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1. Úvodem
Vážené dámy, vážení pánové!společnosti
Výroční zpráva obecně prospěšné Hvězdárny a radioklubu lázeňského
města Karlovy Vary o. p. s. za rok 2015, má za úkol seznámit veřejnost
s rozsahem činnosti a hospodaření společnosti za období tohoto roku. Společnost
byla registrována 21. října 2003 rozhodnutím zakladatele – Města Karlovy Vary,
který definoval jak účel, tak i rozsah činností, pro které byla společnost založena.
Již jedenáctým rokem dbá vedení společnosti především na to, aby byla
naplňována zakladatelská idea a hledá vhodné nástroje k tomu, jak tuto úlohu
plnit. Tato snaha je však do jisté míry omezena finančními možnostmi, které má
společnost k dispozici. 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 vyrovnané hospodaření společnosti bez výrazné redukce
hlavních činností.
Děkujeme za spolupráci v roce 2015 těmto společnostem:

Město Karlovy Vary
Karlovarská teplárenská a. s.
Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov v. v. i.
Krajská knihovna Karlovy Vary
České vysoké učení technické ČVUT – Fakulta elektrotechniky (FEL)
Česká rada dětí a mládeže
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Sekce pro proměnné hvězdy a exoplanety o. s.
Společnost pro meziplanetární hmotu o. s.
Astronomická společnost Hradec Králové o. s.
Česká astronomická společnost o. s.
Matoušek – dalekohledy
AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, z. ú.
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.
V Karlových Varech dne 13. června 2016
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Řídící normy:

Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
Statut obecně prospěšné společnosti
Usnesení Správní rady
Směrnice společnosti

Statutární a dozorčí orgány v roce 2015
Ředitel:
Správní rada
Předseda:
Členové:

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

Miroslav Spurný
Jana Jandová (do 24.2.2015)
Jiří Dietz (od 10.6.2015, předsedou od 7.7.2015)
Jiří Klsák
Edmund Janisch (do 24.2.2015)
Vladimír Suchan (od 25.2. do 9.6.2015)
Lucie Polednová (od 25.2.2015)

Petr Krása
Vlastimil Balcar (do 24.2.2015)
Pavel Vaculík (do 24.2.2015)
Marek Poledna (od 25.2.2015)
Jan März (od 25.2. do 9.6.2015)
Radomíra Poláčková (od 9.6.2015)

3. Činnost v roce 2015
31.1.2015 se podařilo úspěšně zakončit projekt Astronomie a
přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0032, podpořený z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II, který byl
oficiálně zahájen 1.6.2013 za účasti devíti partnerských škol, z toho třech
v Karlových Varech. V pátek 23.1.2015 se uskutečnila závěrečná
Konference projektu na hvězdárně v Karlových Varech za účasti asi 25
studentů partnerských škol a čtyř přednášejících hostů z AsÚ Ondřejov a
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.
V rámci projektu byly na třech partnerských školách projektu
testovány tři druhy detektorů – tři studentské celooblohové stanice, tři
stanice televizního monitoringu meteorů sítě CEMENT a tři stanice SID
monitoru. První verze závěrečná monitorovací zprávy projektu se
odevzdala 31.3.2015, v konečné schválené podobě byla přijata až v druhé
polovině června.
Konkrétní výstupy projektu jsou na stránkách http://meteor.astrowebcast.eu/opvk/. Se stanicemi pracují studenti Astrotýmů, řada z nich
pracuje na vývoji vlastních stránek, na nichž prezentují výsledky
experimentů a snaží se také vyvinout vlastní dálková ovládání detektorů.
Astronomické kluby vzniklé z projektu měly ke 31.1.2015 celkem 23 žáků
a studentů z partnerských škol.
V roce 2016 se připravuje nasazení kamery pro spektroskopii
meteorů a také rozšíření sítě televizních kamer na území celého
Karlovarského kraje (na celkem 5 stanic), pracujeme intenzivně na
rozšíření sítě SID monitoru. Výstupy z monitorů budou k dispozici
karlovarské veřejnosti po jejich kalibraci a umístění na nové servery
hvězdárny. Záměr byl představen účastníkům letošní konference IBWS
2015 s možností spolupráce v rámci mezinárodní sítě.
Jedním z důležitých změn v chodu společnosti bylo přijetí nového
odborného pracovníka na plný úvazek od 1.1.2015. Jaroslav Maxa
s hvězdárnou spolupracoval již větší část roku 2014, svoji činnost zahájil
přednáškou na Noci vědců 2014 a následně především předvedl své kvality
jako odborný pracovník v závěru realizovaného projektu v operačním

