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1. Úvod
Vážené dámy, vážení pánové!
Výroční zpráva Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok
2011, kterou Vám předkládáme, má za úkol seznámit veřejnost s rozsahem činnosti a
hospodaření společnosti v tomto kalendářním roce.
Jde o osmý rok činnosti v historii společnosti, která byla registrována 21. října 2003.
Rozhodnutím zakladatele – města Karlovy Vary, byly definovány jak účel, tak i rozsah činností, pro
které byla společnost založena. Správní orgány dbají především na to, aby byla naplňována
zakladatelská idea a spolu s vedením společnosti hledají vhodné nástroje k tomu, jak tuto úlohu
plnit. Tato snaha je však do jisté míry omezena finančními a materielními možnostmi, které má
společnost k dispozici v areálu karlovarské hvězdárny i v oblasti lidských zdrojů. Všechny hlavní
činnosti, které společnost realizuje pro naplnění zakladatelské vize, patří do kategorie činností
více či méně ekonomicky ztrátových. Z toho je patrné, že bez získávání dotačních prostředků,
nejen od zakladatele, ale i z jiných zdrojů, by činnost společnosti nebyla myslitelná. Na tomto
místě je třeba poděkovat zakladateli za velkorysou dotační politiku, která pomáhá udržovat vcelku
vyrovnané hospodaření společnosti bez výrazné redukce hlavních činností. Lze si jen přát, aby
tento trend byl zachován i v budoucích letech.
Rok 2011 byl rokem přelomovým. Jednak došlo ke změnám v zákoně o obecně
prospěšných společnostech a jednak v rámci změn ve společnosti začalo vedení hledat nové
směty, kterým by se společnost měla začít ubírat. Statutárními zástupci obecně prospěšných
společností se nově stali ředitelé, kteří ručí za její činnost a bylo proto nutné schválit
Zastupitelstvem města novou zakládací listinu, což se podařilo v květnu. V souvislosti s tím navrhl
ředitel společnosti v novém dokumentu Sedm priorit řadu změn, které se nadále staly podkladem
pro další směrování společnosti při naplňování jejích cílů a vizí. S těmito prioritami vás také
chceme v této Výroční zprávě seznámit.
Město Karlovy Vary podpořilo hvězdárnu v uplynulém roce výrazně dokonce čtyřikrát
Poprvé, když přidělilo provozní dotaci na rok 2011 ve výši 1,2 milionu. Podruhé, když pomohlo
řešit konsolidaci ztrát předchozích let, kdy nebyl rozpočet společnosti dotován dostatečně a
pomohlo v září řešit provozní finance schválením provozní dotace 200 000 Kč. Potřetí
prostřednictvím Odboru majetku vypsáním výběrového řízení na realizaci Studie dostavby objektu,
který by měl být v následujících letech modernizován, aby odpovídat současným požadavkům na
služby v cestovních ruchu. A konečně počtvrté schváleným návrhem provozní dotace 2012 ve výši
1,8 milionu a stejně tak investiční dotace na projekt technických oprav objektu a realizaci nového
hlavního dalekohledu VL-KVT ve výši 1,7 milionu. Z této částky bylo v prosinci Zastupitelstvem
města schváleno 1,45 milionu. Za tuto pomoc společnost velmi děkuje a v roce 2012 tuto pomoc
využije zejména ve prospěch realizace projektů směrem k zahraničním návštěvníkům našeho
lázeňského města. V tuto chvíli můžeme jen konstatovat, že záměry společnosti pro roky 20122014 předložené ředitelem v dokumentu Sedm priorit společnosti, se daří naplňovat.
Rok 2011 byl ekonomicky rokem víceméně průměrným. Společnost v roce 2011
naplňovala své poslání především v hlavních činnostech a úspěšně si vedla i v činnosti vedlejší,
kterou naplňuje formou prodeje suvenýrů. Pro přehlednost uvádím v následující tabulce možnost
si porovnat generované výnosy s předcházejícími hospodářskými roky. I když tyto příjmy nestačily
pokrýt veškeré náklady na činnost, přesto se daří velmi intenzívně snižovat záporný hospodářský
výsledek. To je opravdu znamením, že v následujících letech budeme nepochybně generovat již
jen kladný hospodářský výsledek. Příjmy ve všech činnostech se řídí především zájmem
veřejnosti o naše programy ovlivněné počasím a také v případě škol jejich ekonomickými a
časovými možnostmi se na hvězdárnu dopravit. V roce 2011 byla návštěvnost nižší, než
v předcházejících letech, protože si veřejnost teprve zvykala na nový systém otvírací doby, který
vstoupil v platnost 1.3.2011. V tomto směru jsme také letos řešili i marketing a propagaci akcí za
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využití všech v současnosti dostupných médií. Koncem roku byla změněno částečně i logo
společnosti, kdy dominantou prezentací se stal výrazný karlovarský lvíček s dalekohledem. Také
byl přizván ke spolupráci na tvorbě plakátů a webu student stavební fakulty ČVUT Aleš Leinweber,
který se společnosti léta stará o webové stránky. Jeho grafické návrhy velmi oživily uniformní
plakáty předchozích let. Ve spolupráci s novým pracovníkem ve funkci PR managera p. Milanem
Veselým, který se funkce ujal 1.11.2011 se podařilo velmi zkvalitnit propagaci naší činnosti.
Vedlejší příjmy v hlavní
činnosti

Vedlejší příjmy v doplňkové
činnosti

Rok

Dotace zřizovatele

2005

1 500 000,- Kč

309 485,-Kč

17,1%

2006

1 400 000,- Kč

321 457,- Kč,

18,4 %

15 786,- Kč

0,9%

2007

1 300 000,- Kč

301 195,- Kč

18,6 %

6 377,- Kč

0,4%

2008

1 200 000,- Kč

360 780,- Kč

20,35 %

32 804,- Kč

1,85%

2009

1 450 000,- Kč

504 227,-Kč

25,9 %

14 390,-Kč

0,74%

2010

1 000 000,- Kč

593 738,- Kč

37,02 %

10 120,- Kč

0,06%

2011

1 400 000,- Kč

485 000,- Kč

25,45 %

21 000,- Kč

1,10%

Úspornost v hospodaření, posuzování rentability jednotlivých činností v porovnání
s jejich přínosem pro naplňování zakladatelské vize, rozvíjení doplňkových činností s cílem zajistit
vyšší míru financování z vlastních zdrojů a především hledání rezerv v kvalitě poskytovaných
služeb, byly hlavními zásadami, kterými se řídil ředitel i správní rada při svých rozhodnutích
v průběhu hodnoceného období roku 2011. Na to, jak se podařilo společnosti tyto zásady
realizovat, by Vám měla odpovědět předkládaná Výroční zpráva.
V Karlových Varech dne 22. května 2012

Ing. Dalibor Suchý
předseda Správní rady

Mezinárodní filmový festival Vám
představí hvězdy jen několik dnů
v roce, my každý jasný večer po
celý rok...
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2. Základní údaje
Název:
Sídlo:

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary

Tel.:
E-mail:
Http:

777 95 34 21, 777 95 34 22, 777 95 34 23
hvezdarna@astropatrola.cz
www.astropatrola.cz, www.astro-webcast.eu

Založení:
Registrace:
IČ:
DIČ:

17.12.2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary
21.října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku
263 61 850
CZ 263 61 850

Bankovní spojení:
od 28.9.2011

Řídící normy:

Raiffeisenbank Karlovy Vary (zrušen 31.12.2011)
číslo účtu: 1053019869 / 5500 (CZK)
FIO banka a.s.
číslo účtu: 2900165934 / 2010 (CZK)
Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
Statut obecně prospěšné společnosti
Usnesení Správní rady
Směrnice ředitele

3. Statutární orgány
Předseda Správní rady:
Dalibor Suchý
Členové Správní rady:
Dagmar Laubová
Edmund Janisch (od 1.7.2010)
Předseda Dozorčí rady:
Jiří Vrána (do 1.3.2011)
Petr Krása (od 1. 5. 2011)
Členové Dozorčí rady:
Ota Maceška
Jana Andrusczinová
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4. Poslání obecně prospěšné společnosti
Společnost byla založena na dobu neurčitou s cílem :
rozšířit nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit hvězdárny Karlovy Vary
pro obyvatele a návštěvníky lázeňského města z České republiky i
zahraničí, školy a jiná vzdělávací zařízení Karlovarského kraje;
rozšířit nabídku programů pro děti a mládež pro využití jejich volného
času v mimoškolních aktivitách, např. víkendových a prázdninových
vzdělávacích soustředěních, táborů a mezinárodních výměnných
pobytů;
rozvíjet spolupráci hvězdárny s českými i zahraničními odbornými
pracovišti se zaměřením na astronomii a příbuzné vědní obory;
popularizovat všemi dostupnými prostředky informace z oboru
astronomie a příbuzných vědních oborů pro nejširší veřejnost a rozšířit
zapojení hvězdárny do odborných programů v amatérském i
profesionálním astronomickém výzkumu;
rozšířit nabídku vzdělávacích a sportovních aktivit pro nejširší veřejnost
Karlovarského kraje v radiotechnických disciplínách.
Společnost je vzhledem ke své činnosti členěna na dva samostatné vnitřní útvary:
Hvězdárna – provozovna v areálu K letišti 144, Karlovy Vary - Hůrky
Radioklub – provozovna v objektu Sedlecká 5, Karlovy Vary - Růžový vrch
Služby poskytované Hvězdárnou a Radioklubem lázeňského města Karlovy Vary lze
rozdělit na:
a) obecně prospěšné služby;
b) služby doplňkové.
a)

Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem za stejných podmínek,
většinou bezplatně. Lze do nich zahrnout zejména:

V souladu se zakladatelskou listinou realizuje o.p.s. zejména tyto obecně prospěšné
činnosti :
shromažďování a poskytování informací z oboru astronomie a příbuzných
vědních oborů široké veřejnosti, školám a institucím se vzdělávacím
charakterem pracujícím zejména při využívání volného času dětí a mládeže;
celoroční činnost s dětmi a mládeží při využití jejich volného času v kroužcích,
klubech, kursech, na víkendových a prázdninových odborných soustředěních
či táborech s odborným programem;
pořádání i spoluúčast v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích pro
děti a mládež v oboru astronomie, radiotechniky a příbuzných vědních oborů;
realizace příměstských vzdělávacích táborů a soustředění v době zimních,
jarních a podzimních prázdnin pro děti a mládež z Karlových Varů;
pořádání a účast při mezinárodních mládežnických výměnách se zahraničními
partnery z EU pro děti a mládež do 26 let;
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b)

zajištění provozu vlastních internetových stránek s odborným a populárněnaučným obsahem;
zajištění vlastních propagačních aktivit činnosti organizace - všemi
dostupnými prostředky: v denním tisku, rozhlasovém a televizním vysílání,
osobní agitací zaměstnanců na školách a ostatní vzdělávacích institucích,
prostřednictvím zpravodaje, letáčků;
reprezentace města Karlovy Vary v oblasti institucí s podobným zaměřením
(hvězdárny a radiokluby), poskytování informací návštěvníkům města Karlovy
Vary, zajišťování prezentačních akcí v objektu hvězdárny za účelem
propagace Města Karlovy Vary;
spolupráce s Městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturněspolečenských akcí pořádaných městem;
pořizování, analýza a kolekce odborných dat s následným publikování v tisku
a odborných publikacích;
účast a spolupráce v odborných projektech a pozorovacích kampaních;
aktivní zapojení do radioamatérských závodů národního i mezinárodního
charakteru.

Služby doplňkové poskytuje o. p. s. od 20.5.2005 za účelem hospodárného
využití svého potenciálu daného jak polohou ve městě, tak personálním a
technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytovány na základě živnostenských
oprávnění a za úplatu v čase a místě obvyklou. Jde zejména o tyto služby:
prodej astronomické literatury a ve středisku i mimo objekt hvězdárny
vydavatelské činnosti vzdělávacího charakteru
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5. Společnost v historickém kontextu
Poloha hvězdárny v České republice
Polohu hvězdárny v Karlových Varech ukazuje mapka. V Karlovarském
regionu jde o jediné zařízení svého druhu. Rozsahem činností od roku 2004
překračujeme velmi často hranice regionu.

Návštěvnost hvězdárny za dobu existence AK v Karlových Varech
Spolu se členy Astronomického klubu jsme se probrali archivními materiály
provozu hvězdárny od okamžiku vzniku Astronomického kroužku v roce 1954 až po roky,
kdy provoz hvězdárny zajišťuje naše společnost. Podíváme-li se na průměrnou roční
návštěvnost programů našeho zařízení v posledních letech, nárůst zájmu o akce je
značný. V roce 2011 přivítáme 500 000. návštěvníka, což bude v tomto roce 18740.
návštevník akce pořádané hvězdárnou.
Provozovatel

Období

Počet návštěvníků
hvězdárny

KaSS Karlovy Vary

1955 – 1976

54 271

OKS Karlovy Vary

1977 – 1990

95 143

MKS Karlovy Vary
KC Ametyst, KSO

1991 – 1996

16 449

Magistrát města OLKP

1997 - 2003

27 844

2004 - 2011

323 212

1963 – 2011

519 975

O. P. S.
Celkem
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Porovnání návštěvnosti a příjmů v hlavní i vedlejší činnosti 2001 - 2011
Postupný nárůst programů a otvírací doby je znát velmi dobře znát ve všech
letech činnosti obecně prospěšné společnosti. Rozšíření nabídky aktivit pro veřejnost a
především děti a mládež, které dobře reprezentují lázeňské město je umožněno
především postupným zavedením systému a získáním nových kvalitních
spolupracovníků, kteří provoz hvězdárny zajišťují.
V následující tabulce je vidět, že v letech činnosti obecně prospěšné
společnosti dochází až desetinásobnému nárůstu počtu návštěvníků všech akcí
pořádaných novým subjektem a především k viditelnému nárůstu vlastních příjmů
společnosti, které je možno následně investovat zpět do jejího provozu. Počet se ustálil
na možné hranici, která je dána technickými možnostmi objektu hvězdárny, který se od
rekonstrukce po požáru v roce 1977 prakticky nezměnil a některé jeho části
neumožňují prakticky zvýšit kapacitu pro návštěvníky..

Provozovatel

Magistrát
města
OLKP

Vedlejší příjmy
v hlavní
činnosti

Vedlejší
příjmy
ve vedlejší
činnosti

Rok

Počet
konaných
akcí

Počet
návštěvníků
těchto akcí

2001

243

3 815

17 455,- Kč

2002

196

3 142

10 150,- Kč

2003

166

3 944

26 235,- Kč

2004

521

28 137

220 706,- Kč

2005

505

44 111

300 212,- Kč

9 273,- Kč

2006

568

39 955

321 457,- Kč

15 786,- Kč

2007

621

43 427

291 767,- Kč

12 617,- Kč

2008

555

37 463

360 780,- Kč

32 804,- Kč

2009

349

41 079

520 000, Kč

15 000,- Kč

2010

398

53 381

593 738,- Kč

10 120,- Kč

2011

320

38 715

485 000,- Kč

21 000,- Kč

O. P. S.
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Porovnání návštěvnosti s hvězdárnami ČR v letech 2003 - 2006
Statistika Národního informačního a poradenského střediska (NIPOS)
vydaného v září 2007. Tabulku v této podobě již od roku 2007 přestal NIPOS
zveřejňovat. Nově jsou zveřejňovány pouze celkové statistické přehledy
návštěvnosti v kategoriích institucí dle zřizovatele.
Z uvedených přehledů je ale možné udělat představu o tom, jak na
tom je v rámci republiky naše instituce. Tabulku proto ponecháváme pro
přehlednost.

2006

2005

2004 2003

1.

Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy

132 247

X

X

X

2.

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka,
Brno

76 082

78 011

79 997

77 965

3.

Hvězdárna a planetárium J. Palisy,
Ostrava

50 167

52 876

51 673

52 749

4.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

47 088

50 031

52 299

53 386

5.

Hvězdárna a radioklub
lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.

39955

44 111

28 137

4 172

6.

Hvězdárna a planetárium Plzeň p. o.

27 493

18 521

17 515

25 485

7.

Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice

23 423

22 231

26 705

25 953

8.

Hvězdárna v Rokycanech

22 908

14 124

10 966

9 717

9.

Hvězdárna Valašské Meziříčí

21 046

22 877

22 138

25 476

10.

Hvězdárna v Úpici

16 091

12 683

16 563

16 763

11.

Lidová hvězdárna Prostějov, p. o.

13 952

15 542

16 780

17 883

12.

Hvězdárna a planetárium Teplice

11 822

13 283

14 525

14 283

13.

Hvězdárna Vsetín

6 131

7 028

5 661

6 022

14.

Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod

7 607

6 293

7 075

6 626

15.

Planetárium v Mostě

X

4 721

3 915

3 865

16.

Městská hvězdárna Slaný

4 170

3 973

4 032

3 654

17.

Hvězdárna Veselí nad Moravou

4 096

3 903

3 628

4 139

18.

