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Vážení příznivci astronomie,  

dostáváte do rukou poslední číslo 
zpravodaje, který vycházel 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“.  

Nepřehlédněte prosím naše pozvání dvě 
poslední akce, které v rámci projektu 
karlovarská hvězdárna pořádá! Všichni jste 
vřele vítáni – těšíme se na shledání při 
příjemné příležitosti ohlédnutí se za celým 
naším projektem. 

Děkujeme partnerským školám a jejich 
pracovníkům za spolupráci a především 
zvídavým žákům a studentům za jejich zájem 
o astronomii a přírodní vědy. 

Na Hvězdárně Františka Krejčího je každý 
zájemce jakéhokoliv věku vždy vítán! 
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ÚKAZY NA OBLOZE V LEDNU A ÚNORU 

 

Přelety stanice ISS nad Karlovými Vary: 

Datum  čas       Alt.             Az.  

19.01. 5:50:46  68°  SSZ 

21.01. 5:43:54  73°  V 

10.02. 19:29:06 62°  Z 

12.02. 19:20:52 67°  S 

13.02. 18:28:10 75°  S 

14.02. 19:12:02 67°  S 

15.02. 18:19:16 66°  S 

 
Viditelnost planet v lednu a únoru 

Merkur: při západu nebo východu Slunce 
Venuše: pozorovatelná po západu Slunce 
Mars: v první čtvrtině noci, později při západu Slunce 
Jupiter: na obloze celou noc 
Saturn: nad ránem 
Měsíc: 5. ledna + 4. února úplněk 
 
Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy): bude 
nejblíže Zemi 7.1.2015, viditelná i malém 
dalekohledu! 

 
 
 
 
 
 
 

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) 
Snímek: NASA/DanBurbank 
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AKTUALITY Z HVĚZDÁRNY 
 

Karlovarská hvězdárna buduje síť  
pro monitorování ionosféry 

 

Karlovarská hvězdárna, ve spolupráci s partnerskými školami Karlovarského kraje, 
začala budovat síť tak zvaných SID monitorů. O co jde? SID je z anglického Sudden 
Ionospheric Disturbances – náhlá ionosférická porucha, která je vyvolaná změnou 
sluneční aktivity.  

 
SID monitor instalovaný na Hvězdárně Františka Krejčího, Karlovy Vary 

 

Základním principem je měření změn odrazu dlouhých vln v ionosféře naší planety, 
které tyto monitory zaznamenají. Prvotním cílem projektu je zvýšit podíl získávaných 
dat o chování v ionosféře, získat maximum údajů pro další zpracování a porovnávání 
dat a výsledků na mezinárodní úrovni. Sekundárním cílem potom je zapojit do 
vědeckého výzkumu žáky partnerských škol, kteří se na obsluze, vyhodnocování 
a běžném provozu těchto SID monitorů budou podílet. 

Snahou je ukázat mládeži, že astronomie (v tomto případě radioastronomie) není nic 
nepochopitelného, něco co vyžaduje milionové investice a je jen pro vyvolené. 
Naopak… žáci jsou vedeni k pozvolnému poznávání vesmíru, zákonů fyziky 
a  matematiky. A navíc se žáci skutečně podílejí na vědeckém výzkumu. 

Pokud vás toto téma zaujalo, pak navštivte naší hvězdárnu, kde dostanete podrobný 
odborný výklad! 
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AKCE NA HVĚZDÁRNĚ 
 

 
 

22. – 24. 1. 2015 
Astronomický workshop 

pro žáky a studenty partnerských škol projektu 
 
Zajímá tě astronomie víc než ostatní spolužáky? Chceš používat profesionální 
techniku na hvězdárně a vybírat si cíle podle svého zájmu? Pak přijeď k nám! 
Zkušených astronomičtí lektoři a astronomové ti vše vysvětlí a pomohou se začátkem 
tak, abys mohl pozorovat právě ty objekty a úkazy noční oblohy, které tě na ní 
samotného zajímají!  
 
Čtvrtek 22. 1.: workshop 1 - základy pozorování noční oblohy (příprava nočních 
pozorování), praktické pozorování noční oblohy (cíl pozorování dle zájmu účastníka) 
Pátek 23. 1.: workshop 2 – využití výpočetní techniky v astronomii (zpracování dat 
z  pozorování), praktické pozorování noční oblohy (cíl pozorování dle zájmu účastníka) 
Sobota 24. 1.: workshop 3 – seznam se s elektronikou v klubovně radioklubu OK1KVK 
 
Co si potřebuješ vzít s sebou? Spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. 
Přespání je zajištěno ve vytápěné ubytovně přímo v budově hvězdárny. Pro účastníky 
bude k dispozici občerstvení a v pátek společný oběd. Účast na této akci je zdarma. 
 
