMS  ve tvaru Jméno a příjmení, 
škola, třída, termín akce. Všechno poslat na číslo 777953421. Účastníkům budou zaslány 
potvrzující informace zpět na mobil z něhož se přihlásili. 
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PROGRAM HVĚZDÁRNY 
 
 

ŘÍJEN 2014 
 
Sobota 4. 10.  15:00     ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE  

Program vhodný pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče. Volný výběr 
astronomických pořadů a pohádek pro děti. V případě jasné oblohy se v druhé části 
programu podíváte dalekohledem. 
 
 
Každou středu   18:00     ASTRONOMICKÝ PODVEČER  

Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty. Prohlídka 
interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické techniky. Diskuze, konzultace 
a odpovědi na otázky zájemců o detailnější vysvětlení a informace k relevantním 
tématům, na které není v čase běžného programu dostatečný prostor. Po setmění lze 
spojit s pozorováním noční oblohy. 
 
 
Každou noc po registraci  NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY 

 v individuálně dohodnutý čas 

Každovečerní pozorování jasné oblohy, pouze po telefonické  registraci - denně od 
13:00 do 16:00 hodin na čísle 357 07 05 95 - při které vše dohodne individuelně. 
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RADIOKLUB OK1KVK 
 
 
 
Kroužek elektrotechniky a radioamatérského vysílání 
 
OK1KVK radioklub lázeňského města Karlovy Vary pořádá pravidelné kroužky 
mládeže se zeměřením na radioelektroniku, základy elektrotechniky, radioamatérský 
provoz a sport. Pravidelně se účastníme radioamatérských závodů v juniorských 
kategoriích z našeho vysílacícho střediska na Blatenském vrchu. 

Kroužek je správnou volbou pro ty z vás, kteří máte zájem o zajímavý obor, kteří se 
chcete něco užitečného naučit, nepromarnit zbytečně svůj volný čas a možná učinit 
i první krok k volbě životního povolání. 

Kroužky se konají každý 

Čtvrtek - 15.00 - 17.00 - elektrotechnika a vysílání 

v radioklubu, Lidový dům Stará Role 
 

vhodné pro děti od 12 let, cena 500,-/pololetí 

Více informací: Martin Vítek - tel. 728 762 610, martin.vitek@astropatrola.cz 

 