Vlašimská astronomická společnost

2 917

3 409

2 865

3 640

X – instituce uplatnila právo na nezveřejnění údajů.
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Stručná historie hvězdárny
Dne 9. června 1954 byl založen při tehdejším Krajském domě osvěty v
Karlových Varech první astronomický kroužek. Členové kroužku organizovali
přednášky pro veřejnost, prováděli pozorování malým dalekohledem v parku „U kočky“.
V roce 1955 Osvětový dům zkusil se záměrem vybudovat hvězdárnu adaptovat několik
objektů, ale jejich odlehlost a
dezolátní stav znamenal, že se od
jejich úprav ustoupilo. Naposledy
se snažili upravit pozorovatelnu
na střeše Střední ekonomické
školy.
Nakonec
bylo
rozhodnuto o výstavbě nového
objektu v místě vyhořelého lesa
na Hůrkách. Slavnostní výkop byl
proveden 3. října 1959. V
následujícím roce se práce
rozběhly naplno. Pracovali zde
brigádně v Akci Z členové kroužku
se svými rodinami, pomáhali též dobrovolně občané města. Postupně se však
brigádnická pomoc utlumila a hrozilo, že malý kolektiv nenajde síly hvězdárnu dostavět.
Nakonec převzal národní podnik Pozemní stavby Karlovy Vary nad stavbou patronát a
hvězdárnu dobudoval.
Hvězdárna byla slavnostně otevřena 7.července 1963. Za astronomický
kroužek převzal klíče od hvězdárny František Krejčí, který se na dalších dvacet let stal
jejím vedoucím. Hvězdárna měla půdorys dvou spojených čtverců o stranách asi 9,5 x
5 metrů. Ve zvýšeném přízemí byla
přednášková místnost, hala, WC a
improvizovaná klubovna. Pod odsuvnou
střechou byl umístěn reflektor Newton
250/1500 mm.
Rozvoj činnosti hvězdárny
byl podmíněn zájmem lidí zejména o
kosmonautiku. Koncem šedesátých let
vrcholil přistáním na Měsíci. Rozvoj
přerušil požár hvězdárny v listopadu
1971.
Zničil
celou
knihovnu,
dalekohledy a poškodil přední část
budovy. František Krejčí s vytrvalostí
sobě vlastní prosadil její obnovu a
rozšíření. K původní budově byla
přistavena zadní část, která prostory zvětšila o celkem čtyři místnosti.
V osmdesátých letech se hvězdárna zaměřila pod vedením ing. Josefa
Märze a RNDr. Miroslava Lošťáka na odborné programy v oborech meziplanetární
hmoty, zákrytů hvězd Měsícem, planetek a sledování slunečních skvrn. Zařízení
nabízelo veřejnosti otevírací dobu ve středu a v pátek večer za jasné oblohy a
prováděly se zde školní exkurse.
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Od roku 1991 pak bylo
zařízení
součástí
Městského
kulturního
střediska
a
činnost
stagnovala. Po dvouleté spolupráci
s hvězdárnou jako vedoucí kroužku
mladých astronomů přebírá 1.ledna
1993 funkci vedoucího hvězdárny
Miroslav Spurný. V letech 1993 a
1994 hvězdárna nabízí veřejnosti jen
pozorování noční oblohy v minimálním
personálním obsazením. Byl to čas,
kdy se hledal další směr rozvoje a
rozpočet hvězdárny vykrýval jen
nejnutnější provozní náklady.
Od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1997 bylo zařízení součástí Karlovarského
symfonického orchestru. Toto spojení vydrželo rok a půl a bylo vlastně světovou
raritou. 1.července 1997 byla hvězdárna
převedena pod Odbor kultury a školství
Úřadu města Karlovy Vary. Odbor
následně prošel řadou změn. Odbor
lázeňství, cestovního ruchu, kultury a
vzdělanosti Magistrátu města velmi
pomohl v letech 1999 až 2002
hvězdárnu vybavit pro její současný
provoz a připravil podmínky pro vznik
nynější obecně prospěšné společnosti.
Stávající obecně prospěšná
společnost byla založena Městem
Karlovy Vary za účelem umožnění
rozvoje hvězdárny tak, aby mohla
získávat sponzorské dary, příspěvky od
členů či dary a realizovat projekty s dětmi a mládeží, které v rámci Magistrátu nebylo
možno ošetřit. Umožnila tak vstoupit například do České rady dětí a mládeže či Krajské
rady dětí a mládeže, což znamená obrovské možnosti při práci s dětmi. Česká rada
dětí a mládeže nám například poskytuje velmi levné úrazové pojištění účastníků všech
akcí, což je pro provoz organizace
nezbytné.
Díky možnosti brigádní
spolupráce se studenty středních
škol v Karlových Varech se
realizovala
řada
ojedinělých
projektů,
které
jsou
velmi
pozoruhodné tím, že realizovali
mladí lidé se zapadalém a chutí
něco dokázat. Provoz hvězdárny
pomáhají zajišťovat často také
demonstrátoři,
kteří
obětují
spoustu svého osobního času,
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aby předali své znalosti návštěvníkům ať již v malém chatu na stránkách
astronomického webcastu nebo přímo v pořadech organizovaných hvězdárnou pro
návštěvníky po setmění. S postupující
dobou se však podařilo zjistit smutnou
skutečnost: Většina těchto mladých
spolupracovníků zamíří po maturitě
do Prahy a tím jejich vazba na
karlovarskou hvězdárnu skončí.
S nedostatkem kvalitních
spolupracovníků, kteří by pomáhali
zajistit provoz se sice zatím
nepotýkáme, ale přesto je nutno
provoz
hvězdárny
založit
na
profesionálních pracovnících. Celkový
počet pracovníků, které by hvězdárna
potřebovala k dostatečnému zajištění
provozu je 4 – 5.
V roce 1997 vznikl také při hvězdárně radioklub pro děti a mládež s volací
značkou OK1RHV. Činnost obou těchto subjektů má řadu společných rysů a cílovou
skupinou působení byly vždy především děti a mládež. Tento fakt byl také jedním
z důvodů, proč se spojily v nové organizaci dva subjekty se zdánlivě odlišným
zaměřením a prostory střediska radioklub tak v současnosti využívají členové
radioklubu OK1KVK, kteří dobře reprezentují Karlovy Vary v tomto sportu.
Dnešní hvězdárna se rozsahem aktivit i návštěvností zařadila na čelní příčku
podobných zařízený v rámci celé České republiky, viditelně reprezentuje naše lázeňské
město a svou činností plní bezesporu zcela nezastupitelnou úlohu v Karlových Varech
při vzdělávání dětí a mládeže a využití jejich volného času.

Akce hvězdárny v letech 1954 - 2011 navštívilo celkem

519 975 návštěvníků
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Zakladatel hvězdárny pan František Krejčí

František Krejčí se narodil v České
Třebové 21. října 1901. Byl strojvůdcem a v
tomto povolání setrval skoro až do důchodu.
Zájem o astronomii v něm prý vzbudilo
pozorování Halleyovy komety v roce 1910,
přitahovala ho ale i filosofie, umění, cestoval a
poznával život lidí. Za německé okupace
vstoupil do České astronomické společnosti.
Do Karlových Varů přišel roku 1947 a
založil zde astronomický kroužek, následně
v letech 1959 až 1963 vybudoval a vedl
hvězdárnu. Obnova hvězdárny po zničujícím
požáru v letech 1972 až 1977 byla především
jeho zásluhou.
Československá astronomická společnost
ho jmenovala čestným členem a odměnila ho
Koperníkovou a Keplerovou medailí. Zemřel po těžké chorobě 13. června
1984 v Karlových Varech.

Astronomové
z Astronomického
ústavu Ondřejov v roce 2002 po
Františku
Krejčím
pojmenovali
planetku
číslo
29473,
kterou
objevili. Nedlouho poté došlo k
pojmenování
po
něm
jedné
z karlovarských ulic v nedaleko
hvězdárny, v nově vznikající vilové
čtvrti Motýlek. Je velmi příjemné, že
se tak stalo velmi krátce poté, co
jsme si připomněli 100.výročí
narození
této
významné
karlovarské osobnosti, která po
sobě zanechala dílo značné ceny.
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6. Celkové hodnocení návštěvnosti akcí
Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2011

Celkem uspořádáno akcí

320

Celkem návštěvníků těchto akcí

38715

Denní průměr návštěvníků

121

Celková bilance příjmů a nákladů v roce 2011
Hlavní příjmy společnosti (dotace zřizovatele)

1 400 000,- Kč
Vedl. příjmy v hlavní činnosti společnosti:

485 000,- Kč
Vedl. příjmy v doplňkové činnosti společnosti:

21 000,- Kč
Náklady na provoz společnosti:

1 951 000,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka všech našich akcí v roce 2011

50,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka akcí v objektu hvězdárny v roce 2011

346,- Kč
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7. Zpráva auditora
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8. Hospodaření společnosti v roce 2011
Komentář k hospodaření v roce 2011
Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle
jednotlivých položek a svůj rozpočet organizace, dle možností, dodržuje.
Nezanedbatelnou položku činí platby za elektrickou energii, nájem objektu a areálu.
Objekt je bohužel vytápěn přímotopně elektrickou energií a není zateplen. Alternativní
způsob vytápění musí vyřešit vlastník objektu. Každoročně také přispíváme finančně na
řadu nečekaných oprav technických zařízení, které máme sice zapůjčeny zřizovatelem,
ale například námi užívaná výpočetní či projekční technika již často překračuje svou
životnost.
Díky snižování provozní dotace Města Karlovy Vary a nerovnoměrné
zvyšování vedlejších příjmů se nedaří hospodařit zcela vyrovnaně. Druhým aspektem
naplnění vedlejších příjmů je nejistý odhad na kalendářní rok předem. Nevíme totiž,
jaká bude návštěvnost hvězdárny v daném roce. Jsme závislí především na dobrých
povětrnostních podmínkách a zájmu dětí o námi pořádané akce. Také kapacita a stav
objektu není pro přijímání velkých skupin návštěvníků, jako v jiných krajských městech
právě ideální. Proto také zřizoval v roce 2011 nechal provést studii dostavby objektu,
se kterým vás seznámím v poslední části výroční zprávy.
Ředitel společnosti se nadále zúčastňoval veškerých možných školení
týkajících se spolufinancování projektů a hledal pro zamýšlené projekty partnery.
Bohužel se ukazuje, že podmínky pro přípravy a následné získání prostředků jsou čím
dál tím víc náročnější. Pro rok 2011 byly podány tři projekty na MŠMT a v rámci
spolupráce s astronomickými institucemi ČR jsme získali i další podporu na vývoj
astronomických zařízení, jakým je například celooblohový monitor OKO2.
Také proto se rozhodl ředitel pro rok 2012 přijmout do pracovního týmu
fundraisery, kteří se budou zabývat zajištěním vícezdrojového financování organizace.
Toho společnost nutně potřebuje pro svou další činnost, aby ředitel měl uvolněné ruce
od většiny běžných provozních činností a bylo možno v tandemu projekty připravovat,
ale fundraiser je zapotřebí hlavně k vytipování dárců a donátorů a přípravou k jejich
odpovídajícímu oslovení.

Hospodářský výsledek v běžném účetním období od 1.1. do 31.12.2011
hlavní činnost

dotace zřizovatele
ostatní dotace
příjmy z doplňkové činnosti
příjmy v hlavní činnosti

1 400 000 Kč
118 000 Kč
0 Kč
367 000 Kč

celkem příjmy

1 885 000 Kč

doplňková
činnost

21 000 Kč

1 400 000 Kč
118 000 Kč
21 000 Kč
367 000 Kč

21 000 Kč

1 906 000 Kč

0 Kč

1 951 000 Kč

celkem náklady

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku 2011
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celkem

-45 000 Kč

Výsledek hospodaření je sice záporný ve výši 45 000,- Kč. Poskytnuté dotace
ve výši 1 518 000,- Kč a dosažené vedlejší příjmy z hlavní činnosti ve výši 389 000,- Kč
nepokryly sice zcela provozní potřeby společnosti, ale je zde patrné jejich snižování, po
provedení oprav interiéru v roce 2008, odkdy společnost má záporné hospodářské
výsledky.

Náklady v běžném účetním období od 1.1. do 31.12.2011
Tabulka ukazuje výběr největších a nejdůležitějších položek výdajů z rozpočtu společnosti

Provozní náklady společnosti celkem
Název analytického účtu

Předplatné časopisů

1 951 000,- Kč
Konečný stav v období

4 000,- Kč

Opravy interiéru objektu

74 000,- Kč

Obnova elektroniky, nářadí a vybavení objektu
Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné

80 000,- Kč
135 000,- Kč

Provoz služební mobilní sítě

17 900,- Kč

Provoz vyhrazené internetové linky KV NET 1/1 Mbps

15 000,- Kč
2 900,- Kč

Poštovné (především propagace pro školy)
Nájem prostor hvězdárna

120 000,- Kč

Služby a nájem prostor radioklub Sedlecká ul.

12 000,- Kč

Propagace činnosti, server astro-webcast.eu

60 000,- Kč
43 000,- Kč

Auditorské práce
Vedení účetnictví a personální agendy
Mzdové náklady

20 000,- Kč
537 000,- Kč

Zákonné zdravotní a sociální pojištění, daň

260 000,- Kč

V roce 2011 vyčlenil zřizovatel a vlastník objektu na investiční úpravy částku
ve výši 1,45 milionu Kč, takže se dá předpokládat, že v roce 2012 dojde k realizaci
technického vylepšení objektu. Primárně se z těchto financí bude realizovat nový
hlavní dalekohled, oprava odsuvné střechy a vzduchotechniky v sále.
Od roku 2008, kdy proběhly nezbytné interiérové úpravy ve vstupní hale
hvězdárny, disponuje společnost reprezentačním prostředím, které nám umožňuje
zaujmout návštěvníky hvězdárny a postupně rozšiřovat programovou nabídku
hvězdárny. Úpravy interiéru probíhají postupně každý rok a jejich snahou je objekt
upravit do podoby odpovídající 21.století. Cílem je přitáhnout do objektu co nejvíce
návštěvníků a získat pro hvězdárnu opětovně její místo v rámci kulturních zařízení
Karlovarského kraje.

29

Omezující faktory činnosti v objektu hvězdárny
Objekt vystavěný v letech 1959 – 1963 v Akci Z a rekonstruovaný po požáru
v letech 1971 – 1977 je pro současnou kapacitu aktivit pro veřejnost a také pohodlí
návštěvníků již nevyhovující stavbou. Programová činnost v objektu hvězdárny je
značně omezena jejími kapacitními možnostmi a také špatným systémem
přímotopného vytápění, který je neúnosně drahý. V roce 2011 se dařilo pokračovat
v trendu úspor na platbách za elektrickou energii, platby se podařilo udržet na stejné
úrovni jako v předcházejícím roce.
Audiovizuální sál hvězdárny nabízí
pouze 50 míst k sezení. Bohužel pro tento
počet není vybaven potřebnou klimatizací.
Tato kapacita ho předurčuje pouze pro
pořádání akcí menšího rozsahu. Oproti
jiným hvězdárnám, které se nacházejí
v řadě Krajských měst, bohužel stále
nedisponujeme žádnými solidními vstupními
prostory, halou a návazným sociálním
zařízením, které by umožnily v době konání
programů volný pohyb návštěvníků. Změna,
která byla v roce 2008 učiněna je sice
jednoznačným přínosem, ale při návštěvách programů vyšších než 20 osob přináší
řadu komplikací. To s sebou přináší řadu problémů při organizaci programů pro
veřejnost. Zejména sociální zařízení tvořené jedním WC pro ženy a jedním pro muže,
je například v případě hromadných exkursí dosti omezující pro samotné pořady.
Problémem je i počet míst v audiovizuálním sále hvězdárny. Kapacita sálu je
maximálně 53 míst, ale řada škol kvůli nákladnosti vlastní dopravy požaduje často
možnost návštěvy i 60 dětí najednou. Navíc chybí vzduchotechnika, což může často
dvouhodinové programy doplňující učivo dětem poněkud znepříjemnit vydýchaným
vzduchem. Nepomáhá ani provizorní ventilace, která se v sále během programů
nemůže zase tak často pouštět, protože vzdych je příliš studený
Podobné problémy vyvstávají i na
pozorovatelně, kde je umístěn nejen hlavní
dalekohled hvězdárny, ale i přístroje pro
odbornou činnost. Vzhledem k omezenému
prostoru, navíc zúženého instalací citlivé
astronomické techniky a elektronického
příslušenství, není možné přijmout na
pozorovatelně více než 15–20 osob současně.
Nutná omezování volného pohybu návštěvníků
v prostorách hvězdárny se tak stávají
nepříjemností, kterou návštěvníci hvězdárny
mohou vnímat negativně.
Pravidelné programy hvězdárny pro širokou veřejnost
Od roku 2006 zajišťují provoz dva zaměstnanci v trvalém pracovním poměru.
Od 1.11.2011 dochází k Organizační změně, v rámci které by měl být stabilizován
pracovní tým funkcí fundraisera s cílem zajistit vícezdrojové financování naší
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společnosti. První výsledky budou patrny na přelomu let 2012/2013. Rok 2012 je
spojen s řadou změn v provozu společnosti včetně změn v koncepci otvírací doby, se
kterou v této době experimentujeme, aby veřejnost našla hvězdárnu otevřenou 361
večerů v roce.
Struktura otvírací doby pro veřejnost platná od 1.3.2011

Akce pořádané pro veřejnost lze rozdělit do několika skupin a jsou poměrně
náročná na čas, neboť probíhají nepravidelně a v různých částech dne, často i pozdě
večer. V programu můžete najít:
a) pravidelná pozorování večerní a noční oblohy pro širokou veřejnost;
b) dopolední programy pro školy na hvězdárně i mimo ni;
c) víkendové odpolední programy pro širokou veřejnost;
d) astronomický kroužek pro děti 8 – 15 let;
e) víkendové akce pro děti a mládež
f) astronomický klub pro mládež, začátečníky i pokročilé od 13 let;
g) odborné pozorovací akce (expedice) pro vážnější zájemce;
h) letní astronomické tábory pro děti se zájmem o vesmír;
i) WEBCAST - on-line pozorování na internetu, spolu s řadou dalších aktivit.
Programy, jejich součástí je pozorování oblohy, jsou bohužel navíc závislé na
počasí a viditelnosti objektů z blízkého i vzdáleného vesmíru. Proto se vlastní
pozorování, které je zpravidla hlavní částí programu, koná se pouze v případě jasné či
polojasné oblohy a nevane-li silný nárazový vítr. Vzhledem k tomu, že je hvězdárna
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vybavena pouze odsuvnou střechou, způsobuje často problémy i nárazový vítr. Na
rozdíl od kopule, kde je dalekohled při pozorování krytý před okolními vlivy, pod
otevřenou střechou je vystaven náporům větru. Tato omezení znamenají často nutnost
ztráty zájmu návštěvníků o nabízený program, protože se řídí hlavním posláním
společnosti – ukázat lidem noční oblohu tak, jak ji ze svých příbytků často vidět
nemohou.
Vybavení areálu hvězdárny pro pořádání akcí s programem
Společnost disponuje areálem vybaveným pro pořádání skupinových akcí.
Pro celoroční provoz máme celkem 15 lůžek v ubytovně dále velmi dobře vybavenou
kuchyňku a několik kluboven. Pro sezónní provoz (květen – září) k tomu následně
přibývá pravidelně 30 lůžek v táborové stanové základně, venkovní umývárna se
sprchou a záchody pro 40 osob. Všechny tyto prostory dává provozovatel k dispozici
například organizátorům letních táborů, víkendovek nebo osobám pedagogického
dozoru v době školních výletů. Program našich akcí totiž často vyžaduje pozorovat
pozdě v noci, když již účastníci nemají možnost zajistit si dopravu do místa bydliště,
proto je nocleh do programů zakomponován. Takovéto zázemí je zkrátka nezbytnou
nutností. Můžeme proto nabídnou všem vcelku uspokojivé a hygienicky vhodné
prostředí pro pořádání
aktraktivního programu
programu pro veřejnost
všech
věkových
kategorií. Situaci chceme
vylepšit tím, že chceme
místo stanové základny
vybudovat chatičky pro
40 osob, ve kterých by
účastníci
akcí
měli
podstatně větší komfort.
Stálá expozice hvězdárny
Prostory expozice vznikly likvidací nefunkčních rozvaděčů, které se od roku
2001 nepoužívaly a vstupní prostory hvězdárny činily nevzhlednými. Stálá expozice je
zaměřena na interraktivní exponáty. Dominantou haly je bolidová kamera, která se
podílela na objevu meteoritu Příbram v roce 1959. Tu jsme instalovali v roce 2008 jako
zařízením, kterým místo bolidů fotografujeme návštěvníky a následně jim zasíláme
pořízené snímky e-mailem.
Již v roce 2010 mezi interraktivní exponáty přibyla Kosmická váha, která
návštěvníky zváží na jiných tělesech, než na Zemi, krátká procházka vesmírem, při
které všem spočítáme, za jak dlouho by svým způsobem došli na některý kosmický
objekt.
I v roce 2011 jsme otevřeli hvězdárnu veřejnosti pravidelně i v sobotu
odpoledne a podařilo se nám získat návštěvníky pro odpolední vycházku, jejímž cílem
se může stát právě hvězdárna. Sobotní astronomická odpoledne mezi 15. až 18.
hodinou, se tak od března do listopadu stala pravidelně poměrně hojně navštěvovanou
částí programu našeho zařízení. V jejím rámci si návštěvníci mohou prohlédnout
exponáty, řadu z nich vyzkoušet na vlastní kůži. Jedním z oblíbených exponátů je také
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instalovaný dalekohled o průměru 25 centimetrů, se kterým si zejména děti rády hrají a
mohou si vyzkoušet, že není právě jednoduché do tak velkého dalekohledu s malým
zorným polem nastavit některé objekty.

Novou atrakci si oblíbili také velmi učitelé základních škol, kteří k nám stále
více vodí žáky svých tříd na školní exkurse a pro něž je podobná expozice velkým
přínosem.