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, především jako odborník
v oblasti výzkumu pomocí SID monitoringu. S ohledem na jeho obětavý
přístup při večerních pozorováních pro veřejnost i výsledky v oblasti
detekce SID monitoru a také ochota se dále vzdělávat pro práci s dětmi a
mládeží i jako pracovník fundraisingu, mu byla umožněna práce na plný
úvazek na dobu neurčitou. Jiná zásadní právní jednání v daném období
nebyla vedena.
Primárně bylo od nového roku realizováno výrazné rozšíření
otvírací doby pro veřejnost. Kromě každodenního pozorování za jasné
oblohy, na které se zájemci registrují denně mezi 13. a 16. hodinou, jsme
rozšířili otvírací dobu od 1.4. do 30. 9. na čtyři dny v týdnu stálé odpolední
otvírací doby od 16:00 do 19:00 s pořadem 180 minut astronomie.
Od počátku školního roku 2014/2015, tedy i v daném období,
fungovaly několik měsíců nově vytvořené astronomické kroužky pro 23
zájemců na partnerských školách projektu.
20. 3. 2015 pozorování částečného zatmění Slunce, během něhož si
zájemci sami vyráběli brýle na pozorování Sluneční fotosféry a došlo k online přenosu úkazu.

V měsících únoru až červnu také proběhla oprava celooblohové
allsky kamery http://astro-webcast.eu/?n=1&a=1518, která nám přestala
fungovat koncem roku 2014. Nešlo o softwarový problém, bylo nutno
vyrobit novou kompletní elektroniku, která po téměř 10 letech
bezproblémového provozu poprvé selhala a její poškození nás donutilo ke
kompletní výměně řízení kamery, která veřejnosti ukazuje nádherné
snímky karlovarské oblohy již od roku 2005. Kamera nyní obnovila provoz
a vysílá za jasných bezměsíčných nocí na stránkách provozovaných
hvězdárnou.
¨
Nově na stránkách najdou zájemci také přenos fotosféry a
chromosféry Slunce http://astro-webcast.eu/?n=1&a=1520. Velkou
zásluhu na těchto přenosech má člen Astronomického klubu, vedoucí
dětského kroužku radioklubu OK1KVK p. Martin Vítek, který
v současnosti studuje FEL ZČU v Plzni a s hvězdárnou aktivně
spolupracuje po roční pauze, kdy se věnoval naplno studiu prvního ročníku.
Stránky http://astro-webcast.eu nyní navštěvuje denně v průměru
150 – 250 osob, průběhu přenosu zatmění Slunce 20.3., zde bylo přítomno
až 1250 zájemců naráz.
20. – 25. 4. 2015 se uskutečnila pošesté v Karlových Varech IBWS
2015 - INTEGRAL & BART Workshop, tradiční konference s
mezinárodní účastí. Hlavním tématem je pozorování gamma záblesků
vesmírnou družicí Evropské kosmické agentury INTEGRAL, jejichž
optické protějšky se snažil na Zemi detekovat robotický dalekohled BART.
I letos v Karlových Varech prezentovalo své příspěvky na 40 inženýrů,
vědců a studentů z České republiky, Německa, Itálie, Maďarska a
Španělska. Jednotlivá témata se mezitím rozšířila do mnohem většího
záběru, který zahrnuje teoretické modelování zdrojů gamma záblesků i
praktické naprogramování a sestavení funkčního nanosatelitu. Kosmické
technologie a pozorování extrémních astronomických objektů jsou nyní
obecným pojítkem výzkumných záměrů účastníků konference, které se dají
zhruba rozdělit do tří sekcí – technologický vývoj malých nanosatelitů a
obří rentgenové družice Athena, teoretický výzkum gamma záblesků a
objektů rentgenové astronomie a rovněž původní smysl workshopu: vývoj
rychlých autonomních robotických dalekohledů. Pamatovalo se i na
popularizační přednášku Temná síla vesmíru pro veřejnost, jíž se ujal dr.
Martin Topinka z Astronomického ústavu AV ČR. Za českou stranu na
akci vedle ASÚ AV ČR participovalo České vysoké učení technické v