Uzávěrka závazných přihlášek je 16. 1. 2015 formou SMS  ve tvaru „Jméno a příjmení, 
partnerská škola projektu“ odeslanou na číslo 777953421. Účastníkům budou zaslány 
potvrzující informace zpět na mobil, z něhož se přihlásili. Kapacita akce je maximálně 12 
účastníků. 
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AKCE NA HVĚZDÁRNĚ 
 

 
 

23. 1. 2015 
Astronomická konference 

pro žáky a učitele partnerských škol projektu 
 
Konference je určena především žákům a studentům partnerských škol, členům 
astronomických kroužků, kteří mají zájem spolupracovat na aktivitách projektu 
nadále i po jeho skončení. Technika, kterou v projektu využíváme, by nám měla 
ukázat první výsledky. Proto jsme na hvězdárnu v Karlových varech pozvali několik 
zajímavých odborníků, z partnerských organizací, se kterými můžete přijít debatovat. 
Cílem konference je se setkat na hvězdárně a domluvit se na dalším postupu všech 
projektových aktivit, které se podařilo projektem nastartovat.  
 

Začátek akce: 10:00 hodin, předpokládaný konec akce ve 13:00 hodin 
 

Slunce - co o něm víme?        RNDr. Pavel Kotrč, CSc., Astronomický ústav AV ČR 
ALMA - největší astronomický přístroj současnosti 

RNDr. Miroslav Bárta, PhD., Astronomický ústav AV ČR 
Alchymie cizích světů, aneb Malý kurs astrochemie 

RNDr. Martin Ferus, Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho AV ČR, v. v. i. 
Hledá se tma pro astronomická pozorování 

Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR 
 
Do 16. 1. 2015 nám doručte vyplněný jmenný seznam se žáky a doprovázející osobou na 
e-mail hvezdarna.kv@gmail.com  
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PROGRAM HVĚZDÁRNY 
 
 

LEDEN 2015 
 
 
Sobota 10. 1.  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. 

 

 
Středa 28. 1.  19:00     OD SPUTNIKU K ISS - přednáška 

Sny o cestě do kosmu se staly skutečností – poznejme obtížnost cesty ke hvězdám.  

Jak a proč člověk přistál na Měsíci? Co umí automatické sondy?  

Jaká je budoucnost stanice ISS? A kdo ví, možná osídlíme Mars! 
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PROGRAM HVĚZDÁRNY 
 
 

ÚNOR 2015 
 
 
Sobota 7. 2.  15:00     ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE  

  OD SPUTNIKU K ISS – repríza přednášky 

První část: volný výběr astronomických pořadů a pohádek pro děti. Program vhodný 
pro děti od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče (cca 25 min). 

Druhá část: astronomická přednáška. Vhodné pro všechny věkové kategorie (cca 35 
min).  

Sny o cestě do kosmu se staly skutečností – poznejme obtížnost cesty ke hvězdám. 
Jak a proč člověk přistál na Měsíci? Co umí automatické sondy? Jaká je budoucnost 
stanice ISS? A kdo ví, možná osídlíme Mars! 

 

 
Středa 18. 2.  19:00     ZKÁZA Z NEBES NEBO POSEL ŽIVOTA? - přednáška 

Může z nebe padat kamení? Co přináší komety, jsou to poslové života nebo smrti?!  

A co Čeljabinský meteorit, co všechno už dnes o něm víme? 
 
 
Každou středu (kromě 18. 2.)    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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LETNÍ ASTRONOMICKÉ TÁBORY 
 

Léto plné nových zážitků a poznání,  
strávené v krásné přírodě přímo nad Karlovarskými lázněmi! 

 

      
 
 

Tábory na hvězdárně 2015 
 

26. 7. – 1. 8. 2015  Odkryj s námi tajemství Měsíce 
 

8. -  16. 8. 2015 Chyť si svoji Perseidu 
 
 

 
 

Žádné aktivní astronomické znalosti ani hlubší zájem o obor nejsou podmínkou účasti, 
může jít třeba o zájem o vesmír jako takový, např. díky sci-fi literatuře. 