Ukázka jednoho ze
snímků části školní výpravy
pořízený
celoblohovou
kamerou
po
její
rekonstrukci. Exponát nám
byl věnován AsÚ Ondřejov
pro sledování bolidů. Jeho
obsluha však byla velmi
komplikovaná, a donutila
nás k vývoji vlastní kamery
typu fish-eye pro sledování
bolidů a následně i optickým
protějškům gama vzplanutí.
Exponát je tedy velmi
vděčnou demonstrací vývoje
astronomické techniky.
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V tomto roce proběhla také instalace stanice SID monitoru, která monitoruje
stav Ionosféry. Kruhová anténa je umístěna na terase hvězdárny. Zařízení monitoruje
v rámci sledování vysokých energií stav ionosféry, která je indikátorem například gama
vzplanutí.

Grafickým výstupem
jsou prozatím grafy denního
průběhu stavu ionosféry na
lokálních počítačích, v rámci
spolupráci s ČVUT probíhá
zapojení naší stanice mezi
výzkumné stanice celé Evropy.
Výsledky budou přístupné na
webu v průběhu roku 2012.

Jako každou zimu jsme bojovali
s nánosy
sněhu
na
terase
nad
pozorovatelnou.
V okamžiku,
kdy
napadne sníh se nadaří otevřít odsuvnou
střechu a je nutné počkat, až členové
astronomického kroužku přijdou na
hvězdárnu a kolejnice odhrabou.
Také proto jsme začali uvažovat
o elegantním řešení – zvýšení úrovně
kolejnic a motorizaci odsuvné střechy.
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Od 9.září 2009 je nefunkční dalekohled KVT. Pokusy o jeho oživení ale
ukázaly, že zařízení realizované amatérsky z materiálů, které neodpovídají současným
požadavkům na přesnost najíždění na objekty, bude nejlepší využít mimo
pozorovatelnu, kde se konají pozorování pro veřejnost. Poloha dalekohledu v kopuli
byla problematickou pro umístění náhradního dalekohledu, kterým se dočasně stal
Meade LX-200 o průměru primárního zrcadla 206 mm. Dalekohled byl proto v březnu
demontován. Díky vzniklému prostoru jsme mohli začít řešit i vybavení odborného
pracoviště a v druhé polovině roku byla realizována v přední části pozorovatelny stavba
příčky oddělující prostor pro veřejnost a odborné pracoviště.
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V březnu bylo také po šesti letech obnoveno vydávání zpravodaje pro členy
Astronomického klubu hvězdárny pod názvem Astropatrola 2011. Tento zpravodaj
plánujeme od druhé poloviny roku 2012 vydávat čtvrnáctidenně a využijeme jej
k náboru dětí i dospělých za členy Astronomického klubu a spolupracovníky hvězdárny.
V roce 2011 vyšla celkem 4 čísla.
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V druhé polovině roku došlo také ke změnám v grafické prezentaci
společnosti. Nový grafik, bývalý člen astronomického kroužku hvězdárny Aleš
Leinweber, nyní student stavební fakulty ČVUT, začal proměňovat doposud vcelku
fádní webové stránky hvězdárny i plakáty v poněkud výbornou grafickou podívanou.
První proměna přišla v souvislosti s Akcí Noc vědců 2011.
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9. Činnost společnosti v roce 2011
Hlavní pilíř činnosti společnosti v roce 2011 tvořily opět především
programy pro veřejnost, které lze rozdělit do několika skupin.
1. Odpolední a večerní programy a pořady pro veřejnost
2. Programy hvězdárny pro školy a kolektivy
3. Volnočasové aktivity hvězdárny pro děti a mládež
4. Prezentační akce
1. Odpolední a večerní programy a pořady pro veřejnost
Za účelem zkvalitnění služeb hvězdárny pro veřejnost došlo k 1. 3. 2012 ke
změně programového schématu. Cílem je otevřít hvězdárnu pro veřejnost jednak
v odpoledních hodinách pro turisty a lázeňské hosty a večerní pozorování pak má být
veřejnosti k dispozici v den, kdy je skutečně jasno. Proto byl nastaven systém
objednávek na dobu mezi polednem a čtvrtou hodinou odpoledne v den, kdy vypadá
povětrnostní situace nadějně.
Systém umožňuje komunikaci s klienty po 16.hodině, můžeme totiž
zpřesňovat možnosti, které nám může připravit počasí. Průvodce tak má v 16 hodin
přehled o počtu zájemců, se kterými může nadále komunikovat. V případě, že se
zatáhne, může po dohodě s klientem také pozorování přesunout na jiný den.

PROGRAMOVÉ SCHÉMA V ROCE 2011
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU 777 95 34 22

V OBDOBÍ OD 1. DUBNA DO 31. ŘÍJNA
Začátky pravidelných programů

Po
Út

duben - říjen

14:00, 16:00

St
Čt

duben - říjen

14:00, 16:00

Začátky večerních pozorování pro veřejnost

individuální domluva

objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00

individuální domluva

objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00

individuální domluva

objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00

individuální domluva
duben
květen - srpen

Pá

září a říjen

pro děti 5-9 let
od 10 let a dospělí
pro děti 5-9 let
od 10 let a dospělí
pro děti 5-9 let
od 10 let a dospělí

objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00
20:30
22:00
21:30
22:30
19:30
21:00

So

duben - říjen

14:00, 16:00

individuální domluva

objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00

Ne

duben - říjen

15:00

individuální domluva

objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00

V OBDOBÍ OD 1. LISTOPADU DO 31. BŘEZNA
Po - Ne

individuální domluva
Hvězdárna uzavřena 23., 24., 25. a 31.12.
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objednávka telefonem
od 12:00 do 16:00

Objednávání v době od 12 do 16 hodin jsme zvolili proto, že nám s otvírací
dobou vypomáhají externisté, zejména studenti. Občas je problém chtít po těchto
spolupracovnících, aby po celý večer čekali, zda se jim někdo neozve. 16.hodina ale
v našem novém objednávkovém systému znamená uzávěrku pouze v případě, že se
do 16 hodin na večer nikdo neobjedná. Pokud jsou na večer objednání zájemci,
pracovníci další zájemce objednají i po tomto čase. Pro novou otvírací dobu ale bude
potřeba připravit větší reklamní kampaň, protože jsme se celý rok 2011 setkávali s jejím
nepochopením. Lidé stejně volili páteční otvírací hodiny, kdy jsou začátky programů
stanoveny pevně a dle jejich vyjádření nepochopili, že objednat se mohou i jednotlivci a
že programy od soboty do čtvrtka večer jsou k dispozici i rodinám s dětmi.
V následujícím přehledu je uvedena návštěvnost především večerních
programů. Stále je nutno mít na zřeteli kapacitu objektu hvězdárny.

Vyhodnocení návštěvnosti programů pro veřejnost
Pozorování oblohy
Akcí
Návštěvníků

Měsíce roku

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

6
11
12
5
4
6
3
2
7
9
8
12

35
74
51
46
18
85
8
18
32
53
56
75

Celkem 2011

85

551

2. Programy hvězdárny pro školy a kolektivy
Hvězdárna školám nabízí celou řadu programů odstupňovaných dle věku dětí
a tyto programy lze rozdělit do několika okruhů asi takto:
a) vzdělávací pořady pro skupiny (školní a dětské a mládežnické kolektivy);
b) vzdělávací pořady doplněné pobytem v areálu hvězdárny;
c) výjezdy mimo hvězdárnu především do základních a mateřských škol;
Hlavní nabídku pro školy tvořil nadále tradiční akce, které realizujeme stále
velmi intenzívně, prakticky od začátku existence hvězdárny. Výpravy školních kolektivů
se mohly celoročně objednávat v pracovních dnech na programy v časech začátků
8:30, 10:30 a 12:30 nebo potom dle výběru i v jiných časech.
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Pořady, které jsme v roce 2011 nabízely školám měly doznávat postupných
změn. V nabídce byly programy realizované zaměstnanci Jindřichem Morávkem a
Miroslavem Spurným. Od 1.3.2011 měl všechny pořady realizovat p. Jindřich Morávek.
Mateřské školy a 1.- 4.třída ZŠ

ŽÁROVKOU NA MĚSÍC
Komponovaný pořad doplněný promítáním pohádek. Vypravěč v roli učitele společně s
kamarádkou žárovkou Žofkou zavede děti na dobrodružnou cestu po Měsíci. 45 minut
Mateřské školy a 1.- 4.třída ZŠ

HABÍKOVO KUKÁTKO
Habík je kluk, který si předsevzal nesnadný úkol. Chce spravit rozbitý nejslavnější dalekohled na
světě - Hubbleův vesmírný dalekohled. Pomůžeme Habíkovi? Když se to podaří, podíváme se
společně do nejvzdálenějších hlubin vesmíru. 45 minut
Základní školy 4.- 9.třída

2O LET HUBBLEOVA OKA
V roce 2010 uplynulo 20. let od vypuštění Hubbleova vesmírného dalekohledu na oběžnou dráhu
kolem Země. Za dobu svého provozu se pro astronomy stal neocenitelným nástrojem v oblasti
poznání vesmíru. Komponovaný pořad děti seznámí s významnými objevy učiněné Huebblovým
dalekohledem a jeho nádhernými fotografiemi mlhovin a galaxií ze vzdálených hlubin vesmíru.
Základní školy 4.- 9.třída

SVĚT OČIMA MRAVENCE A OBRA
Vypravěč v roli vědce provede děti nepředstavitelně vzdáleným a obrovským světem planet,
hvězd a galaxií. A naproti tomu jim poodhalí i část poznání o nepředstavitelně malinkém světě
atomů. 60 minut
Základní školy 4.- 9.třída

SLUNCE Z PRACHU
Dříve než se zrodilo Slunce, bylo tu značné množství zředěného prachu a plynu. Co uvedlo do
pohybu tuto látku, že se počala zhušťovat a v jejím středu zrodila se hvězda zvaná Slunce a
současně s ní i planety? Děti se mohou těšit na zajímavé vyprávění o Slunci a planetách sluneční
soustavy. 60 minut
Základní školy 4.- 9.třída

MODRÝ KLENOT
Při pohledu z kosmického prostoru vypadá planeta Země jako zářivý modrý klenot. Pořad
věnovaný nejnovějším poznatkům o historii, současnosti a stavbě naší planety Země. 60 minut

Projekt do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva na podání žádosti o dotaci do tohoto operačního programu, oblast
podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, přišla nečekaně a nevhod. Po první
výzvě do stejného operačního programu (OP) v únoru jsme další výzvu neočekávali. V
době jejího vyhlášení od 2. 5. do 13. 6., tedy uprostřed sezóny, se pak nebylo možné
se přípravám projektu věnovat naplno. Navíc ani seminář k přípravám projektu nebyl
realizován před samotnou výzvou, ale až 25.5., takže na přípravu projektu bylo již velmi
málo času. Přesto se podařilo projekt podat po měsíčních přípravách 13.června
podána žádost o dotaci ve výši 3,6 milionu Kč. Výhodou tohoto projektu byla možnost
pořízení investice až do výše 40% za použití křížoveho financování, z něhož jsme
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plánovali financovat realizaci dalekohledu VL-KVT o průměru 406 mm, který byl jako
dálkově řízený dalekohled základem projektu.
Projekt nakonec dostal název Moderní astronomie ve škole aneb
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v přírodovědných oborech. V srpnu
nám bylo sděleno, že projekt byl vyřazen pro špatně uvedené klíčové aktivity, tedy
technické chyby, pro které nešel ani do fáze hodnocení hodnotiteli. Evidentně bylo
vidět, že na psaní tak složitého projektu je nutno mít víc času a věnovat jeho přípravě
podstatně více koncentrace a na jeho sestavení je nutno mít samostatného pracovníka.
Během podzimu 2011 ředitel projekt upravoval pro novou výzvu v roce 2012. Mezitím
se podařilo dohodnout se zřizovatelem na investiční dotaci pro nový dalekohled VLKVT, čímž případný nový projekt podaný v roce 2012 má prakticky základ pro svou
realizaci. V samotném projektu nebude nutno žádat o realizaci automatického
teleskopu řízeného přes internet.

Projekty podané na MŠMT v rámci programů státní podpory práce s
dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015
Pro rok 2011 nebyl podán žádný projekt v programech MŠMT. Po velmi
náročném podzimu 2010, kdy bylo velmi náročné stíhat přednášky ve dvou lidech, jsme
se soustředili na podání projektů na rok 2012. V září a říjnu 2011 byly proto
připravovány tři projekty.
Projekt Pravidelná a organizovaná volnočasová činnost s dětmi a mládeží v
technických oborech zaměřený na celoroční činnost dětí v radioklubu OK1KVK byl
podán do programu č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti
a mládež.
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Podobný projekt jako Hvězdárna na školách Karlovarského kraje HVĚZDÁM
BLÍŽ byl podán do programu č. 2 - Podpora vybraných forem práce
s neorganizovanými dětmi a mládeží.
Projekt OBNOVA STANOVÉ TÁBOROVÉ ZÁKLADNY hvězdárny a radioklubu
lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. na opravu táborové základny byl podán do
programu č. 3 - Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit
dětí a mládeže
Všechny projekty byly sice v v prosinci 2011 vyřazeny pro technickou chybu,
ale po napravení a úpravách budou tyto projekty podány v roce 2012 znovu.

Vyhodnocení návštěvnosti programů pro školy
Hromadných výprav
Akcí
Návštěvníků

Měsíc roku

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2
3
3
5
9
14
1
0
2
9
4
3
55

Celkem 2011

16
70
118
181
269
488
23
0
43
383
158
93
1842

Volnočasové aktivity hvězdárny pro děti a mládež
Astronomické víkendy pro členy - mladší děti a začátečníky – v období
viditelnosti Měsíce, který je pro mladší děti vhodným pozorovacím objektem, víkendy
jsou řešeny spíše jako pobyt plný her. V roce 2011 se konalo celkem 10 víkendovek.
Maximální kapacita je však omezena počtem lůžek na ubytovně, tedy 13 místy. Je nám
velmi líto, že musíme řadu zájemců odmítat;
Astronomické víkendy pro členy – vážnější zájemce a pozorovatele –
zpravidla v období kolem měsíčního novu, kdy jsou pozorovací podmínky nejlepší.
Důraz je kladen na vzdělávací přínos. Na těchto víkendech hvězdárna školí své
budoucí demonstrátory pro provádění veřejnosti v otevíracích hodinách hvězdárny a
také instruktory pro práci s dětmi, z řad členů kroužků;
Astronomické krátkodobé pobyty (1 – 3 dny především o víkendech, ale i
v pracovních dnech) s programem pro nečleny a předem objednané skupiny z jiných
mládežnických sdružení – zde pozorovací podmínky nejsou důležité. Tuto nabídku
využívají též školy k realizaci školních výletů. Zde se potýkáme opět s malou kapacitou.
Školní třídy mají často požadavek jet společně a 13 míst v průběhu roku jim
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nevyhovuje. Navíc je pro běžný školní rok velmi komplikovaný přístup na sociální
zařízení, zejména v noci. Proto je volena forma sezónních pobytů od května do září,
pro které je v areálu k dispozici stanová základna s kapacitou 32 lůžek ve stanech a
k nim mají učitelé k dispozici i 13 lůžek na ubytovně v suterénu hvězdárny, klubovnu a
další prostory;
Astronomické výukové letní tábory (7 – 17 dnů) pro děti 8 – 14 let
v průběhu letních prázdnin. Minimálně se pořádají 2 běhy, každý s kapacitou do 36
dětí. Každý rok tábory provází nově vytvořená speciální celotáborová hra, zaměřená
zpravidla na aktuální astronomická výročí.
Volnočasové aktivity pro děti a mládež v roce 2011
Astronomické víkendy pro děti jsou pravidelné rekreační a pobytové akce pro
děti ve věku 8 - 14 let se
zájmem
o
pozorování
hvězdné
oblohy.
Spolu
s odbornými
instruktory
nabízíme
dětem
během
pobytu od pátku do neděle
přímo v prostředí hvězdárny
kompletní program, jehož
náplní
jsou
především
společné hry, výlety do
blízkého okolí a noční
pozorování
hvězd
dalekohledem. Smyslem celé
akce je děti seznámit se
základními poznatky o vesmíru a nabídnout jim prostor k poznání nových kamarádů
s podobnými zájmy. Astronomické víkendy
probíhají vždy jednou měsíčně a prozatím si je
oblíbila většina dětí, která jimi prošla, takže se
mnohé z nich pravidelně na víkendy přihlašují.
Akce jsou většinou tematicky zaměřené podle
pořadu cyklu Světa malé astronomie, který byl do
30.6.2011 jejich pevnou součástí. Proto se také
koná v sobotu odpoledne, aby se jej zúčastnili i
účastníci. Od podzimu 2011 jsme se začali spíše
soustřeďovat na odborněji zaměřené akce, neboť
nám chybí průvodci neboli demonstrátoři.
Astronomický klub pro starší a pokročilé,
demonstrátory a spolupracovníky nahradily nově
Astronomická praktika neboli Astronomické
expedice. Akce jsou orientovány především na
pozorování meteorických rojů, tedy na výzkum
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meziplanetární hmoty v rámci sítě televizních kamer CEMENT. Tato spolupráce se
teprve rozvíjí a její rozběhnutí se předpokládá v druhé polovině roku 2012, kdy bude
hvězdárna vybavena potřebnou technikou. Jedna kamera by měla být na hvězdárně
instalována natrvalo a spolupracovat na sledování meteorů s protistanicí p. Martina
Zimy ve Stochově, který má s kamerami sítě CEMENT jako jediný na západ o Prahy
velmi dobré praktické zkušenosti.
V roce 2011 bylo uspořádány celkem 4 víkendovky a 6 astronomických
expedic.
V květnu také na jedné z nich – expedice Lyridy 2011 v rámci spolupráce s Astronomickou společností Hradec

ASTRO

GATE

LYRIDY
Králové
(ASHK)
navštívil
hvězdárnu v Karlových Varech
p. Martin Lehký, laureát
Kvízovy ceny, který účastníkům
astronomické
expedice
představil svou dlouholetou
činnost
–
odborná
astronomická pozorování.
Odborné astronomické aktivity budou v následujících letech pořádány ve
zvýšené míře, abych získali vážnější zájemce do funkce demonstrátorů a pomohli tak
najít další talenty z řad studentů Karlovarských škol.
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Finále Okno do vesmíru 2011
V neděli 10. 4. proběhlo na hvězdárně v Karových Varech finále vědomostního
klání
s
astronomickou
a
kosmonautickou tématikou „Okno
do Vesmíru“. Celá soutěž měla 3
kola a začala už v listopadu 2009
vyhlášením na všech základních
školách
Karlovarského
a
některých školách sousedního
Ústeckého kraje. Celkem se
soutěže zúčastnilo 122 dětí, do
finále se ale nakonec probojovala
jen čtveřice děvčat Kristýna
Benešová, Veronika Muchnová a
Zuzana Součková ze základní
školy Kadaňská jednička a Radka
Halířová ze základní školy v
Horním Slavkově.
Hlavní cenou byl astronomický dalekohled, pro ostatní účastnice byla jako cena
nabídnuta možnost zúčastnit se se slevou některého našeho letního tábora. Všechny
čtyři soutěžící přijely za doprovodu svých rodičů, a dokonce i některých učitelů už v
sobotu 9. 4. večer.
Všechny disciplíny bodovala
odborná porota tvořená členy výboru
soutěže. Tyto body se započítávaly do
konečného pořadí. Soutěž nakonec
dopadla takto:
1. Radka Halířová
(ZŠ Horní Slavkov)
2. Kristýna Benešová
(ZŠ Kadaňská jednička)
3. Zuzana Součková
(ZŠ Kadaňská jednička)
4. Veronika Muchnová
(ZŠ Kadaňská jednička)
Výukové letní astronomické tábory. V roce
2011 jsme uspořádali tři běhy letních táborů. Zúčastnilo se
jich celkem 51 dětí ve věku 8–14 let.