Praze; za německou se k tradičnímu organizátorovi, observatoři z
Bambergu, přidala univerzita z Würzburgu, která v létě hostí několik
účastníků workshopu na letní škole kosmických technologií. Všech pět dní
mezi 20. a 24. dubnem se neslo v příjemné atmosféře, kterou spolutvořily
nejen takové kapacity v oboru, jakými jsou prof. Jörn Wilms, doc. René
Hudec či prof. Riccardo Giovannelli, ale především studenti vysokých škol.

Od podzimu 2014 připravujeme projekt Simulátoru letu sluneční
soustavou, který bude v testovacím režimu spuštěn pro veřejnost v druhé
polovině roku 2015 a bude vhodnou pomůckou pro veřejnost i školy.
Simulátor vyvíjíme ve spolupráci s dobrovolným spolupracovníkem
hvězdárny p. Tomášem Kafkou, dlouholetým členem Astronomického
klubu hvězdárny.
Od března byl obnoven zpravodaj hvězdárny Astropatrola, který od
nového školního roku začne vycházet jako čtrnáctideník přibližující
veřejnosti především aktivitu stránek astro-webcast.eu. V první polovině
roku jsme hledali jeho tvář a také jsme se snažili o publikování odborných
článků spolupracovníků hvězdárny.

V druhé polovině roku 2015 došlo ke snížení návštěvnosti hvězdárny a
tím se snížily i příjmy ze vstupného. Na vině je především počasí, které
opět od září nepřálo – od října do prosince byla jasné celkem pouze tři
večery. Veřejnost sleduje aktivity hvězdárny většinou přes internet, který
měl návštěvníky paradoxně na hvězdárnu přilákat. Druhým poklesem je
zájem škol, které mají často problém k nám dojet a časově jim to
nevychází, takže raději zvolí celodenní výlet do Plzně do Techmánie nebo
do nově vybudovaného planetária v Chebu. Školy mají zájem o návštěv
našich lektorů přímo ve třídách. Touto cestou se také vydáváme. Zájem o
hvězdárnu se zvedl až v prosinci, kdy hvězdárnu navštívilo několik exkursí

ze škol a poté mezi Vánoci a Silvestrem, kdy na prohlídku přišlo více než
100 lidí během tří dnů. Tento trend pokračoval i po novém roce.
V uvedeném období jsme se věnovali především aktivní spolupráci a
rozběhnutí studentského výzkumu SID monitoringu a radioastronomie.
Vznikl nový projekt Sáhni si na vesmír ve spolupráci s pracovníky ústavu
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.
S nimi jsme aktivně
připravovali podklady pro případné podání společného projektu do
operačních programů Evropské Unie. Pro uvedené období ale zatím nebyly
bohužel vyhlašovány žádné výzvy z operačních programů EU, spolupráce
s Asistenčním centrem v Mostě, se kterým jsme připravili podklady pro
dva projekty zatím nelze podat do žádných operačních programů. Prioritní
osy nejsou našim vzdělávacím aktivitám právě nakloněny. Nepodařilo se
získat ani dotaci z výzvy MŠMT pro celoroční aktivity dětí a mládeže,
program 4, byť byly připravovány ve spolupráci s Ústavem fyzikální
chemie v Praze. Přednost mají v současnosti především projekty
multikulturní a inkluzní.
V souvislosti s vyhlašováním nových operačních programů EU,
začal být v březnu připravován projekt modernizace objektu hvězdárny F.
Krejčího ve spolupráci se zahraničním partnerem Deutsche
Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz e.V., Bahnhofstraße 4,
08262 Muldenhammer v rámci příhraniční spolupráce Karlovarský kraj –
Svobodný stát Sasko. Dále se připravuje souběžný projekt navazující ten
právě ukončený v OP VK. Projekt má v podstatně modernější podobě
v rámci OP VVV (Výzkum, vývoj a vzdělávání) 2014-2020. Projekt potrvá
tři roky a ve svém přípravném období zahrnuje také rekvalifikační kurs pro
pracovníky modernizované hvězdárny, abychom stabilizovali personální
situaci hvězdárny.
Z důvodů finančních problémů na saské straně (též i kvůli
uprchlické krizi) a tím možností spolufinancování dostavby hvězdárny na
saské straně nám byla v prosinci pozastavena spolupráce s Muzeem
kosmonautiky v Morgenrothe-Rautenkranz. Modernizace obou zařízení
s touto organizací tedy realizována nebude, případná spolupráce s nimi ale
bude pokračovat na malých přeshraničních projektech, jakmile budou
vyhlášeny nějaké výzvy. V uplynulém období pro tyto projekty zatím
vyhlášené žádné výzvy nebyly. Nového partnera pro realizaci modernizace
hvězdárny v současnosti hledáme, jednáme především s organizacemi na
bavorské straně. Projektovou dokumentaci ke stavbě je nutno mít pro

podání projektu řešenou až k územnímu rozhodnutí, bez této dokumentace
projekt podat nemůžeme. Realizace studie a projektu modernizace
hvězdárny byla nakonec odsunuta na rok 2016, vyhlášení zadávacího řízení
proběhne v březnu nebo dubnu 2016 odborem Majetku. Objekt hvězdárny
modernizaci potřebuje, stávající stav a oddalování znamená chátrání
objektu a také špatnou reprezentaci Města pro návštěvníky, kteří na
hvězdárnu rádi chodí. Navíc v druhé polovině roku 2015 nám bylo
oznámeno, že se bude znovu stěhovat radioklub OK1KVK, který se před
dvěma lety přestěhoval ze Sedlecké ulice do Lidového domu ve Staré Roli
a proto by bylo záhodno, aby měl v nové budově zázemí, ze kterého by se
již nemusel nikam stěhovat. V nové budově bude mít radioklub možnost
prezentovat výstupy své činnosti a podstatně více spolupracovat
z hvězdárnou, než je tomu doposud, kdy je jeho působiště v klubovu
v nájemních prostorách na opačném konci města.
Od září 2015 probíhala jednání s pracovníky Ústavu fyzikální
chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze, kde jde především o využití
hvězdárny možného vědeckého výzkumného pracoviště a bude zahrnuta do
vědeckých projektů této instituce podávaných v nejbližší době se
zaměřením na výzkum ionosféry.
V listopadu odstartovalo činnost naše první samostatné výzkumné
pracoviště. Výstupem naší odborné a vědecké činnosti pro veřejnost začíná
být projekt Sáhni si na vesmír, kde prezentujeme veřejnosti, jak získat o
vesmíru zajímavá data s minimem vynaložených finančních prostředků a
zapojit se tak do našeho výzkumného projektu. Hodně v tomto směru po
odborné stránce dělá nový odborný pracovník Jaroslav Maxa, který
s hvězdárnou aktivně spolupracuje již několik let.
V uvedeném období jsme také připravovali ve spolupráci se
Společností pro meziplanetární hmotu realizaci stanice pro výzkum spekter
meteorů. Stanice bude instalována během března či dubna 2016. Přípravy
zahrnovaly především čekání na dodávku potřebné techniky.
29.6.2015 došlo po 16 letech od realizace k havárii stropu prostor
v audiovizuálním sále hvězdárny a na několik týdnů bylo nutné omezit
provoz pro veřejnost v této části hvězdárny. Problémem bylo, že ze zdiva
se uvolňoval prach a bez krytí koberců bylo ovzduší v sále nezdravě
prašné.Vše bylo nutné opravit do zahájení letních táborů 25.7.2015, aby
zde mohl probíhat program pro účastníky těchto dvou významných akcí