ASTRO
11. - 22. 7. 2011 LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
„DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU“ aneb seznámení se
světem exoplanet v desetidenní celotáborové hře
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GATE

PERSEIDY

V termínu od 11. –
22. července 2011 se na
hvězdárně v Karlových
Varech
uskutečnil
příměstský
tábor
s
kapacitou 20 dětí. Při
zvažování, zda tento typ
tábora je opravdu vhodný
pro zařízení, jakým je
hvězdárna, máme vždy
dilema, zda není škoda, že
se děti prakticky nemají
možnost seznámit s noční
oblohou, neboť přijdou ráno v 9 hodin na hvězdárnu a v 17 hodin jejich program skončí
odchodem domů. Jak poslední léta ukazují, není to žádný handicap. Řada dětí dnes
nechce spát mimo prostředí domova, takže organizátoři mají alespoň možnost
nabídnout dětem prezentaci
prostředí
hvězdárny
a
nabídnout alespoň přes den
program, který s astronomií
trochu souvisí. Navíc jim
vlastně dávají možnost se
rozhodnout,
zda
by
v
budoucnu neměli zájem na
nějaký pobytový tábor jet.
Kompromisem se proto stává
jedna noc, kterou organizátoři
dětem nabídnou jako noc s
největší šancí na jasnou
oblohu a děti samy se mohou
rozhodnout, zda chtějí na hvězdárně zůstat na pozorování a přespat zde do druhého
dne. Letošní příměstský tábor byl desetidenní a po zkušenostech z předchozích roků
jsme rodičům nedali možnost děti přihlašovat třeba jen na jeden den, podmínkou byla
účast na táboře po celou jeho dobu. Celkem se přihlásilo 13 účastníků, pro které bylo
připraveno 10 tematických dnů
propojených celotáborovou etapovou
hrou „Dobrodružství v Eridanu“. V
programu bylo plnění úloh etapové
hry,
jejíž
epizody
poslouchali
účastníci každý den. Ocitli se tak ve
světě exoplanet, k nimž exoplaneta
Tercie u hvězdy Epsílon Eridani
určitě patří.
Během
tábora
mohli
účastníci poznávat například vysílání
v radioamatérském pásmu 144 MHz
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pod volacími znaky OK1MSH
a OK1RHV, dále si kupříkladu
pomocí
voskové
formy
vyráběli sádrový odlitek palce;
zkoušeli secvičit vystoupení
na zadanou hudbu nebo
slepovali modely foukacích
raket, s nimiž následně
soutěžili.
Hlavní cenou tábora
byl astronomický dalekohled
Firstscope, který nakonec
získala
účastnice
tábora
Veronika Vaníčková.
Pro rok 2012 zvažují
organizátoři uskutečnit tři menší (týdenní) příměstské tábory. Jeden o jarních
prázdninách, druhý hned ze začátku letních prázdnin a třetí až na jejich samém konci.
A jaké bude téma? Samozřejmě příběhy, které nějak souvisejí s astronomií, při nichž
se účastníci dozvědí, jak například mohou hledat pozůstatky dávných kosmických
katastrof, jakými jsou meteority, nebo také zkoumat teorie, jak vlastně mohl vzniknout
život na naší planetě.
Letošnímu příměstskému táboru bohužel nepřálo počasí, ale i tak tábor svá
očekávání splnil… Proto velmi děkujeme za pomoc všem, kteří se na chodu tábora
podíleli, hlavně vedoucí Štěpánce a paní kuchařce Věře.
Hlavní vedoucí tábora Miroslav Spurný
24. 7. – 10. 8. 2011 TÁBOR A EXPEDICE 2011 – VSTŘÍC „PADAJÍCÍM HVĚZDÁM“
Tábor se konal v termínu, jeho součástí byla meteorářská expedice, která začala 31.
července a skončila 7. srpna.
Celého tábora se zúčastnilo 22
dětí. Tématem byly meteory
neboli „padající hvězdy“, děti
měly během tábora získat
informace
ohledně
jejich
pozorování a zkoumání. První
týden se účastníci rozdělili na
„expedičníky“ a „táborníky“.
„Expedičníci“ měli pozorovat
meteory a jejich výsledky byly
poslány do Společnosti pro
meziplanetární hmotu.
„Táborníci“
mohli
pozorovat další úkazy nebo
objekty letní oblohy a jejich
pobyt se, kromě toho, jevil jako
běžný letní tábor. Mimo jiné měla akce bodovací systém, na jejímž konci účastník s
nejvíce body vyhrál dalekohled.
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Všichni se na začátku celého tábora
nejprve zabývali meziplanetární hmotou a
meteory, co jsou, jak vypadají, jak se
zkoumají a k čemu je důležité je zkoumat.
Téma bylo dětem přiblíženo ne jenom na
přednášce, zakončené celkem vydařenou
diskuzí, ale promítalo se i do her, či jiných
zábavných aktivit.
Rozdělit děti na ty, které
pozorovat meteory můžou a „nemůžou“, se
zdálo jako nelehký úkol, nakonec to ale
nebylo tak složité. Kromě ohlížení se na vlastnosti a dovednosti, které mohou být při
pozorování výhodou, jsme hlavně brali ohled na přání dětí.
V druhém týdnu vyjelo deset „expedičníků“ s odborníky a vedoucími na
pozorovací stanoviště (Kyselka, Studánka u Aše), kde se kromě pozorování a
zpracovávání napozorovaných údajů
věnovali výletům do okolí a
tematicky laděným hrám. Zbylí čtyři
účastníci měli své stanovitě přímo
na hvězdárně. „Táborníci“ se během
tohoto
týdne
věnovali
hře:
CESTOVÁNÍ PO ZEMI, kde za
pomoci
„speciálního
přístroje
navštěvovali různá zákoutí naší
planety“ jako je Indie, Jižní Amerika,
Severní Afrika… Navštívili také pár
místních památek (např.: podzemí v
Karlových Varech). Kdo měl zájem,
mohl
se
učit
pracovat
s
dalekohledem a zkoušet si sám najít
některé objekty noční oblohy za
přítomnosti vyškoleného pracovníka. V posledních dnech se děti opět staly jednou
velkou skupinou a strávily zbytek tábora společně.
Akce byla rozdělena na
dvě části hlavně z toho důvodu, že
ne všechny děti chtějí pozorovat
meteory. Všichni účastníci, kteří se
zúčastnili
tábora,
mohou
pokračovat v odborných činnostech
či jejich učení v jiných akcích
hvězdárny jako jsou expedice a
praktika, bez ohledu na to, zda již
překročili 14. nebo 15. rok. Příští
rok bych ráda sjednotila téma pro
„táborníky“ a „expedicionáře“.
Hlavní vedoucí tábora
Martina Exnerová
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14. – 27. 8. 2011: LETNÍ KOSMONAUTICKÝ TÁBOR KOSMICKÁ AGENTURA
Cílem tábora a jeho celotáborové hry bylo seznámení dětí s historií dobývání
vesmíru,
vedením
a
strukturou
nadnárodních
kosmických
agentur
a
základy
raketového
modelářství.
Průběh
celotáborové hry zajišťoval
proškolený personál šesti
členů.
Počet
účastníků
tábora byl 18 dětí, z toho 14
chlapců a 4 dívek.
I
přes
menší
organizační problémy před
začátkem turnusu, se celý
organizační tým tábora sešel
v sobotu 13.8 na karlovarské
hvězdárně zkontrolovat tábořiště a připravit a doladit detaily programu tábora a CTH
(celotáborové hry). V neděli 14.8, mezi
15. a 17. hodinou byl příjem účastníků,
po
skončení
doprovodného
meziprogramu proběhlo představení
realizačního týmu tábora, jeho pravidel a
důležitými
body
průběhu
a
celotáborového tématu. Vzhledem k
nepřízni počasí se již tradiční uvítací
táborák uskutečnil v sále hvězdárny,
umělým ohništěm a buřty opečenými v
troubě.
Během prvních dvou dnů se děti
především seznamovali se strukturou a
vedením kosmické agentury a jejího
programu,
který
si
každý
oddíl
představující vlastní fiktivní kosmickou agenturu určil sám. Doprovodné soutěže měly
dětem zajistit dostatek financí na rozjezd
jejich kosmického programu. V dalších
dnech, až do konce tábora, se z účastníků
tábora pravidelně stávali modeláři, kteří
stavěli rakety pro svůj kosmický program.
První start, který proběhl čtvrtý den
tábora,
byl
neúspěšný.
K
tomuto
nahranému neúspěchy, kdy děti mohly z
bezpečné vzdálenosti sledovat „výbuchy“
svých raket, se vázala další série úkolů,
spojená především s bezpečností práce a
provozu kosmického programu, dále pak
organizace, vyhodnocování dat a řízení
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letu. V dalších dnech se již
odehrávaly relativně úspěšné starty
modelů nosných raket.
Čtvrtý den tábora se také
udála, což ukázal až čas, asi
nejdůležitější zlomová událost. Přijel
kuchař. Z osobních důvodů mohl
dorazit až později, ale o to větší to
bylo překvapení pro účastníky tábora.
Langoše,
vdolky,
bramboráčky,
špízy, plněné krokety nebo například
dýňový koláč, nejen tyto kulinářské
speciality sklízely obrovský úspěch
jak od dětí, tak i od realizačního týmu
tábora.
V druhém týdnu tábora se děti věnovaly další části svého chodu své agentury,
realizaci svého kosmického programu. Oddíly stavěly modely kosmických lodí, družic,
son, ale i orbitálních základen, které měly být následně vyneseny jejich nově
postavenými raketami. Za celou dobu tábora tak děti viděly tři neúspěšné starty a tři
úspěšné svých oddílových raket, dále pak další tři ukázkových raket konstruovanými
vedoucími.
Chod tábora nenarušila žádná vážnější událost nebo nehoda. Menší problémy
nám jen způsobil výpadek proudu, způsobený prudkou a vytrvalou bouřkou. Za celou
dobu tábora nedošlo k vážnějšímu zranění, což bylo pro vedoucí, vzhledem ke
rtuťovitosti dětí nemalým překvapením. Pouze jedna cesta nás svedla do sokolovské
nemocnice na oční pohotovost, zánět spojivek.
Děti si za celou dobu tábora, kromě tematického tábora také užily dvakrát
výlet do města s následnou návštěvou bazénu Thermal, výlety po okolí hvězdárny,
sportovní den, den vody (nejrůznější soutěže a hry spojené s vodou), v druhé půlce
tábora to také bylo velmi příjemné a
teplé počasí. Nejvíce si děti užily a
pochvalovaly táborovou kuchyni, což
ukázala také menší reflexe na konci
tábora, mezi dětmi a vedoucími.
Celotáborová hra byla ukončena
večer v pátek 26.8, kdy proběhlo
vyhodnocení
celotáborové
hry,
průběhu tábora, předání cen a již
zmíněná reflexe. V sobotu 27.8.
dopoledne
proběhlo
balení
stanových podsad a mezi 10. a 12.
hodinou odjížděli spokojení účastníci
tábora domů.
Hlavní vedoucí Václav Skalický
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Vyhodnocení návštěvnosti akcí pro děti a mládež

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet schůzek
kroužků
a akcí pro mládež
5
5
4
5
7
8
3
1
0
2
6
4

Celkem 2011
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Osob
56
65
45
78
52
103
400
702
9
86
74
71
1741

4. Prezentační akce
Bambiriáda 2011
Jako člen Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) se naše
organizace podílela velkou měrou na organizaci krajské Bambiriády 2010, která se
konala pod záštitou České rady dětí a mládeže v sobotu 28. – 29. 5. 2011. Akce se
konala v areálu Krajinné výstavy v Chebu. Naše společnost připravila pro děti a jejich
rodiče stánek s možností sledovat dalekohledem Slunce a také si slepit vlastní model
rakety, kterou jsme poté před dětmi odpalovali za pomoci raketových motůrků a
sledovali na padáku jejich návrat na zem. Programu se zúčastnilo v době od 10:00 do
17:00 hodin 500 osob, z toho většina dětí.
Evropská Noc vědců 23. 9.
V sále hvězdárny, kam se
vejde běžně na programy 53 osob, se
tísnilo od 19 do 21 hodin celkem 75
osob + divadelní soubor Pouličního
divadla Viktora Braunreitera čítající asi
10 osob. Atmosféru divadelního
představení nelze zprostředkovat
slovy, ani fotografiemi... Snad jen
videozáznam dokáže zprostředkovat
obsah představení. Skeče ze života
slavných vědců, které měli přítomní
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tipovat a zaškrtávat do
slosovatelných
karet,
se
prostě převyprávět nedají.
Bylo to opravdu super.
Z
divadelního
představení „Noc oživlých
vědců“
bude
sice
brzy
sestříhán videozáznam, který
pořizoval jeden z přítomných
návštěvníků, ale natáčen ze
stísněných prostorách sálu
hvězdárny moc kvalitní není.
Rozhodně byl ale tento počin
počátkem další spolupráce s
Pouličním divadlem, které
popularizovalo život vědců veřejnosti velmi neotřelým způsobem. V brzké době se tedy
může karlovarská veřejnost těšit na mnoho dalších
podobných akcí na hvězdárně!
Po úvodním divadelním programu připravovali
losování z přítomných 64 účastníků, kteří odevzdali do
limitu slosovatelné karty a dotazníky. Karet i dotazníků se
nám sešlo celkem 64, po vyřazení karet, které nedodržely
stanovená pravidla, jsme mohli losovat výherce
dalekohledu. Po první přednášce dvanáctiletého
„mladého vědce“ Alexe Peterky Neutrinová astronomie
jsme proto provedli „Karlovarskou losovačku“.Po 20
sekundách napětí si nakonec hlavní výhru - přenosný
dalekohled - odnesla přítomná výherkyně paní Lenka
Hlaváčková. Na poslední chvíli nám svou prezentaci o
Astrobiologii odřekl Jaroslav Kubín (také 12 let), takže
byla požádána mladá vědkyně, studentka Masarykovy
university, obor astronomie, Martina Exnerová, která nám
představila svůj nejmilejší vesmírný objekt - Slunce, jak
ho neznáte.
Poté již akce pokračovala pozorováním večerní oblohy na pozorovatelně po
cca 20ti členných skupinkách, což je maximální kapacita pozorovatelny. Akci tentokrát
přálo počasí, bylo nádherně jasno, a tak jsme skončili v 0:45 hodin pozorováním
poslední skupinky zájemců o tuto část programu. Celkem se akce zúčastnilo 95 osob.
Vánoční hvězdy nad Karlovými Vary 2011
Dne 19. 12. 2011 ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera
uspořádala Hvězdárna Karlovy Vary ve svých prostorách pořad Hvězdy nad Karlovými
Vary, jež byl určen výhradně pro děti z dětských domovů. Hned při vstupu, každé z dětí
obdrželo slosovací lístek, a bylo usazeno do sálu.
Chvilkovou rozpačitou nejistotu dětských návštěvníků ve věku 3-17 let, jež sál
opanovala po sdělení, že se bude hrát pohádka o Sněhurce, rozptýlil Viktor svým
prvním zpodobněním starého krále. A od té doby již nikdo nepřemýšlel, kolik je mu let,
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smáli se úplně všichni včetně
dospěláků. To ovšem ještě netušili,
že je mistr zábavy pozve k sobě na
jeviště,
ke
ztvárnění
dalších
potřebných postav k dokreslení
celého pohádkového příběhu. Když
se všichni prosmáli ke konci
Sněhurky a po mohutném aplausu
všem hercům, přišla pohádka
druhá, o šípkové Růžence. I v této
pohádce nebyly ušetřeny bránice
diváků i dalších spoluherců z řad
diváků. Obzvláště, když si pro
ztvárnění Růženky vybral z řad dlouhovlasé blonďaté dítě, z něhož se při vzájemném
představování vyklubal kluk. Sál se
otřásal smíchem. Po vybrání dívky
pro tuto roli, se i tato pohádka
úspěšně dobrala šťastného konce.
Bouřlivý potlesk všech diváků byl
odměněn ještě krátkým přídavkem
a poté se již Divadlo s dětmi muselo
rozloučit a nastal čas na další
program večera.
Dětem
bylo
na
flétnu
zahráno 15 ukázek vánočních koled a
ony měly uhodnout jejich název a
napsat jej na slosovací lístek. Pro
zařazení do slosování musel každý
lístek obsahovat minimálně pět správných názvů a jeho majitel pak mohl doufat, že
právě on vyhraje hvězdářský dalekohled. Po vybrání lístků byly uloženy do slosovací
urny.
V další části pořadu ředitel hvězdárny p. Spurný předvedl dětem na
simulované obloze pohyb
všech nebeských těles, jež
jsou vidět nejen tento
večer, ale vždy na zimní
noční
obloze.
Také
představil další aktivity, jež
hvězdárna pro děti pořádá,
jako jsou tábory, expedice,
astronomický kroužek, i
večerní pozorování oblohy.
Po tomto výkladu se
uskutečnilo
vylosování
výherce
dalekohledu.
Šťastným majitelem se stal
osmiletý Nikolas Balog.
Všem byly poté rozdány
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malé dárečky v podobě slunečních hodin, fotografií s tematikou vesmíru a časopis
Astropatrola, jež informuje o aktuálním dění na hvězdárně.
Pohodovou atmosféru, jež na hvězdárně vládla, nedokázala přerušit ani
informace, že nastal čas k odchodu. Všichni se loučili s hvězdárnou rozesmátí a
s příslibem, že se určitě na hvězdárnu zase rádi podívají.

Vyhodnocení návštěvnosti prezentačních akcí v roce 2011
Prezentace na
akcích
Osob
Leden
0
0
Únor
0
0
Březen
0
0
Duben
0
0
Květen
1
500
Červen
0
0
Červenec
1
950
Srpen
0
0
Září
1
95
Říjen
0
0
Listopad
0
0
Prosinec
0
0
Celkem 2011
3
1545
Mezinárodní astronomický workshop 2011

IBWS 2011
Naše
společnost
pořádala již potřetí ve
spolupráci se Skupinou
astrofyziky vysokých energií
stelárního
oddělení
Astronomického ústavu AV
ČR v Ondřejově. Akce se
zúčastnilo
celkem
50
účastníků z celé Evropy.