pro děti a mládež. Opravu se díky domluvě s Odborem majetku Magistrátu
nakonec podařilo realizovat 20.8.2015.
Letní tábory se konaly ve dvou bězích a ten první s názvem
„Odkryj s námi tajemství Měsíce“, proběhl v termínu 26. července až 1.
srpna a zúčastnilo se jej celkem 16 dětí ve věku od 8 do 13 let. Nejmladší
účastník ukončil teprve 2.třídu a nejstarší 7.třídu základní školy.
Druhý, expediční tábor s názvem „Chyť si svoji Perseidu“, proběhl
v termínu 8. až 16. srpna a zúčastnilo se jej celkem 7 dětí ve věku od 8 do
15 let. Nejmladší účastníci ukončili teprve 3.třídu a nejstarší účastník
6.třídu základní školy. Tentokrát nešlo o klasický tábor, ale o tábor
expediční, kde se účastníci přes den zabývají vyhodnocováním dat a v noci
pozorují. Výsledky obou táborů byly publikovány v podzimním čísle
zpravodaje Astropatrola, kde si je možné o obou akcích přečíst dostatek
podrobností.

V září pak následovaly atraktivní akce, jakou byla Noc vědců
25.9.2015 a hned v zápětí možnost pozorování Úplného zatmění Měsíce
v pondělí 28. 9. 2015 od 3:00 hodin. Obě akce navštívila stovka zájemců,
páteční akce měl velmi atraktivní program, se kterým velmi pomohli
studenti gymnázia v Ostrově Vojtěch Laitl a Vojtěch Fárek, poprvé zde
byly představeny výstupy projektu Sáhni si na vesmír. Velkou smůlu jsme
měli v případě zatmění Měsíce, který se těšil i přes velmi časné ráno velké
pozornosti, ale oblačnost, která se měla pohybovat původně jiným směrem
se od 23.hodiny začala nasouvat nad celé Česko a program nakonec
skončil přednáškou o Velkém třesku.

Od počátku školního roku 2015/2016, tedy i v daném období,
funguje astronomický kroužek v DDM Chodov v němž pracuje celkem 6
dětí. Kroužek v DDM Karlovy Vary se měl rozběhnout od října, ale pro
malý zájem (přihlásily se jen 2 děti) nakonec nebyl otevřen. Zájemcům
byla nabídnuta možnost se zúčastnit akcí Astronomického klubu přímo na
hvězdárně. Astroklub probíhá nově vždy v pátek od 20:00 přímo na
hvězdárně. Většina dětí, které se činností na hvězdárně zabývají nejsou

přímo z Karlových Varů a proto je pro ně výhodnější účast na víkendových
akcích, které pro na hvězdárně pořádáme. Těch se konalo od září do
prosince celkem šest.
Pracoval i kroužek radioklubu v Lidovém domě ve Staré Roli
v počtu přihlášených 10 dětí a schůzky se ve zdejší klubovně konají každý
týden. Nábor do Astronomického kroužku pro školní rok 2016/2017 bude
prováděn přímo na školách v Karlových Varech ve vytipovaných třídách a
bude od října probíhat na hvězdárně, kde dětem bude nabídnuta možnost se
zúčastnit projektu Sáhni si na vesmír.
V současnosti vedeme jednání o finančním dárcovství s několika
soukromými subjekty v Karlovarském kraji ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou. V průběhu daného období se školil nový
pracovník na pozici fundraisera. Hledáme firmy, se kterými je možnost
spolupracovat dlouhodobě a za případné dary nabídnout naše aktivity.
Většina firem nám jednání o případných darech přislíbila na druhou
polovinu roku 2015. Snažíme se i o samofinancování, což díky

postupnému chátrání stávajícího objektu bohužel negeneruje dostatečný
zdroj provozních financí v posledních letech. Z akcí pro veřejnost nejsou
příjmy takové, jaké bychom si představovali.
Simulátor letu sluneční soustavou je v současnosti již spuštěn
v testovacím režimu a vhodným způsobem na hvězdárně zatím doplňuje
vzdělávací programy pro školy i veřejnost. První blok se jmenuje Cesta na
Měsíc, Mars a Venuši a každý si může vyzkoušet pilotní schopnosti, které
by potřeboval při letu k těmto tělesům sluneční soustavy. Simulátor
vyvíjíme ve spolupráci s dobrovolným spolupracovníkem hvězdárny p.
Tomášem Kafkou, dlouholetým členem Astronomického klubu hvězdárny.
Komplikací pro tento atraktivní výukový nástroj je fakt, že všechny jeho
aktivity musí probíhat v hlavním sále hvězdárny a letu se může zúčastnit
vždy jen jeden astronaut. Proto již řešíme jeho umístění do prostor
v novém objektu, kde by konečně získal možnost fungovat jako samostatná
atrakce pro veřejnost i školy.
Těsně před koncem roku pro nás přišla potěšující zpráva, že 18. –
23. 4. 2016 se uskuteční posedmé v Karlových Varech IBWS 2016 INTEGRAL & BART Workshop, tradiční konference s mezinárodní účastí.
Tentokrát bude naše hvězdárna prezentovat výsledky našeho výzkumu SID
monitoringu, který je popsán ve Výroční zprávě tohoto výzkumu, kterou
najdete jako samostatnou přílohu této Výroční zprávy zparcovanou
Vojtěchem Laitlem a p. Jaroslavem Maxou.

4. Lidské zdroje společnosti v roce 2015
Miroslav Spurný
Ředitel společnosti
Odborný astronom, demonstrátor hvězdárny při večerních programech
Technik astronomické techniky, vedoucí týmu projektu kamery OKO2,
televizních kamer sítě CEMENT, zařízení SID monitor a dalekohledu VL-KVT

Jaroslav Maxa
Dlouholetý amatérský astronom, práci má zároveň jako koníčka. Primárně byl
přijat jako odborný pracovník a lektor přednášek. V průběhu podzimu se stal
fundraiserem pro neziskový i komerční sektor.
Pracovník také vykonává pracovní pozici redaktora zpravodaje hvězdárny a
vedoucího astronomického kroužku a lektoruje přednášky na školách.

RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR, nastoupil externě 1.10. 2014
Primárně byl přijat jako projektový fundraiser s možností výkonu fukce
v projektech jako projektový manažer. Spolupracuje také jako lektor přednášek.

Tomáš Kafka
Vývojář výukového softwaru pro hvězdárnu, tvůrce interaktivních exponátů
Student vysoké školy v Praze, externí spolupracovník

Aleš Leinweber
Grafik propagace, webmaster a autor www.astropatrola.cz
Student vysoké školy v Praze, externí spolupracovník

Miroslav Křížek
Technik astronomických přístrojů, webmaster, autor www.astro-webcast.eu
Vypomáhá dobrovolně, od 1. 11.2014 je starostou obce Dlouhý Újezd u Tachova

Vojtěch Laitl
Publicista, vedoucí astronomických kroužků při partnerské škole projektu,
asistent vedoucího týmu výzkumu ionosféry

Vojtěch Fárek
webmaster a autor www.astropatrola.cz
Vypomáhá dobrovolně s realizací nových stránek www.astropatrola.cz a
stránkami pro detekci SID monitoru

5. Návštěvnost akcí v roce 2015
Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2015
Počet uspořádaných akcí celkem

335

z toho počet uspořádaných akcí
v objektu hvězdárny i mimo něj
z toho počet uspořádaných akcí na
našem webu astro-webcast.eu