Tato akce má zásadní
význam pro vývoj našeho
celooblohového monitoru,
tzv. allsky kamery.
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Podrobné informace o uskutečněné akci jsou na jejích stránkách
http://eos.asu.cas.cz/ibws11/
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Webcast – internetová on-line pozorování pro veřejnost

HTTP://WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
Ojedinělý projekt v celé Evropě provozuje od 1. května 2008 společnost
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. na nové doméně, která
nahradila starou http://www.astro.sci.muni.cz/live. Technicky je projekt nyní řešen
využitím vlastního serveru na páteřní síti internetu v Praze. Pozorování probíhá
na internetu na výše uvedených stránkách, dle personálních a technických možností
spolupracovníků hvězdárny za jasné oblohy. V současnosti je vyřešeno i pravidelné
vysílání našich spolupracovníků ze Švihova a Valašského Meziříčí. Do budoucna je
nutno zajistit pro tento druh naší činnosti pracovníka na trvalý pracovní úvazek. Noční
služby nejsou v silách pracovníků, kteří zajišťují celou řadu aktivit přes den. Mnohdy
nemohou ani přenášet důležité úkazy v době, kdy jsou na pozorovatelně návštěvníci.
Naším cílem je proto tyto činnosti oddělit od sebe ke spokojenosti všech stran – zatím
zhruba stovce zájemců denně – i týmu spolupracovníků, kteří tato pozorování zajišťují.
Astronomický webcast je koncipován také jako doplněk učiva v předmětech,
v nichž se probírá astronomie, zejména pro žáky z 2.stupně základní školy. Probíhá
zde řada pozorování i ve dne, zejména jde-li o jasné objekty jako planety či Slunce.
Většina škol je již v současnosti připojena k internetu, mohou tedy tento program
sledovat přímo ze školy. Pozorovací web také umožňuje sledovat pozorování
dodatečně - v připravených galeriích. Dalekohled pořizuje sekvenční snímky v intervalu
60 sekund. Technicky je vše zajištěno tak, aby případný divák nebyl závislý na rychlém
připojení k internetu a vše mohl sledovat připojen přes běžný telefonní modem.

www.astro-webcast.eu
www.astropatrola.cz

Počet akcí
131

Přístupů
33079
6605

Denně
91
18

Celooblohový „All-sky“ monitor
V květnu 2007 jsme začali vyvíjet nový přístroj, který měl původně
návštěvníkům našeho webu zobrazovat momentální stav celé oblohy nad naší
hvězdárnou, na našem on-line webu. Cílem bylo současně vytvořit bolidovou kameru,
která by snímala meteory on-line a bylo
možno pomoci astronomům na AsÚ
Ondřejov, oddělení Meziplanetární hmoty.
Nic
netušíc,
jsme
začali
realizovat projekt, na jehož konci přišlo
velké překvapení. Netušili jsme, že na
Astronomickém ústavu Ondřejov projeví o
celý projekt v listopadu 2007 zájem tým
pracovníků vedených RNDr. René
Hudcem. Objevili totiž velký potenciál
kamery, která se ukázala výkonnější, než
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současný
systém
podobných all-sky kamer
instalovaných na světových
observatořích. Vývoj se
posunul poté, co kameru
prezentoval v listopadu
2007
na
Mezinárodní
konferenci Gamma Ray
Bursts ve the Swift era,
Santa Fe USA. V roce 2011
jsme na vývoj této kamery
obdrželi od ČVUT zhruba
100 000 Kč.

Allsky kamera je zároveň i součástí podávaných projektů do operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem je, aby tyto kamery vysílaly ze
čtyř míst v Karlovarském kraji a studenti se mohli zabývat zpracováním dat, které
kamery získají. Nyní řešíme koncepci kamery OKO 3.generace, při jejíž výrobě
využíjeme poznatky z vývoje kamery předcházející generace.
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10. Partneři naší společnosti
Členství v celostátních organizacích
Výhodné je naše členství ve střešní mládežnické organizaci České rady dětí
a mládeže (ČRDM), která zastřešuje neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží
na území České Republiky. ČRDM nabízí svým členům a účastníkům akcí úrazovou
pojistku u pojišťovny Generali a. s., která se vztahuje na všechny účastníky akcí – tedy
děti i vedoucí. Také nabízí možnost prezentovat svou činnost na Bambiriádách či se
zúčastnit řady vzdělávacích akcí pořádaných pro pracovníky s dětmi a mládeží.
Členství v Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK), se omezilo na aktivní
pomoc při zajištění Bambiriády, v čemž hodláme pokračovat i nadále. V roce 2009
budeme pomáhat opět Bambiriádu v Karlových Varech zajišťovat v mezích možností,
v areálu na Rolavě i základní škole Čankovská.
Členství v České astronomické společnosti (ČAS). Z důvodů velmi
podivného a nepochopitelného odebrání aktivní práce na Astronomické olympiádě,
přešla naše organizace do pasivního členství. Jako aktivní člen může naše společnost
vystupovat od té doby, až se členové Výkonného výboru znovu začnou chovat jako
férový partner. Aktivně spolupracujeme ale s odbornými složkami této organizace.
Například se Sekcí proměnných hvězd a exoplanet nebo Společností pro
meziplanetární hmotu. Spolupráce s oběma složkami je po odborné stránce
jednoznačně přínosem.
Hvězdárna Karlovy Vary byla v roce 2006 bez jakéhokoli upozornění
vyloučena ze Sdružení hvězdáren a planetárií (SHaP). Nebyli jsme již ani pozváni na
Sněm této instituce, jehož jsme plánovali se zúčastnit a řešit osobně problém
nesmyslně navýšených členských příspěvků. V tuto chvíli lze tedy považovat členství
za ukončené, přínos v posledních letech byl pro naši organizaci nulový. V roce 2011
nám bylo nabídnuto členství v nástupnické organizaci Asociace hvězdáren a
planetárií (ČR), které je v současné době řešeno s ředitelem HaP Brno Jiřím Duškem,
který organizaci zastupuje. Vstup do organizace předpokládáme v roce 2012, kdy
bychom měli prostřednictvím této organizace školit naše odborné zaměstnance.
V listopadu 2011 jsme se stali členy Asociace veřejně prospěšných
organizací (AVPO). Členství v tomto subjektu, který má 72 členů nám může přinést
v budoucnu uznání jako veřejně prospěšná organizace v době, kdy se většina
občanských sdružení bude přeregistrovávat na obecně prospěšné společnosti, což je
v současné době trendem.
Aktivní spolupráce s partnery
Krajská knihovna Karlovy Vary.
V roce 2008 byla zahájena velmi aktivně
spolupráce
s Krajskou
knihovnou.
Pracovníci
hvězdárny lektorují v programech pořádaných pro
školy přednášky o aktuálním dění ve vesmíru.
Spolupráce se rozvíjí velmi slibně, v knihovně se
pořádá IBWS a také cykly přednášek, z nichž řada je
tlumočena do českého znakového jazyka.
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Astronomická společnost Hradec Králové (ASHK). Spolupráce s tímto
občanským sdružením nám může být jen k užitku a vzorem pro naše mladší
spolupracovníky. Sdružení má k dispozici
Pozorovací domeček na sousední parcele
nedaleko objektu Hvězdárny a planetária
Hradec Králové. Do vybavení patří dalekohled
JST o průměru 40 cm. Sdružení pracuje na
bázi dobrovolnosti, tedy pozorovatelé mají
možnost si objednat přístrojový čas a pracovat
zde. Hlavním cílem je zde fotometrie
proměnných hvězd. Hlavní část práce odvádí
pozorovatel Martin Lehký, který je také
objevitelem několika nových proměnných
hvězd. Martin věnuje našim členům i řediteli čas při rozšiřování obozorů v oblasti
fotometrie proměnných hvězd, kterou bychom rádi
prováděli i na našem dalekohledu KVT.
Cílem praktik je dosáhnout kvalitního
využití pozorovací techniky, která je dnes běžně
dostupná, ale naše se hvězdárna si ji nemůže
dovolit ze dvou důvodů. Prvním je nedostatek
financí (tyto CCD kamery stojí statisíce korun) a
druhým nedostatek kvalifikovaného personálu.
V současnosti se již v druhém bodě blýská na
lepší časy. Od roku 2008 se formuje i v Karlových
Varech větši pozorovatelská skupina tvořená
několika mladými spolupracovníky ve věku 11 –
26 let. Víkendové akce jsou od září 2011 také
koncipovány jako odborná pozorovatelská
soustředění a expedice. Členové ASHK nám
pomáhají tyto akce koordinovat.

Astronomická
společnost
Most.
Občanské sdružení provozuje zrekonstruované
mostecké planetárium s přístrojem ZK-2.
Od počátku roku 2006 spolupracujeme
úzce s předsedou této organizace panem
Zdeňkem Tarantem na realizaci projektů
spolufinancovaných Evropskou Unií. Předseda
organizace je totiž současně spolupracovníkem
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje.
V současnosti proto hledáme a také hlídáme
společně všechny Výzvy k podání žádostí na
spolufinancování
projektů
z financí
EU.
Planetárium je v současnosti bohužel uzavřeno.
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Hvezdáreň Partizánske. Spolupráce
s touto poměrně mladou institucí – hvězdárna
byla vybudována v roce 1988 – se rozvíjí velice
slibně. V současnosti jsem v kontaktu s jejím
ředitelem p. Vladimírem Mešterem, kterého
zaujala naše nabídka projektu all-sky kamery a
také mezinárodního astronomického tábora,
jehož návrh v současné době připravujeme.
Deutsche Raumfahrtausstellung
Morgenröthe-Rautenkranz.
Perspektivní
organizace pro přeshraniční spolupráci
v projektech s dětmi a mládeží. Jedná se o
instituci,
kterou
vybudoval
německý
kosmonaut Sigmund Jahn společně s naším
kosmonautem
Vladimírem
Remkem.
Expozice zahrnuje řadu exponátů z jejich
letů, včetně skafandrů a řady modelů
kosmických nosičů. V současnosti jsou naše
možnosti společné spolupráce řešeny.

Hvězdárna Valašské Meziříčí.
V předcházejících letech a také v červnu
a červenci byla ředitelem Liborem
Lenžou umožněna několikadenní stáž
pro naše spolupracovníky. Měli jsme tak
možnost
se
přiučit
v odborných
programech
se
zaměřením
nas
pozorování slunce, ve kterých si
pracovníci vedou velmi úspěšně a
připravují pro rok 2011 systematický
webcast slunečního povrchu. Pro rok
2011 je také dohodnuta možnost zúčastnit se stáže pro pracovníka hvězdárny p.
Morávka se zaměřením na odborné a školní pořady. Pan ředitel Libor Lenža mi
mnohokrát umožnil osobní konzultace při přípravách žádostí projektů. V jejich podávání
a hlavně získávání finanční pomoci je hvězdárna Valašské Meziříčí velmi úspěšná.
Společnost pro meziplanetární
hmotu o. s.. Aktivní spolupráce byla
zahájem v prosinci 2009, kdy jsme byli
pozváni na Setkání této organizace do
Pardubic. Cílem je získat metodickou
podporu při organizování pozorování
meteorů pomoci vizuálních metod, ale i
pomocí televizních kamer z více míst
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západních Čech a jejich napojení na naše online astronomické stránky. Od roku 2010
byla zahájena aktivní spolupráce se slovenskou skupinou pozorovatelů sítě CEMENT,
kteří se specializují na pozorování meteorů pomocí citlivých kamer Watec

Radioklub OK1KVK o. s.. Radioklub byl jedním
ze středisek o.p.s. Vzhledem k tomu, že střediska
jsou definována jako ekonomické subjekty
společnosti, a středisko radioklub od roku 2004
nepřispělo do činnosti žádnými vlastními příjmy,
bylo na základě doporučení auditora bylo k 1. 9.
2008 zrušeno. Jedná se pouze o ekonomické
rozhodnutí, na dobrých vztazích s občanským
sdružením Radioklub OK1KVK o.s. nechceme nic
měnit. Prostory na Sedlecké bude od tohoto data
nadále bezplatně využívat Radioklub OK1KVK na základě Smlouvy o spolupráci.
Občanské sdružení poměrně intenzívně pracuje
s dětmi a mládeží a zasloužilo by si lepší,
reprezentativnější prostory. V současnosti
jednáme
o
realizaci
reprezentačního
Technického střediska pro děti, mládež i
dospělé, které by umožnilo daleko lépe využít
potenciál členů radioklubu směrem k veřejnosti
a plánujeme společné zapojení do projektu
využití Goethovy vyhlídky.

Pravidelné akce pořádané radioklubem na Sedlecké ulici
Každé pondělí
Každé úterý
Každou středu
Každý čtvrtek

16:00
16:00
16:00
16:00

Kroužek elektrotechniky – pokročilí
Klub pro dospělé
Kroužek elektrotechniky
Kroužek elektrotechniky
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11. Změny v organizaci společnosti
STRUKTURA ORGANIZACE HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO
MĚSTA KARLOVY VARY O.P.S. PLATNÁ OD ROKU 2006
SPRÁVNÍ RADA – 3 ČLENOVÉ VOLENÍ ZŘIZOVATELEM
DOZORČÍ RADA – 3 ČLENOVÉ VOLENÍ ZŘIZOVATELEM
1. ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
- zajišťuje agendu chodu organizace
- propagaci a tvář společnosti směrem k veřejnosti
- připravuje a realizuje projekty v rámci vícezdrojového financování organizace
- realizuje programy pro 2. a 3. stupeň škol
- zúčastňuje se všech potřebných školení
- organizuje jednou ročně letní tábor ve funkci hl. vedoucího
- vypracovává Výroční zprávu společnosti vždy do 30.4., aby ji do 30.6. vzala na
vědomí Dozorčí rada a schválila Správní rada.
ZAMĚSTNANCI
2. Vedoucí hvězdárny (zástupce ředitele)
řídí kolektiv dobrovolníků a externistů
přidělování služeb zaměstnancům a externistům
zajišťuje tvorbu propagace
správce areálu hvězdárny (provádí jednoduché opravy)
organizuje jednou ročně letní tábor ve funkci hl. vedoucího
3. Odborný pracovník pro tvorbu a realizaci pořadů pro veřejnost a školy
zajišťuje realizaci programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ zejména v sezóně, tedy
v době od března do června a v říjnu a v listopadu, tedy v době největšího
zájmu škol o exkurse.
zajišťuje propagaci těchto programů u cílových skupin tak, aby programy
navštěvoval co největší počet skupin, zejména pak propaguje pobytové akce
pro děti a mládež (školní výlety, víkendovky, letní tábory)
zainteresován odměnou na výnosech z vedlejších příjmů
4. Odborný pracovník – astronom (nejsou zatím k dispozici finanční prostředky)
zajišťuje večerní programy pro veřejnost a pravidelný webcast na webových
stránkách,
zajišťuje údržbu pozorovací techniky
organizuje odborné pozorovací programy, řídí kolektiv pozorovatelů a
demonstrátorů
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zainteresován odměnou na výnosech z vedlejších příjmů
DOBROVOLNÍCI A EXTERNISTÉ
Webmaster – aktualizuje a tvoří webovou prezentaci a řídí aktivity na webu
Demonstrátoři – pomáhají v otvírací době s provozem
Vedoucí a praktikanti letních táborů – dočasná výpomoc při akcích, personál je
najímán hlavním vedoucím tábora na základě prokazatelné kvalifikace
Odborní spolupracovníci hvězdárny – externí spolupracovníci, kteří vypomáhají
v oblasti vývoje softwaru, hardwaru a při pozorování (astro-webcast.eu)
Účetní firma – ve spolupráci s ředitelem a v koordinaci s auditorem a správní radou
společnosti realizuje účetnictví společnosti. Audit probíhá vždy do 30.6.
příslušného kalendářního roku.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
Od 1993 v rámci Magistrátu města a řady předcházejících zřizovatelů a
následně od roku 2004 v rámci o.p.s. byl chod hvězdárny pouze udržován v rámci
personálních možností. Tak, aby hvězdárna spolehlivě sloužila veřejnosti
v udržovacím režimu a bylo nutno mít otevřeno alespoň pro české návštěvníky každý
pátek a sobotu. Do března 2006 byl ve stavu organizace pouze jeden zaměstnanec a
to ředitel. Ostatní pracovní pozice byly řešeny výhradně dobrovolníky a externisty,
kteří se rekrutovali často z řad členů astronomického kroužku. Tento stav se ukázal
být problematickým ve chvíli, kdy celý kolektiv cca 10 spolupracovníků musel řídit
jeden člověk, který měl spoustu dalších povinností. To často vylučovalo možnost
kontroly pracovních výkonů celého kolektivu a ten tak pracoval velmi nesourodě.
Řada těchto studentů nikdy nepracovala v žádných firmách a proto bylo plnění jim
svěřených úkolů velmi nespolehlivé. Závazky, které vůči hvězdárně měli neplnili tak,
jak by je plnili zaměstnanci díky tomu, že na hvězdárnu docházeli podstatně méně
často, než činí pravidelná docházka zaměstnance na plný úvazek.
Z tohoto důvodu bylo na konci roku 2005 vypsáno výběrové řízení pro
kumulovanou pracovní pozici Odborný pracovník pro tvorbu a realizaci pořadů a
Vedoucí hvězdárny. Očekávalo se, že tato pomoc zvýší jednak prestiž hvězdárny,
pomůže zvýšit návštěvnost a usnadní pracovní povinnosti řediteli, který do roku 2006
kromě výkonu své funkce, zajišťoval kompletní přednáškovou činnost i večerní
pozorování pro veřejnost. Od roku 2009 se výroba pořadů stává záležitostí velmi
drahou, což je dáno ubývajícím zájmem veřejnosti o tento druh programů.
Nenaplňuje se předpoklad tímto způsobem dostatečně generovat vedlejší příjmy
společnosti. Ukazuje se, že je především potřeba vytvořit pracovní pozici astronoma,
který by na hvězdárně vedl odborná pozorování a jejich výsledky prezentoval
zajímavým způsobem veřejnosti a staral se o pozorovací techniku. Hvězdárna je
programově poněkud vyjímečnou institucí a měla by svůj image budovat na
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atraktivních pozorovacích večerních a nočních programech. I pro školy jsou
zajímavější výsledky pozorovatele zakomponované do besedy s dětmi.
V březnu tohoto roku byly provedeny první dílčí změny ve
stávajících pracovních pozicích, ukázaly se však jako neúčinné. Ředitel po konzultaci
se zřizovatelem proto připravil 7 priorit společnosti. Jako Prioritu číslo 1 zvolil provést
kompletní rekonstrukci pracovního týmu. Prioritním úkolem je, aby důležité úkoly
nebyly již závislé na externistech, často studentech základních a středních škol, tyto
musí řídit pracovník na plný úvazek, který se této práci naplno sám věnuje a má
k tomu kvalifikační předpoklady a je ochoten na hvězdárně trávit každou jasnou noc.
K 31. říjnu 2011 proto ředitel společnosti ruší bez náhrady pracovní pozici
Vedoucí hvězdárny, která již v novém pracovním týmu nebude nutná. Organizaci
služeb, která zabírá časově maximálně 2 pracovní hodiny v kalendářním měsíci
přebírá nově personální manažer. Funkce je nově přidělena do kompetence ředitele
společnosti. Druhou část pracovních povinností – správce objektu, která zabere počet
pracovních hodin podle potřeby, avšak ne více, než dva pracovní dny, bude předána
do kompetence PR manažera. Třetí část – tvorba propagace, byla již od 1.března 2011
svěřena externím spolupracovníkům, což se prozatím ukazuje jako dobrá volba.
Pracovní pozice Odborný pracovník pro tvorbu a realizaci pořadů se ruší
k 31. 10. 2011 také bez náhrady. Ředitel do budoucna uvažuje o zavedení externí
spolupráce s některými divadelními soubory z Karlových Varů. Tvorbu pořadů
ponechá na externí spolupráci například realizace každého konkrétního díla bude
řešena Smlouvou o dílo, která rozpočet společnosti tolik nezatíží. Zároveň by systém
větších divadelních představení po vytvoření Dramaturgického plánu akcí mohl zvýšit
zájem a příjmy v hlavní činnosti.
S účinností k 1. 11. 2011 se zřizují dvě nové, potřebné pracovní pozice: PR
manažer a Odborný pracovník – astronom, pro něž budou v průběhu podzimu
vyhlášena výběrová řízení s nástupem na přelomu roku 2011/2012. Nástup na obě
pracovní pozice souvisí s možností zapracovat tyto nové pracovní pozice do rozpočtu
společnosti na rok 2012 v návaznosti na termín schválení výše příspěvku zřizovatele.
V případě nižšího příspěvku, než je požadovaný, je prioritou pochopitelně obsazení
pracovní pozice PR manažera, který může fundraisováním získat prostředky na
obsazení další pracovní pozice k pozdějšímu datu.
PR manažer bude především pracovníkem se zaměřením na fundraising a
osobní komunikace s obchodními partnery, pomůže zajistit vícezdrojové financování
organizace do dalších let a ve spolupráci s ředitelem společnosti vytvoří novou image
společnosti.
Odborný pracovník – astronom bude přijat do trvalého pracovního poměru
za předpokladu kladného vztahu k oboru astronomie, znalostí a dobré orientace na
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obloze, schopnosti pracovat a udržovat veškerou pozorovací techniku a ochoty práce
v nočních hodinách (každou jasnou noc) turnusovým způsobem. Kromě vedení
odborných pozorovací programů (Astropatrola 2012) bude mít také ve své náplni
práce také organizaci besed pro veřejnost s odbornou tematikou navazující přímo na
jeho práci a astronomickou technikou. Pro ně si bude připravovat daleko jednodušší
doprovodné prezentace, které navazují přímo na výsledky jeho práce a nestojí tolik
času a nejsou jinak tolik ekonomicky nákladné jako jsou stávající programy pro školy.
V případě získání kvalitních pracovníků do obou nových pracovních pozic
tak organizace získá stabilní podobu a formu klasického modelu managementu
Leader – Manažer – Vykonavatel, což je po předcházejícím období nestability velmi
nutné, aby vznikla nová image společnosti dobře viditelná na veřejnosti v současné
záplavě řady podobných lákavých nabídek.
Dne 23.8.2011 v Karlových Varech

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
ÚČINNOST KE DNI 1.11.2011 DO ODVOLÁNÍ ŘEDITELEM O.P.S.
RUŠÍ SE PŘEDCHÁZEJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
1. ŘEDITEL SPOLEČNOSTI (STATUTÁRNÍ ORGÁN)
- výhradně jedná jménem společnosti s obchodními partnery
- je současně tiskovým mluvčím organizace
- je současně personálním manažerem
- řídí kolektiv dobrovolníků a externistů (přiděluje služby zaměstnancům a
externistům formou Příkazů ředitele, které zaměstnance termínují v závislosti
na sjednané odměně)
- ve spolupráci s PR manažerem vytváří dramaturgický plán organizace pro veřejnost,
a utváří celkovou image společnosti směrem k veřejnosti
- zajišťuje kompletní agendu chodu organizace ve spolupráci s externí účetní firmou a
auditorem
- ve spolupráci s PR manažerem připravuje a pomáhá realizovat projekty v rámci
vícezdrojového financování organizace
- zúčastňuje se všech důležitých a k provozu společmosti potřebných školení,
organizuje školení zaměstnanců a pracovní porady alespoň jednou měsíčně
- turnusově se střídá při odborných pozorováních s Odborným pracovníkem –
astronomem
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- vypracovává Výroční zprávu společnosti vždy do 31.1., aby ji do 31.3. vzala na
vědomí Dozorčí rada a schválila Správní rada a byla předání zřizovateli spolu
s auditem do 30.4.
SPRÁVNÍ RADA – 3 ČLENOVÉ VOLENÍ ZŘIZOVATELEM
DOZORČÍ RADA – 3 ČLENOVÉ VOLENÍ ZŘIZOVATELEM
ZAMĚSTNANCI – u obou se sjednává manažerská smlouva se základním tarifem a
motivační složkou
2. PR MANAŽER
zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti
dohlíží na zajištění aktuální a včasné propagace, řídí externího webmastera
jedná s obchodními partnery o finančních i nefinančních darech a sponzoringu,
zajišťuje jejich koordinaci
vydává a rediguje informační dvojměsíčník pro veřejnost a distribuuje jej osobně
i poštou obchodním partnerům a školám, zajišťuje propagaci vzdělávacích
programů pro školy ve spolupráci s odborným pracovníkem - astronomem
připravuje a realizuje projekty ve spolupráci s ředitelem
zúčastňuje se všech potřebných školení
vybírá s ředitelem pracovníky pro realizaci projektů
zainteresován odměnou na výnosech z vedlejších příjmů a získaných finančních
darů
3. Fundraiser a projektový manažer
tato funkce může být buď kumulována v rámci výkonu práce PR managera, ale
vzhledem k náročnosti bude spíše přijat pracovník na částečný úvazek nebo
externista. V okamžiku přijetí projektu bude pracovníku zvýšen úvazek.
zainteresován odměnou na výnosech z vedlejších příjmů a získaných finančních
darů
4.
-

Odborný pracovník – astronom
turnusově se střídá při odborných pozorováních s ředitelem společnosti
zajišťuje večerní programy pro veřejnost a pravidelný webcast na webových
stránkách,
zajišťuje odborné pozorování na pobytových akcích
zajišťuje údržbu pozorovací techniky
organizuje odborné pozorovací programy, řídí kolektiv pozorovatelů a
demonstrátorů
zajišťuje besedy a programy pro školy formou jednoduchých prezentací a pořadů
připravených externími spolupracovníky, především v sezóně tedy v době od
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-

března do června a v říjnu a v listopadu, tedy v době největšího zájmu škol o
exkurse. Cílem je informovat veřejnost o novinkách a doplnit školní učivo
v návaznosti na ŠVP ve školách.
zainteresován odměnou na výnosech z vedlejších příjmů

DOBROVOLNÍCI A EXTERNISTÉ
Webmaster – aktualizuje a tvoří webovou prezentaci a řídí aktivity na webu (www
stránky, FB) a zajišťuje tvorbu plakátů pro výlep všech programů
Divadelní společnost Viktora Braunreitera – spolupráce s divadelní společností
Viktora Braunreitera umožní uspořádáním divadelních představení 4x – 5x do
roka (duben, květen, červen, září, říjen) zvýšit návštěvnost hvězdárny velkými
divadelním představeními. Tato představení budou pak v reprízách
představena školám v divadelních sálech na hromadných představeních místo
dosavadního složitého pořádání programů ve školách v jednotlivých třídách.
Externí pracovníci tvorby odborných pořadů pro veřejnost a školy - externě zajišťují
realizaci velkých pořadů pro školy a veřejnost (4 premiéry ročně) a konzultuje ji
s odborným pracovníkem – astronomem. Sestavení Dramaturgického plánu
pak jednoznačně určí potřebnost a termíny realizace a obsahovou stránku
pořadů a stanoví také termíny jejich premiér.
Demonstrátoři – pomáhají v otvírací době s provozem pro veřejnost. Zpravidla se
jedná o studenty, které astronomie baví a chodí se jí na hvězdárnu věnovat.
Jim organizuje společnost řadu odborných expedic a také vzdělávací
Demonstrátorský kurs.
Vedoucí a praktikanti víkendových akcí, meteorářských expedic a letních táborů –
dočasná výpomoc při akcích, personál je najímán hlavním vedoucím tábora na
základě prokazatelné kvalifikace. Pro víkendové akce je najata profesionální
pedagogická pracovnice, která připravuje program v součinnosti s odborným
pracovníkem – astronomem.
Odborní spolupracovníci hvězdárny – externí spolupracovníci, kteří vypomáhají
v oblasti vývoje softwaru, hardwaru a při pozorování (astro-webcast.eu)
Tlumočníci – externí tlumočníci najímaní v pohotovostním režimu ve spolupráci
s Infocentrem pro tlumočení na večerních programech pro zahraniční
návštěvníky Karlových Varů v jazycích ruském, německém, anglickém a
případně dalším, dle klientely požadované zřizovatelem.
Účetní firma – ve spolupráci s ředitelem a v koordinaci s auditorem a správní radou
společnosti realizuje účetnictví společnosti. Audit proběhne vždy do 28.2.
příslušného kalendářního roku.
V Karlových Varech 23. 8. 2011
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ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
přednesená v příspěvku na jednání Zastupitelstva města 3.5.
Dovolte mi, abych vám v krátkosti představil činnost společnosti
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. Tato společnost
zřízená Městem Karlovy Vary provozuje hvězdárnu a úzce spolupracuje
s Radioklubem lázeňského města OK1KVK od svého založení v roce 2003. V
tomto roce si hvězdárna připomene 48.výročí existence a jsme také v očekávání
půlmiliontého návštěvníka námi pořádaných akcí, kteří hvězdárnu od roku 1963
navštívili.
Historii hvězdárny začala psát její stavba v Akci Z v letech 1959-1963,
v době euforie startů prvních družic kosmonautů do vesmíru. I samotný
symbolický první výkop byl proveden v předvečer druhého výročí startu
Sputniku 1. Objekt hvězdárny je v provozu pro veřejnost od 7.7.1963. Po osmi
letech provozu však slibný rozvoj přerušil požár. Díky zakladateli Františku
Krejčímu se podařilo hvězdárnu zrekonstruovat a následně znovu otevřít do
dnešní podoby. Ta v sedmdesátých až osmdesátých letech vyhovovala. Hvězdárna
tehdy neměla žádného zaměstnance na plný úvazek, a její provoz zajišťoval
pouze kolektiv dobrovolníků. V současné době by tento způsob fungování neměl
příliš ale šancí na úspěch.
Od vzniku České republiky je hvězdárna jediným zařízením svého druhu
v celém Karlovarském kraji a jeho činnost přesahuje v některých ohledech rámec
Karlovarského regionu.
Nejbližší větší hvězdárna otevřená pro veřejnost v sousedních krajích je
hvězdárna v Rokycanech a v Teplicích. Dokonce ani krajské město Plzeň nemá
žádnou hvězdárnu. Menší hvězdárny, které směrem ku Praze můžeme ještě najít
ve Slaném, v Žebráku a v Mostě.
Naše hvězdárna má kromě vhodné kapacity pro některé aktivity (tábory
a exkurse), také navíc unikátní pozorovací podmínky s minimem světelného
znečištění a je po Kleti (odloučené pracoviště Hvězdárny a planetária v Českých
Budějovicích) druhou nejvýše položenou hvězdárnou v ČR.
Možná si řeknete, jaký význam mají vlastně hvězdárny v současnosti?
Každý si dnes může zakoupit cenově dostupný dalekohled, o čemž astronomové
v 50., či později v 80.letech mohli jen snít, ale radost povětšinou v zápětí zkalí, že
jej nedokáže použít s ohledem na pozorovací podmínky jeho bydliště a chybí mu
dostatečná znalost noční oblohy. A následně takový dalekohled zůstává zpravidla
součástí interiéru jen jako hezká dekorace. Řada lidí je totiž přesvědčena, že čím
mají větší dalekohled, tím více uvidí. Bohužel v tomto případě to platí pro
odborná pozorování, nikoli pro začátečníky. Od toho tu hvězdárna i radioklub
jsou, aby zájemce naučila pracovat s dalekohledem samým, případně využila
možnosti vyrobit si potřebné elektronické doplňky k jejímu využívání. Zejména
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se to týká mladé generace, kterou vedeme k tomu, aby nám nezůstávala na
ulici…..
Navíc hvězdárna je oproti řadě projektů financovaných z EU s tématem
protidrogové prevence „trvalkou“. Projekty většinou probíhají jen po nějaký čas.
Hvězdárna funguje již 48 let a především se věnuje dětem. V našem případě
projekty spolufinancované z ES nám mohou nastartovat změnu společnosti
k lepšímu. Musí však mít někdo ve společnosti dostatek času tyto projekty psát.
Není možné ponechat na řediteli provoz a k tomu od něj chtít ještě aby psal,
podával a realizoval projekty. Je proto na čase trochu rozšířit tým pracovníků
společnosti. K tomu je ovšem nutné, aby nám zřizovatel poskytl vyšší objem
prostředků finančním transferem.
Současný provoz hvězdárny zajišťují dva zaměstnanci a kolektiv
dobrovolných pracovníků, často studentů karlovarských středních škol. I když je
pravda, že tito dobrovolníci jsou obrovskou oporou hvězdárně, provoz na nich
nemůže stát. Dobrovolníci, kteří svým zápalem pomáhají provoz hvězdárny
zajišťovat přicházejí na hvězdárnu v 8. či 9.třídě základní školy. Maturitou své
působení na hvězdárně (a často i v Karlových Varech vůbec) končí a odcházejí na
některou z vysokých škol v Plzni či Ústí nad Labem (to je ten lepší případ, kdy
studenti zůstávají v kontaktu s hvězdárnou), ale daleko častěji v Praze, Brně,
Olomouci či Českých Budějovicích. Zde pak pomáhají zajišťovat provoz
hvězdáren tam. Většina krajských měst disponuje vysokými školami, kde provoz
hvězdáren pomáhají zajišťovat jejich studenti. Zjednodušeně tak lze říci, že naše
hvězdárna vychovala celou řadu spolupracovníků pro jiné hvězdárny v republice.
Potřebujeme proto rozšířit kolektiv stálých pracovníků. Místo stávajících dvou
alespoň tři nebo v budoucnu lépe čtyři stálí zaměstnanci pro zvládnutí poměrně
náročného provozu, ale také údržbu objektu.
Sestava by měla čítat tyto funkce:
1) Ředitel společnosti a manažer odborných astronomických projektů
2) Fundraser a manažer projektů podávaných pro vícezdrojové
financování
Tato pozice může být kumulována s funkcí správce objektu a
vedoucím pobytových akcí
3) Astronom a manažer astronomických pozorování pro veřejnost
4) Dramaturg a manažer pořadů pro veřejnost
5) Tým studentů na výpomoc (DPP)
Provozní rozpočet, kterým společnost disponuje, je tvořen jednak
A) dotací zřizovatele (která je nedostačující, zřizovatel dlouho neřešil skutečné
potřeby společnosti)
B) generováním vedlejších vlastních příjmů (které jsou bohužel z části nejisté)
V podmínkách objektu, který bez investic připomíná stále 70.léta minulého století)
nelze významnější prostředky generovat. Zároveň je nutné připočítat i nejistoty
v povětrnostních podmínkách, dále v jiných lákadlech (které mají často více financí na
propagaci a také větší kapacitu na program)
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C) podáváním projektů (ty lze psát, pokud bude mít společnost k dispozici
manažera fundrasingu, který bude mít uvolněné ruce od ostatních povinností).
Prozatím se podařilo podat několik menších projektů, vzhledem k tomu, že chybí
personální kapacity na jejich zajištění, podáváme jen malé projekty na MŠMT.
1) Z dotace zřizovatele hradíme platy pracovníků (cca 800 000 Kč vč.
brigádníků na DPP)
Potřebovali bychom 1 200 000 Kč alespoň na tři pozice stálých
zaměstnanců + brigádníky),
2) dále elektrickou energii (ročně cca 150 000 Kč, elektřinou bohužel
topíme),
3) služby (odvoz odpadu, internet, webhosting a serverhosting, propagaci
na plakátech ve městě, tisk, ročně cca 100 000) – díky Městu šetříme na
telefonu, internetové spojení je také poněkud problematické kvůli typu
připojení
4) nájem z objektu hvězdárny (v letech 2004-2010 ročně 120 000 Kč)
5) opravy v objektu a jeho úpravy k lepšímu, údržbu areálu, výměny a
opravy počítačů a techniky (zhruba ve výši nájmu každý rok)
V současnosti žádáme Město o prominují nájmu za rok 2011 + převedení
objektu do zápůjčky
Generování vlastních zdrojů je poněkud problematické. Níže se snažím
popsat stav, který máme v současnosti k dispozici. Náměty na zlepšení obsahuje
dokument Sedm priorit růstu společnosti7.
Hvězdárna nabízí širokou škálu programů veřejnosti přes den, ale
zejména večer a v noci. Pořádáme výukové pořady pro školní exkurse, pobytové
akce pro děti (víkendovky, tábory, školní výlety) a večerní pozorování pro
veřejnost. Rádi bychom tyto aktivity, které mají velkou tradici a je o ně velký
zájem, nadále provozovali v lepším prostředí, které bude odpovídat běžným
standardům 21.století.
Příklad podmínek: léta pořádáme tábory ve stanové základně, byť jsem
se léta pokoušel podávat na MŠMT investiční projekty na realizaci chatek. Město
o „kempu“ slyšet nechtělo. Rádi bychom pořádali tábory například i pro rodiče
s dětmi, základna by mohla sloužit i hostům v době MFF. K tomu zatím nemáme
zastřešenou umývárnu, stany také dosluhují (používáme je od roku 2001). Citelně
chybí například bistro – na trase Tři kříže – Letiště toho také moc není. Proč
nevyužít právě jako lákadlo hvězdárnu a vybudovat zde zajímavou lokalitu
například umístěním naučné turistické stezky.
V roce 2008 jsme upravili interiér hvězdárny v rámci nutných oprav
elektrické sítě do podoby, aby se zde návštěvníci cítili lépe. Šlo o dlouho
ohlašovanou opravu elektrické instalace, která zde byla od roku 1974
v nezměněné podobě. Tyto úpravy stály celkem 300 000 Kč, které bylo nutné do
opravy vložit. Jinak by prostředí objektu hvězdárny stále připomínalo 70.léta
minulého století. Od té doby zde zprovozňujeme vlastními silami řadu
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interaktivních exponátů, které ale vyžadují více místa k provozu, než hvězdárna
má. Zároveň jsme tak důstojně ostavili 650.výročí založení města a také
Mezinárodní rok astronomie IYA2009.
Rádi bychom všechny naše aktivity i nadále provozovali, ale v lepším
prostředí, které bude odpovídat standardům 21.století. Problém je i v kapacitě
objektu samého. Stačí, aby přijel autobus turistů či žáků základních škol, jednak
není kde zaparkovat (před hvězdárnou chybí parkoviště, je zde jen plocha
lesníků pro ukládání dřeva) a jednak vyvstává otázka, jak zajistit těmto lidem
rychlý přístup na toaletu (k dispozici jsou dva záchody a malá umývárna) a
nezdržet program.
Prostory jsou maličké i pro programy samé. Kapacita sálu pro 53 osob je
nedostačující, do expozice jsme rádi, když se vejde 20 osob a mohou se zde
pohybovat, na pozorovatelnu se dostávají po strmých schodech problematicky
malé děti a důchodci a vejde se sem stěží 20 osob. Za těchto podmínek opravdu
nelze generovat více vlastních finančních prostředků a pořádat zde významnější
akce.
Úsměv vyvolává vzpomínka na Opozici (neboli přiblížení) Marsu v roce
2003, kdy stanice Nova vyvolala doslova Marsománii a na hvězdárnu 26.srpna
2003 přišlo nečekaně naráz téměř 1000 osob a dokázali jsme uspokojit sotva
stovku. I když se jedná o extrém, takových akcí můžeme očekávat více, třeba
v souvislosti s kampaněmi na blížící se konec světa, srážkami s kometami či
planetkami a podobně. V současnosti je, z provozních a bezpečnostních důvodů,
vyhovující kapacita maximálně 25 osob na jednu akci, v případě dětí (exkurse a
tábor) kolem 40.
Rád bych Město Karlovy Vary požádal o možnost zahrnout modernizaci
objektu hvězdárny, který má ve svém majetku, do některého z projektů
podávaných do Evropských fondů. Pro naši malou společnosti je nadlidským
úkolem zajistit kompletní agendu a předfinancování projektu, stejně jako jeho
následné dofinancování. Kromě rozšíření objektu hvězdárny, zejména sociálního
zázemí a realizace chatek v jeho areálu pro ubytování účastníků akcí, je jedním
z hlavních projektů vhodných k realizaci Naučná kosmologická stezka, která
může vést v multijazykové podobě ze Tří křížů až na karlovarské letiště a
zahrnovat v sobě tři části – kosmologickou, astronomickou a kosmonautickou.
Propagaci našeho města jsme také vždycky podřizovali většinu našich
popularizačních i odborných aktivit. Naše obecně prospěšná společnost
spolupracuje s Astronomickým ústavem v Ondřejově na vývoji celooblohového
monitoru optických protějšků gama záblesků. Na našich webových stránkách tak
veřejnost může vidět přímý přenos karlovarské noční i denní oblohy a tyto
snímky mohou být dále využity i věděcky. Právě díky této spolupráci se letos již
potřetí uskutečnil v Karlových Varech Mezinárodní astronomický workshop –
přesněji Integral Bart Workshop, jehož se tradičně zúčastňuje na 50 odborníků
z celého světa. I v tomto roce se této mezinárodní akce zúčastnila celá řada
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vědeckých kapacit. V každém případě je tato akce výbornou propagací našeho
lázeňského města a zejména provozu hvězdárny.
Na závěr bych vás rád pozval k návštěvě hvězdárny, otevřené nyní každý
večer, kdy je možné pozorovat večerní či noční oblohu.
Miroslav Spurný
ředitel společnosti
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12. Záměry společnosti v letech 2012 a 2013