229
106

Celkem návštěvníků všech akcí

81 810

z toho přímých návštěvníků programů
v areálu hvězdárny i mimo něj
Návštěvníků pozorování
na astro-webcast.eu

3 245
78 565

Denní průměr návštěvníků všech akcí

244

Celoroční rozbor návštěvnosti programů v areálu i mimo něj

Měsíce roku 2015

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
V ROCE 2015

Akce pro
děti a
mládež
Projekt
OPVK

Přednášky
a
hromadné
výpravy

Programy
pro
veřejnost

Radioklub
akce pro
děti
Akcí

Akcí

Osob

Akcí

Osob

Akcí

Osob

4
5
4
4
5
2
1
1
4
6
4
2
42

55
39
28
36
35
13
106
149
22
49
36
18
586

3
3
4
7
10
11
1
1
1
1
3
5
50

76
69
89
206
268
316
42
36
15
11
59
159
1346

3
2
3
8
9
10
10
12
2
3
2
6
70

24
16
215
56
59
69
106
116
15
29
18
145
868

5
4
6
7
6
5
6
8
6
5
4
5
67

Osob

32
26
34
29
28
26
63
85
24
27
35
36
445

V roce 2015 navštívilo akce v objektu hvězdárny a v klubovně
radioklubu v Lidovém domě v rámci otvírací doby, exkursí a akcí pro
děti a mládež celkem 3245 osob. Hodně návštěvnosti napomohly dva
významné astronomické úkazy – 20.3.2015 Částečné zatmění Slunce,
kdy vyšlo počasí a úkaz pozorovalo 120 návštěvníků. Horší to bylo
s Úplným zatměním Měsíce, kdy 28. 9. 2015 průběžně přišlo asi 100
návštěvníků, kteří bohužel nic neviděli, neboť se v průběhu noci
změnila povětrnostní situace velmi nečekaně k horšímu. Pro stovku
osob, které ve 3:00 postupně dorazily na hvězdárnu to bylo také
zklamání.
Část aktivit nám probíhá také přes internetové rozhraní astrowebcast.eu Zde sledovalo v roce 2015 naše pozorování on-line 78565
zájemců, velmi vysoký počet návštěv se projevil díky zatmění Slunce
20.3.2015 a Zatmění Měsíce 28.9.2015, celkem 7950. Tyto dynamické
stránky rozšiřující program hvězdárny navštěvuje denně v průměru 200 až
300 osob. Průběhu přenosu zatmění Slunce 20.3.2015, zde bylo přítomno
až 1250 zájemců naráz, překvapivé to bylo v průběhu úplného zatmění
Měsíce 28.9.2015, kdy v ranních hodinách zde bylo až 1320 zájemců
v jednu chvíli. Úkaz nám bohužel nevyšel, neočekávaně se zhoršilo počasí
i když předpověď byla až do poslední chvíle příznivá.
Celkem tedy v roce 2015 navštívilo všechny akce hvězdárny
81810 návštěvníků.
Také se v roce 2015 zvýšil o 126 příznivců hvězdárny počet na
Facebookových stránkách na 709, což byl stav ke 31.12.2015 a Facebook
se stal pro hvězdárnu výborným markentingovým nástrojem, neboť se zde
před každou akcí dá zájemcům připomenout, že na hvězdárně se mohou
objevit také oni. V roce 2015 jsme tento nástroj využívali již velmi aktivně.