SEDM PRIORIT RŮSTU SPOLEČNOSTI
PRIORITA 01
„LIDSKÉ ZDROJE:
STABILIZACE PRACOVNÍHO TÝMU HVĚZDÁRNY“
Hlavní cíl:
Vytvořit ideální tým pracovníků hvězdárny a radioklubu, který bude
schopen zajistit vícezdrojové financování společnosti, odpovídající propagaci a
podávat významné projekty zajišťující další rozvoj vzdělávacích aktivit v oboru
přírodních věd na Karlovarsku.
Specifické cíle:
1) Nahradit současný stav, kdy je tým významně závislý hlavně na pomoci
dobrovolníků, zejména studentů středních škol
2) Vytvořit nové pracovní pozice, kde bude mít každý pracovník přesně
definovanou pracovní náplň
3) Vytvořit podmínky pro vícezdrojové financování organizace
Nynější stav:
1) Ředitel společnosti a odborný pracovník astronomických
pozorování: M. Spurný
2) Dramaturg a realizátor pořadů pro školy a veřejnost: J. Morávek
3) Tým studentů na výpomoc (DPP): celkem tým 7 osob – střední školy,
4 odchází na VŠ
Zdůvodnění:
V současnosti provoz hvězdárny zajišťují dva zaměstnanci a kolektiv
dobrovolných pracovníků, často studentů karlovarských středních škol ve věku 15 –
18 let. Tito dobrovolníci jsou obrovskou oporou hvězdárně, ale provoz na nich nesmí
stát. Dobrovolníci, kteří svým zápalem pomáhají provoz hvězdárny zajišťovat
přicházejí do týmu v 8. či 9.třídě základní školy. Maturitou své působení na hvězdárně
(a často i v Karlových Varech vůbec) končí a odcházejí na některou z vysokých škol
v Plzni či Ústí nad Labem (to je ten lepší případ, kdy studenti zůstávají v kontaktu
s hvězdárnou), ale daleko častěji v Praze, Brně, Olomouci či Českých Budějovicích.
Zde pak pomáhají zajišťovat provoz hvězdáren tam. Zjednodušeně tak lze říci, že naše
hvězdárna vychovala celou řadu spolupracovníků pro jiné hvězdárny v republice.
Potřebujeme proto rozšířit kolektiv stálých pracovníků. Místo stávajících dvou alespoň
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tři nebo v budoucnu lépe čtyři stálí zaměstnanci pro zvládnutí poměrně náročného
provozu, ale také údržby objektu a areálu.
Výstupy: nutná stabilizace týmu pracovníků na plný úvazek takto:
1)
Ředitel společnosti a manažer odborných astronomických projektů
2)
Fundraser a manažer projektů podávaných pro vícezdrojové financování
- pozice může být v budoucnu kumulována s funkcí správce objektu a vedoucím
pobytových akcí
3)
Astronom – realizátor astronomických pozorování pro veřejnost
4)
Dramaturg a realizátor pořadů pro veřejnost
5)
Tým studentů na výpomoc (DPP)
Aktivity:
Od nejbližšího možného termínu je možno zaměstnat na pozici číslo 2 a číslo
3 dva pracovníky na poloviční úvazek, který se bude rozšiřovat s ohledem na získané
finance z jiných zdrojů, případně tyto pracovníky zainteresovat na odměnách podle
vygenerovaných vedlejších prostředků organizace (vstupné, přijaté projekty). Tito
zaměstnanci pak mohou zajišťovat projekty a v jejich rámci být zaměstnáni na plný
úvazek. Výhodou je, že budou již součástí firmy a budou chápat potřebné souvislosti.
Cílová skupina:
Dárci a donátoři v regionu i mimo něj
Návštěvníci hvězdárny ve večerních hodinách
Časový rozsah:
V případě rozpočtového opatření města možnost nástupu pracovníků od 1. 6.
2011
Odhad nákladů:
Po dobu dvou až tří let 400 000 Kč ročně v dotaci zř izovatele na provoz na
plat dvou pracovníků
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PRIORITA 02
„HLAVNÍ DALEKOHLED HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY“
Hlavní cíl:
Pořídit a provozovat hlavní dalekohled hvězdárny odpovídající
technologiím 21.století, aby takovýto provozovaný dalekohled přitáhl zájem
návštěvníků.
Specifické cíle:
1) Nahradit dalekohled Newton o průměru 250 mm s velmi špatným
přístupem pro pozorující veřejnost z vysokých schůdků (viz foto
v příloze)
2) Dalekohled musí splňovat jak podmínky kvalitního pozorování pro
veřejnost (okulár vždy bude dobře dostupný zejména pro děti, viz
obrázek v příloze)
3) Získat profesionální výrobek využitelný pro veřejnost, ale i odborná
pozorování.
4) Součástí dodávky musí být kvalitní CCD kamera s filtrovým karuselem
pro provádění odborných fotometrických pozorování
5) On-line přenosy některých úkazů do hlavního sálu hvězdárny a na
internet
6) Zapojení hvězdárny do odborných projektů světové astronomie
Nynější stav:
1) Od 9. září 2009 je dalekohled Newton 250 / 1500 mm mimo provoz a na
pozorovatelně překáží
2) Pro veřejnost je používano několik malých dalekohledů, největším je
dalekohled Meade o průměru 200 mm.
3) V dubnu 2011 byl dalekohled Newton 250 / 1500 mm demontován a
uschován do sklepa (studenti se pokusí dalekohled zprovoznit pro děti na
táborech mimo objekt hvězdárny)
4) Zpracovávají se cenové nabídky na nový dalekohled v rozsahu 500 000 –
1 300 000 Kč
Zdůvodnění:
Původní dalekohled byl vyráběn v amatérských podmínkách v 70. letech
minulého století. Je vyroben z tehdy dostupných materiálů, které jej činí velmi těžkým
(váha celého systému včetně montáže je 130 kg). Srovnatelný dalekohled dnes váží
kolem 25 kg. Pořizovací cena dalekohledu 250/1500 mm byla v době realizace
52000,- Kč. To odhadem odpovídá dnešnímu půl milionu korun. Od roku 1994 do
roku 2001 probíhala automatizace montáže dalekohledu. Ta se povedla jen do jisté
míry. Sestava dalekohledu byla úspěšně provozována jako příklad umu astronomů –
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amatérů na naší hvězdárně ve večerních pořadech pro veřejnost od roku 2001 až do
roku 2009. Materiály, ze kterých je montáž i dalekohled vyrobena, jsou bohužel
neodpovídající současným požadavkům a některé části i zkorodovaly.
V současnosti si astronomové-amatéři pořizují často do výbavy dalekohledy o
průměru kolem 300 nebo 350 mm. Dalekohledy větší (od průměru 400 mm) jsou
většinou ve výbavách hvězdáren. Menší dalekohledy již dnes neumožňují například
hledat nové proměnné hvězdy nebo ověřovat objevy jiných pozorovatelů. Dosah
jasností u menších teleskopů není dostačující pro zapojení do vědeckých aktivit.
Výstupy: dalekohled alespoň o průměru 400 mm, který přitáhne veřejnost a splní
všechny požadavky na jeho bezporuchový provoz a servis. Nový hlavní dalekohled
musí splňovat:
- požadavek estetický (návštěvníci by měli mít pocit, že pozorují něčím
vyjímečným)
- moderní technické parametry (pozorování a ovládání přes internet)
- přístupnost pro návštěvníky (okulár by měl být vždy dostupný pro děti bez
nutnosti lézt po štaflích)
V současnosti jednám si firmami, která zajistí realizaci dalekohledu
v místních podmínkách a bude schopna jej následně i servisovat. Cena vychází na
600 000 Kč u sériově vyráběného teleskopu Meade či Celestron bez případných CCD
kamer. U těchto dalekohledů ale bývají problémy se servisem, produkce je vysloveně
sériového charakteru. Horní mez ceny je cca 1 500 000 Kč u teleskopu na objednávku
sestaveného z profesionálních dílů a plně automatického systému včetně CCD kamery.
Dalekohled by měl být řešen tak, že případné opravy budou co nejrychlejší a
nejjednodušší. Pro srovnání - česká firma p. Zdeňka Bardona, viz odkaz
http://www.bardon.cz/index.php?link=aboutme je schopna automatizovat hotový
dalekohled o průměru 400 mm za cenu 800 000 Kč (pouze motorizace a software k již
hotovému dalekohledu). Z toho vyplývá, že uvedená cena kolem 1,5 milionu Kč za
nový dalekohled je cenou odpovídající. Tyto informace jsem získal aktuálně od kolegy
z Astronomické společnosti Hradec Králové, která provozuje dalekohled JST o stejném
průměru a zajímala se o spolehlivou automatizaci svého dalekohledu, vyráběného
před 15 lety.
Aktivity:
Požádat o investici ve výši 1 500 000 Kč na dalekohled zřizovatele
společnosti. V součinnosti s ním pak vybrat nejlepší možnou nabídku. Dvě vzorové
nabídky pro představu přiloženy.
V souvislosti s instalací dalekohledu bude nutno udělat několik úprav
odsuvné střechy. Jedná se o zvýšení oobvodového zdiva pozorovatelny a možnost
zvýšení pojezdových kolejnic a automatizace odsouvání střechy. Odhadovaná cena do
200 000 Kč.
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Přesný rozpočet by byl otázkou dalších jednání, mým cílem bylo připravit jen
základní přehled pro zřizovatele. V případě možnosti projekt realizovat, zajistím
podrobnější a přesnější nabídkové listy.
Cílová skupina:
Návštěvníci hvězdárny každý den ve večerních hodinách
Pozorovatelé a spolupracovníci zabývající se odbornými astronomickými
programy
Časový rozsah:
Realizace je vítána od prvního možného termínu.
Odhad nákladů:
Maximálně 1 700 000 Kč včetně všech doplňků a úpravy stávající odsuvné
střechy.

Dalekohled Newton 250/1500 mm. V roce 1994 jsme zahájili automatizaci
jeho montáže za využití dostupných prostředků. Od roku 1998 do roku 2008 byl
využíván k pozorování pro veřejnost pomocí počítače. Bohužel se na této montáži
používal jen přídavný dalekohled o průměru 100 mm.

Zde přikládal pozorovatel oko (okulárový
výtah byl z druhé strany tubusu). Při
namíření
dalekohledu
do
zenitu
(nadhlavníku) byl přístup nemožný i pro
dospělého člověka s výškou 190 cm stojícího
na schůdcích
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K Newtonu
byl
pro pozorovatele velmi
špatný
přístup
z nehomomologovaných
schůdků, a proto jsme na
dalekohled
namontovali
kameru a využívali jej
výhradně
k on-line
přenosům.

Okulárový výtah musí být
dostupný pro děti a méně
pohyblivé osoby.
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PRIORITA 03
„PROGRAMY HVĚZDÁRNY PRO ZAHRANIČNÍ KLIENTELU“
Hlavní cíl:
Rozšířit stávající programovou nabídku pro veřejnost orientovanou
primárně na české návštěvníky směrem k zahraničním hostům lázeňského města.
Specifické cíle:
1) Vytvořit tři a více astronomických pořadů ve vícejazyčných mutacích
2) Sestavit tým tlumočníků pro jazyk ruský, německý, anglicky a případné
další dle zadání Města Karlovy Vary
3) Nabídnout programy cestovním kancelářím, lázeňským domům a
hotelům ve městě
Nynější stav:
1) Programy jsou k dispozici výhradně v češtině
2) Pořady v cizích jazycích provádíme výhradně, když má skupina
vlastního tlumočníka
Zdůvodnění:
V současnosti je hvězdárna příliš orientována na českou klientelu. Je to
bohužel dáno personálním obsazením. Osobně se domluvím rusky a německy a někteří
spolupracující studenti hovoří plynně anglicky, nikdo z nás si však netroufá vést
odborný dialog. Je to dáno tím, že když člověk cizí jazyk nepoužívá, není schopen
v něm dostatečně komunikovat s návštěvníky.
Ideální je vytvořit několik pořadů s jazykovými mutacemi, které budou
úvodním základem večerních pořadů pro zahraniční návštěvníky hvězdárny. Navrhuji
v rozšířeném pracovním týmu vytvořit tým tlumočníků na telefon, kteří by byli
najímáni na všechny pořady v jakési pracovní pohotovosti. Pro každý jazyk je nutno
mít k dispozici dva tlumočníky. Objednávky pořadů jsou prováděny podle
povětrnostní situace a tak je nutno mít v týmu náhradníky, kteří budou k dispozici,
když jeden tlumočník nemůže.
Pořady a pozorování by následně byly provozovány v jazyce ruském,
německém, anglickém, a pokud je nějaký další požadavek ze strany Města Karlovy
Vary, rádi jej realizujeme.
Výstupy: pořady a pozorování pro zahraniční návštěvníky v trvalé nabídce hotelům i
jednotlivcům
Aktivity:
Postupné zpracování tří tematických pořadů tak, aby mohly být kdykoli
aktualizovány.

80

Vytvoření námětu, scénáře, zajištění překladů, načtení a střihu programů
v délce 30 minut
Cílová skupina:
Hotely, lázeňské domy, zahraniční návštěvy Města Karlovy Vary
Časový rozsah:
Začneme-li s přípravami pořadů od 1. října 2011, programy možno
provozovat od 1. 3. 2012.
Odhad nákladů:
V prvních dvou letech 300 000 Kč na realizaci pořadů v jazykových
mutacích, tisk barevných propagačních materiálů a části odměn tlumočníkům.
Tlumočníci budou spolupracovat buď brigádně formou DPP nebo na živnostenský list.
V ceníku bude následně vstupné na zahraniční pořady uvedeno jako samostatná
položka zvýšená o náklady na tlumočníka. Například: vstupné na program v českém
jazyce 100,- Kč, vstupné na program v cizím jazyce 160,- Kč.
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PRIORITA 04
„TURISTICKÁ ZÁKLADNA HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY“
Hlavní cíl:
Realizace chatkové základny a modernizace stávající ubytovny pro
účastníky programů hvězdárny
Specifické cíle:
1) Modernizace suterénních prostor (ubytování a kluboven) na kapacitu
alespoň 16 lůžek pro celoroční provoz s vytvořením malého sociálního
zázemí (WC a umývárna)
2) Realizace 11 chatek s kapacitou 42 míst v areálu hvězdárny pro sezónní
ubytování
3) Zastřešení a úprava stávající venkovní umývárny a WC
4) Vytvoření podmínek pro bistro a příjemné posezení turistů v době
lázeňské sezóny
Nynější stav:
1) Provizorní ubytovna s kapacitou 8 + 5 lůžek vytvořená provizorně
v prostorách bývalé garáže a dílny pro účastníky akcí. Kapacita je
nedostatečná, prostředí velmi improvizované.
2) Sociální zázemí je neprakticky umístěno v přízemí budovy, pro zimní
pobyty problematické
3) O pobyty mají celoročně zájem školy, požadují obvykle kapacitu nad
20 účastníků, což je pro hvězdárnu problém zajistit.
Zdůvodnění:
Pořady hvězdárny je nutné doplnit o některé aspekty, které jsou v současné
době standardní nabídkou pro návštěvníky. Stávající stav je akceptovatelný pouze pro
starší návštěvníky
1) Ubytování. Stany bohužel nejsou právě ideální pro ubytování klientů.
Kapacita ubytování je nedostačující ani pro sezónní provoz. Táborová
základna má již navíc svá léta a i ji je zapotřebí postupně vyměnit. Ideální by
bylo vše řešit chatičkami pro 4 osoby, aby zde bylo možno ubytovat
například čtyřčlennou rodinu s dětmi. Ubytování by bylo možné následně
nabídnout kromě hostů Mezinárodního filmového festivalu a uspořádání
táborů pro rodiče s dětmi, například dětem z postižených oblastí při
záplavách. Kapacita ubytování by pak byla 16 míst v budově a 40 míst
v chatkách + 2 místa jako ošetřovna a marodka.
2) Stravování. V rámci akcí se děti stravují v klubovně, kde celý den pracují.
Tato kombinace není příliš šťastným řešením. Vhodné by bylo zateplení
stávající dřevěné jídelny a její zakomponování do objektu, aby se mohla
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využívat celoročně a propojit ji s rozšířenou umývárnou a WC. Zároveň by
bylo vhodné zakomponovat do celého systému malou „prodejnu“ jako bistro,
které by fungovalo v lázeňské sezóně.
3) Příjemné posezení před či po programu. Standardem u většiny kin či
dalších institucí, je možnost příjemného posezení u kávy či čaje. Tento
standard může zvýšit pocit příjemného z programu u návštěvníků. Kapacitně
je nutno toto posezení dimenzovat pro 45 osob (kapacita autobusu).
Výstupy:
ubytovací kapacita celkem pro 16 v zimě a 58 osob v létě, vhodné posezení
pro návštěvníky programů
Aktivity:
Rozšíření nabídky pobytových akcí pro děti i dospělé v kvalitním zázemí,
možnost nabídky pro CK
Cílová skupina:
Děti a mládež, turisté, návštěvníci města Karlovy Vary
Časový rozsah:
Úpravy suterénu leden – březen 2012, realizace chatkové základny březen –
květen 2012
Odhad nákladů:
Pořizovací náklad na jednu chatku včetně vybavení nábytkem = 65000,- Kč.
Celkové náklady na chatkovou základnu cca 720 000,- Kč. Náklady na zastřešení
umývárny cca 200 000,- Kč. Modernizace suterénu vč. realizace sociálního zařízení
cca 200 000,- Kč. Pro srovnání: pořízení jednoho nového stanu s podsadou a dvěma
lůžky: 8000,- Kč. Obnova stanové základny 160 000,- Kč.
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PRIORITA 05
„MOBILNÍ DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM HVĚZDÁRNY
KARLOVY VARY“
Hlavní cíl:
Rozšířit nabídku výukových a kulturních programů hvězdárny
digitálním planetáriem
Zakoupit přístroj + nafukovací dóm o průměru 8 metrů – kapacita na
jeden pořad až 55 osob
Specifické cíle:
1) Moderní výukové programy pro veřejnost přímo na hvězdárně
2) Výjezdy do škol a ostatních institucí (doplněk školního učiva + například
Bambiriáda)
3) Propagace města Karlovy Vary na všech úrovních
Výstupy:
1)
2)
3)
4)

Výukové a relaxační pořady pro veřejnost na hvězdárně nebo
Nabídka atraktivních programů s noční oblohou ve dne
Výhodou pořádání akcí kdykoli a kdekoli (možnost klasické objednávky)
Atraktivní nabídka pro školy přímo v jejich tělocvičně

Zdůvodnění:
Hvězdárna disponuje pouze klasickým kinosálem, který v současnosti není
příliš atraktivním lákadlem. Technologie 21.století - digitální planetárium spojuje
v sobě výhodu kinosálu a kopule, na níž lze promítat úkazy na obloze v reálném čase i
projekce do budoucnosti a minulosti a spojit je do audiovizuálních programů.
Programy nejsou závislé na počasí. Digitální planetárium umožňuje využít i obrázky
nafotografované přímo na místě projekce a následně tak realizovat propagační pořady
např. o našem lázeňském městě.
Učitelé v posledních letech neradi cestují s dětmi mimo školu. Navíc
vycestovat mohou zpravidla jen v červnu. Proto jsou výhodné návštěvy přímo v nich.
Mobilní planetárium by pro výukové pořady pro školy znamenalo obrovský přínos.
Nabídka návštěvy přímo ve škole umožní návštěvu programů žáky celé školy
(například 400 žáků), zatímco na klasickou exkursi na hvězdárnu přijede zpravidla jen
jedna třída (30 žáků). Pořady v planetáriu je možné připravit pro každý školní ročník
v návaznosti na probírané učivo a je tak možné propojit řadu školních předmětů
s astronomií. Program přímo ve škole pomocí této interaktivní pomůcky znamená
zvýšení návštěvnosti akcí hvězdárny, tak i nezanedbatelné zvýšení vedlejší příjmů
společnosti. Výhodou je také fakt, že systém zvládne připravit a obsluhovat jediný
pracovník.
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Pro využití planetária na mezinárodních akcích by bylo nutné pořídit speciální
rádiová sluchátka, do kterých je možné pustit jazykové mutace programů. Je také
nutno počítat s nutností dojednat v místě programu zapůjčení židlí, nebo je možné
nechat návštěvníky programu sedět na zemi.
Aktivity:
1) Pořady na objednávku v libovolném místě, kde lze nafukovací dóm postavit
2) Prezentace města na mezinárodních akcích
3) Pořady přímo na hvězdárně v pravidelných termínech, automatizované či
doplněné živým lektorem
4) Využití planetária v pobytových programech na hvězdárně
Cílová skupina:
Turisté a návštěvníci lázeňského města
Školy – doplňkové výukové pořady
Časový rozsah:
Od okamžiku pořízení příprava prvních pořadů potrvá 3 měsíce. Poté je
možno zahájit plný provoz.
Vyčíslení nákladů zjištěných u evropského dodavatele:
1. Mobilní digitální planetárium (Projektor + Fisheye + Počítač + Software + Audio)
103 000 EUR vč. DPH
2. Osmimetrový textilní nafukovací dóm včetně větráku 23 000 EUR vč. DPH
Celkem přibližně odhadnuté pořizovací náklady 3 300 000,- Kč vč. DPH
3. Ochranný stan pro dóm před pověrnostními vlivy 150 000,- Kč (český výrobce)
4. Pro případ pořádání akcí např. v rámci MFF vhodné doplnit o rádiová 6ti kanálová
sluchátka pro jazykové mutace – každý návštěvník pak může volit svůj rodný jazyk
z celkem možných 6 jazykových mutací
480 EUR/ks včetně emitérů, nabíječky a čistící komory
Celkem potřeba 55 ks = 26 400 EUR = 660 000,- Kč
Informace o vybavení případného sálu přímo na hvězdárně:
V případě modernizace hvězdárny je možno planetárium umístit také do stálé
9timetrové sklolaminátové kopule se zpevňující mechanickou konstrukcí 82 800 EUR
bez DPH, do tohoto sálu je možné cca umístit 60 sedadel. Sál by bylo vhodné
modernizovat v rámci PRIORITY 7.
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PRIORITA 06
„KOSMOLOGICKÁ NAUČNÁ STEZKA KARLOVY VARY“
Hlavní cíl:
Vybudovat na turistické trase Tři Kříže – Goethova Vyhlídka –
Hvězdárna – Letiště turisticky zajímavou multijazykovou naučnou stezku
tematicky vhodnou vzhledem k institucím, které na trase jsou. Prozatím takováto
ucelená naučná stezka v ČR neexistuje.
Např. v rámci ROP – prioritní osa: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a
infrastruktury cestovního ruchu
Specifické cíle:
1) Vytvořit 21 panelů (altánků – kov + dřevo) tematicky dělených do tří celků:
KOSMOLOGIE – ASTRONOMIE – KOSMONAUTIKA v multijazykové
podobě ČJ, RJ, AJ, NJ – případně další jazyky
2) Panely budou dvoudílné: stálá expozice + aktualizovaná část (bude se
aktualizovat jednou za měsíc).
3) Vytvořit z hvězdárny centrum naučné stezky – vhodně sladit s projektem
mobilního planetária
4) Tři Kříže lze prohlásit regulérním středem vesmíru (právě zde před 13,8
mld let proběhl Big Bang) ☺
Výstupy:
1) Vytvoření atraktivní lokality naučného charakteru
2) Zvýšení turistického ruchu v lokalitě
3) Hvězdárna bude konzultačním centrem (realizace mobilního planetária –
noční obloha ve dne)
4) V Infocentru získají turisté soutěžní sešitek a mohou se zúčastnit soutěže
– hvězdárna jim poté bude soutěž vyhodnocovat – předá například
speciální TZ jako cenu
Stručný popis: 21 panelů (lesních altánků) žlutá + modrá turistická značka
1.část: Tři Kříže – Goethova vyhlídka – zastávka MHD Hůrky (9x)
KOSMOLOGIE + technologie
2.část: zastávka MHD Hůrky – HVĚZDÁRNA (6) ASTRONOMIE +
SOUČASNÝ VESMÍR
V lese umístěn speciální 3D model Sluneční soustavy (v měřítku, aby se vešel
mezi silnice K Letišti, Pražská. Slunce umístěno na pozemku hvězdárny,
Neptun u zastávky autobusu MHD Hůrky). Ideálně umístit po cestě, aby
turisté získali představu o poměru vzdáleností a nemuseli modely hledat.
3.část: K Letišti – Letiště (6) KOSMONAUTIKA – historický přehled, končí
u sochy Gagarina
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Aktivity:
1) Realizace samotné naučné stezky (instalace 21 panelů „altánků“)
2) Slavnostní otevření stezky na Třech křížích s cyklem přednášek o tématech
na stezce
3) Pravidelná měsíční aktualizace informací po dobu 3 + 5 let – po ukončení
projektu bude zajišťováno jednou za čtvrtletí
4) Soutěžní aktivity pro turisty a veřejnost v rámci trasy
5) Pořady na hvězdárně v multijazykových verzích
Cílová skupina:
Turisté a návštěvníci lázeňského města
Školy – výukový charakter stezky
Časový rozsah:
Příprava obsahu a systému panelů 3 měsíce
Stavební realizace samotné stezky 6 měsíců
Ostatní aktivity bez omezení doby
Odhad nákladů:
Ideálně 6-10 milionů Kč (v ROP 4.1. byla minimální částka 5 milionů Kč)
započítány jsou i náklady na 1-2 pracovníky cca 400 000 Kč ročně, kteří se o stezku
budou starat (opravovat, zajišťovat aktualizaci) a také webové kamery, které by měly
systém hlídat (napájení by bylo řešeno formou solárních panelů).
Partneři projektu:
Město Karlovy Vary
Hvězdárna Karlovy Vary
Česká kosmická kancelář
Astronomický ústav Ondřejov
Radioklub OK1KVK

Poznámka ředitele:
V rámci tohoto projektu by v první fázi byla realizována menší naučná
stezka v prostoru mezi Goethovou vyhlídkou a hvězdárnou s nizkými
realizačními náklady. Tato naučná stezka by měla za cíl přitáhnout turisty do
obou objektů provozovaných společností.
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PRIORITA 06A
RADIOAMATÉRSKÉ MUZEUM GOETHOVA VYHLÍDKA
V RÁMCI ZÁMĚRU „KOSMOLOGICKÉ NAUČNÉ STEZKY
KARLOVY VARY“
Hlavní cíl:
Vybudovat na turistické trase Tři Kříže – Goethova Vyhlídka –
Hvězdárna – Letiště turisticky zajímavou multijazykovou naučnou stezku.
Nezávisle na ní lze zprovoznit ojedinělou atraktivní expozici s řadou
interraktivních exponátů v oboru radiotechniky s možností obnovení provozu
Goethovy vyhlídky.
Možno realizovat v rámci ROP – prioritní osa: 4.1 Budování a rozvoj
atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.
Specifické cíle:
1) V rámci záměru Kosmologické naučné stezky obnovit provoz Goethovy
vyhlídky. Provoz zařízení převezme společnost Hvězdárna a radioklub
lázeňského města o.p.s. V objektu vytvořit ojedinělou expozici –
Radioamatérské muzeum radioklubu OK1KVK.
2) Na věži budou umístěny měřící detektory některých zařízení (například SID
monitor), celooblohová kamera sledující noční i denní oblohu a pro veřejnost
speciální dalekohled, kterým bude možno pozorovat Slunce. Výstupy
z měřících zařízení budou prezentovány v rámci expozice a na internetu.
3) Provozovatel zajistí v objektu pouze provoz rychlého občerstvení pro
turisty. Provoz restaurací zde byl v minulosti několikrát ukončen. Rychlé
občerstvení by zde v současnosti mělo být postačující službou veřejnosti.
4) Otvírací doba zařízení by odpovídala sezónnímu charakteru této turistické
oblasti
5) Vytvoření dvou nových pracovních pozic průvodců se dvěma úvazky 1,0.
6) Realizace další karlovarské Turistické známky, Turistické karty a Turistické
známky Goethova vyhlídka
7) Vytvořit rozšířenou nabídku zajímavých programů v objektech hvězdárna –
Goethova vyhlídka.
Výstupy:
1) Vytvoření dalšího návštěvnicky atraktivního místa naučného charakteru
pro širokou veřejnost
2) Zvýšení turistického ruchu v lokalitě
3) Obnovení provoz rychlého občerstvení pro turisty v objektu, vzhledem
k nedalekým restauracím Letiště, Vítkova hora, Hůrky a řadě restaurací
v lokalitě Na Vyhlídce by nová restaurace nebyla dostatečně využívána.
4) Radioklub OK1KVK představí svou činnost v reprezentačních prostorách
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5) Ojedinělá expozice s řadou interraktivních fyzikálních exponátů, které
lidem přiblíží technický vývoj od krystalky až po mobilní telefony – část
expozice bude plně funkční. Stanovit rozsah expozice lze až po prohlídce
a proměření interiéru objektu.
Aktivity:
1) Vytvoření studie k realizaci projektového záměru (červen - srpen 2011)
2) Stanovení rozsahu oprav a úprav nezbytných pro znovuotevření objektu
Goethova vyhlídka (září 2011)
3) Stanovení rozpočtu na základní opravy interiéru a realizace expozice (září
2011)
4) Interiérové úpravy radioamatérské expozice v rámci členitosti interiéru
objektu (říjen 2011 - březen 2012)
5) Realizace a interiérové úpravy prostor rychlého občerstvení (říjen 2011 březen 2012)
6) Slavnostní otevření Goethovy vyhlídky 15. 4. 2012
7) Otvírací doba zařízení by odpovídala sezónnímu charakteru turistické
oblasti:
listopad – únor pouze na telefonickou objednávku
březen – květen a září – říjen denně kromě pondělí od 11:00 do 19:00
červen – srpen denně od 9:00 do 21:00 (možnost nočních prohlídek
s vazbou na hvězdárnu)
Cílová skupina:
Turisté a návštěvníci lázeňského města
Školy – výukový charakter zařízení
Časový rozsah:
Termíny jsou uvedeny pro přehlednost v aktivitách projektu.
Odhad nákladů:
Náklady na realizaci projektu lze stanovit až po prohlídce objektu. V tuto
chvíli nejsou známé podklady týkající se stavu celého objektu. Ty lze stanovit až po
prohlídce objektu a vytvoření studie proveditelnosti v rámci prvního roku provozu.
Partneři projektu:
Město Karlovy Vary, Hvězdárna Karlovy Vary, Radioklub OK1KVK
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PRIORITA 07
„KOMPLETNÍ MODERNIZACE AREÁLU
HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY“
Hlavní cíl:
Kompletní modernizace areálu Hvězdárny Karlovy Vary s cílem oživit
turistický ruch v oblasti lázeňského města
Specifické cíle:
1) Modernizace stávajících prostor
2) Realizace nových prostor (pro řadu interaktivních exponátů)
3) Bezbariérový přístup do objektu pro veřejnost
4) Pořádání programů pro zdravé i handicapované návštěvníky
5) Vytvoření pozorovací terasy a nové pozorovací kopule
6) Využití obnovitelných zdrojů (např. funkční výukové exponáty solární a
větrné energie)
Zdůvodnění:
Hvězdárna bezesporu patří mezi kulturní zařízení města a potřebuje se
rozvíjet. Stávající prostory jsou pro současný provoz v režimu trvale udržitelného
rozvoje – totálně nedostačující. Má-li hvězdárna dobře reprezentovat lázeňské město,
jako jediné zařízení svého druhu v Karlovarském kraji, je potřeba provést kompletní
rekonstrukci a rozšířit objekt podle požadavků současné doby tak, aby návštěvník
přišel do prostředí, na které je zvyklý. Nový objekt by měl kompozičně zvenčí zapadat
do charakteru CHKO Slavkovský les a v kontrastu s tím uvnitř přitahovat návštěvníky
magicky, podobně jako řada zábavně-nákupních středisek.
Hlavní programy zde budou věnovány opět především dětem a mládeži.
Realizujeme je v oborech astronomie, fyziky, chemie, radiotechniky a raketového
modelářství. Řada interaktivních exponátů nám leží tzv. v šuplíku. Pokus je realizovat
byl navrhnován v letech 2009/2010 v Městské knihovně, ale z důvodů, že prostory
vyžadovaly náklady na opravy, jsme museli od projektu upustit (viz příloha 1).
V letech 2005 – 2006 byla provedena první podrobnější studie pro projekt
modernizované hvězdárny. Vycházel z tehdejší představy rozšíření stávající budovy
hvězdárny do podoby objektu rozšiřovaného po etapách. V současnosti bych rád část
původně zamýšleného projektu realizoval jinak. Od roku 2005 se poměrně značně
změnily požadavky návštěvníků kulturních zařízení na služby, které by měly být jejich
součástí. Zároveň by měly změny být konkurenceschopné vůči ostatním podobným
zařízením v ČR a měly by prezentovat školám v kraji přitažlivou formou praktické
ukázky současných technologií.
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Uvedená studie je součástí přílohy této priority (viz příloha 2). Ideální bude
najít dotační titul Fondů ES, který umožní projekt realizovat v rámci obnovy městské
infrastruktury a občanské vybavenosti.
Výstupy:
1) malé kulturní a vzdělávací centrum lázeňského města pro děti a
mládež
2) relaxační programy pro veřejnost
3) důstojné kulturní zařízení reprezentující město
4) oživení turistického ruchu mezi Třemi kříži a Letištěm
5) informační „centrum“ naučné stezky
6) celoroční ubytovací kapacita – možnost pobytů lázeňských hostů
„pod hvězdami“
7) vytvoření odborného pozorovacího pracoviště
Aktivity:
Rozšíření nabídky všech akcí pro děti i dospělé v kvalitním zázemí, možnost
nabídky pro CK
Cílová skupina:
Děti a mládež, turisté, návštěvníci města Karlovy Vary
Časový rozsah:
Ideálně realizace celého projektu v rozsahu maximálně 6 měsíců, nejlépe
začátek v září a ukončení v březnu následujícího roku.
Odhad nákladů:
Celkové náklady odhaduji v rozmezí 30 až 40 milióny Kč.
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Další záměry společnosti pro roky 2012 - 2014:
- podstatné vylepšení marketingové strategie společnosti uplatňované od roku 2013;
- uspořádání 9. Mezinárodního kosmického workshopu IBWS v Karlových Varech na
konci dubna 2012, tentokrát v součinnosti s vedením Města;
- realizace 406 mm hlavního dalekohledu VL-KVT a jeho zapojení do
mezinárodního projektu GLORIA, vyřešením odborného pracoviště
s dalekohledem o průměru 206 mm a solárním dalekohledem Lunt určených
pro odborná pozorování a webcast.
- realizace nového přístupu na pozorovatelnu a zřízení pozorovací terasy;
- dokončení projektu celooblohového monitoru 2.generace sledujícího
především bolidy a optické transienty gama záblesků a realizace kamery
3.generace;
- v návaznosti na získání fundraisera oslovení potenciálních sponzorů v Karlovarském
kraji i zbytku České republiky či zahraničí;
- postupná realizace Sedmi priorit růstu společnosti;
- realizace nové PROGRAMOVÉ STRUKTURY, s účinností od 1. 1. 2012 s rozšířením
otvírací doby v sezóně v odpoledních hodinách, což je možné díky ucelené
realizaci Priority 1 po dohodě s Městem Karlovy Vary;
- ode dne Zahájení lázeňské sezóny 2013 nabídnout návštěvníkům multijazykové
programy, zapojit do činnosti karlovarské hotely a lázeňské domy v návaznosti na
systém realizace systému „tlumočníků na telefonu“ v anglickém, ruském a
německém jazyce;
- uspořádání dalších výukových astronomických táborů od 7 až po 18 dnů pobytu
s rozšířením nabídky o tábory příměstské nejen o letních prázdninách a putovní;
- další rozšíření nabídky programů pro děti a mládež přímo ve školách a rozšíření
nabídky pobytů na hvězdárně pro koletivy od dubna do srpna;
- navázání spolupráce se subjekty podobného zaměření (například Muzeum
kosmonautiky v Sasku) a obnovení mezinárodních výměn dětí s německým
partnerem Naturfreunde Sosa po tříleté rekonstrukci zařízení Rote Grube, které
opravili na základě partnerské smlouvy s námi v rámci programu Interreg IIIa,
podání dalších žádostí o spolufinancování projektů v některém Regionálním
operačním programu v letech 2012-2015;
- rozšíření ubytovací kapacity v areálu hvězdárny – místo stanů realizace 10 chatek se
4 lůžky, zejména k ubytování v rámci výukových akcí pro děti, mládež i dospělé;
- realizace astronomicko-radioamatérské stálé galerie v prostorách Sedlecké, kde jsou
volné prostory pro podobnou činnost
- v případě zájmu Města Karlovy Vary propojit hvězdárnu s Goethovou vyhlídkou
formou „Muzea astronomie a radioamatérismu na Karlovarsku“ a propojit oba
objekty Naučnou kosmologickou stezkou;
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Hvězdárna a radioklub
lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
děkuje za spolupráci v roce 2011 těmto subjektům:

Město Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary
APEX s.r.o.
České vysoké učení technické – Fakulta elektrotechniky
Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov
Sekce pro proměnné hvězdy a exoplanety o. s.
Česká rada dětí a mládeže
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o.
Astronomická společnost Hradec Králové o. s.
Astronomická společnost Most o. s.
Matoušek – dalekohledy
Společnost pro meziplanetární hmotu o. s.
Česká astronomická společnost
AVPO – Asociaci veřejně prospěšných organizací
Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům,
kteří věnují čas realizaci programů na hvězdárně a zajištění
služeb pro veřejnost ve svém volném čase a často i v nočních
hodinách, aby mohla nejširší veřejnost na hvězdárnu přijít v pravidelné
otevírací době po setmění a bylo se opravdu na co dívat.
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Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144
360 01 Karlovy Vary
Tel. 357070595, 777953421, 777953422, 777953423
E-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

http://www.astropatrola.cz, http://www.astro-webcast.eu
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Výroční zprávu za rok 2011 zpracoval
Miroslav Spurný, ředitel organizace
Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku a Výroční zprávu
vzala na vědomí dne 22.května 2012.
Výroční zpráva za rok 2011 byla projednána a schválena
Správní Radou společnosti dne 22.května 2012.

Výroční zpráva 2011 je vydána v počtu 100 tištěných výtisků,
v rozsahu 97 stran.
Z tohoto počtu je 38 ks pro členy Zastupitelstva města Karlovy
Vary, dva výtisky pro zřizovatele organizace, zbytek ostatní se
přikládají k žádostem o dotace. Pro veřejnost je Výroční zpráva
2011 k dispozici v elektronické podobě na stránkách organizace a
v obchodní rejstříku.
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