6. Hospodaření společnosti v roce 2015
Celková bilance příjmů a nákladů v roce 2015
Hlavní příjmy společnosti (dotace a příspěvky)

1 266 000,- Kč
Vlastní příjmy společnosti v hlavní i doplňkové činnosti společnosti:

159 000,- Kč
Celkové příjmy společnosti za rok 2015

1 425 000,- Kč
Význačné příjmy získané pro rozvoj společnosti v letech 2013-2015
Projekt v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 672 985,- Kč
Celkové náklady na provoz společnosti v roce 2015

1 515 000,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka všech našich akcí, včetně webcastu

19,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka programů na hvězdárně v roce 2015

466,- Kč
Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle jednotlivých
položek a svůj rozpočet organizace, dle možností, dodržuje. Nezanedbatelnou položku činí
platby za elektrickou energii, roční nájem objektu a jeho údržba. Objekt je bohužel vytápěn
přímotopně elektrickou energií a není zateplen, což znamená v případě studených období,
která se často promítají již do letních měsíců, značný nárůst nákladů. Objekt měl být od
roku 2003 již vytápěn pomocí plynu, dodnes se tak nestalo. Každoročně také přispíváme
finančně na řadu nečekaných oprav technických zařízení, které máme sice zapůjčeny
zřizovatelem, ale tato výpočetní či projekční technika již často překračuje svou životnost.
V letech 2012-2016 splácíme také úvěr, díky němuž byla možnost vybavit hvězdárnu velmi
solidní pozorovací technikou, mj. i dalekohledem pro handicapované.
Postupné snižování provozní dotace zakladatelem (ročně cca o 15%) a
nerovnoměrné zvyšování vedlejších příjmů (nelze stanovit kolik návštěvníků přijde
na programy podle počasí), vede k tomu, že se nedaří hospodařit zcela vyrovnaně.
V současnosti hledáme cesty, jak tento stav zvrátit fundraisingem, vylepšením
samofinancování či jinými marketingovými aktivitami. Větší podíl z financí na provoz
ale poplyne nadále z projektů a případných darů, které hvězdárna získá.

7. 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 Kooperativa a. s., která se vztahuje na všechny účastníky akcí – tedy děti i
vedoucí. Také nabízí možnost prezentovat naši činnost na různých serverech 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. Po skončení
Bambiriády budeme pomáhat s akcí Seznamte se, která se uskuteční poprvé v roce 2016
opět v Chebu.
Naše členství v České astronomické společnosti (ČAS) je kolektivní.
Spolupráce v rámci Evropské Noci vědců funguje dobře již několik let. V roce 2014 se
uskutečnila v sále Lidového domu ve Staré Roli. V rovce 2015 se uskuteční opět na
hvězdárně a bude představovat veřejnosti problematiku světelného znečistění a výsledky
práce mládeže v ukončeném projektu v OP VK. 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 a oba spolky nám pomohly při zajištění projektu pomocí
odborných garantů.
Hvězdárna Karlovy Vary se v roce 2011 přijala nabídku stát se členem v Asociaci
hvězdáren a planetárií (AHaP), v roce 2012 jsme byli přijati za člena. V dalších letech
předpokládáme možnost účasti zaměstnanců na školeních pořádaných touto organizací.
V listopadu 2011 jsme se stali členy Asociace veřejně prospěšných organizací
(AVPO). Členství v tomto subjektu, který má přes 90 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.

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 Lehký věnuje našim členům i řediteli čas při rozšiřování obzorů v oblasti
fotometrie proměnných hvězd, kterou zkoušíme
realizovat i na našem dalekohledu VL-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.
Česká kosmická kancelář, o.p.s. Organizace nám již
dlouhá léta pomáhá s odbornou garancí některých projektů a
pomáhá zajišťovat přednáškovou činnost s tematikou
kosmonautiky jmenovitě v zastoupení p. Milanem Halouskem.
Organizace se také stala odborným garantem aktivit
realizovaného projektu z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Hvězdárna Valašské Meziříčí.
Každoročně nám ředitel Libor Lenža
umožňuje několikadenní stáže pro naše
spolupracovníky. Měli jsme tak možnost se
přiučit
v odborných
programech
se
zaměřením na pozorování slunce, ve kterých
si pracovníci vedou velmi úspěšně. 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.

Astronomický ústav AV ČR
v.v.i. Aktivní spolupráce byla zahájena
s dr. René Hudcem na vývoji kamery
OKO2 od roku 2005 a následně v rámci
pořádání IBWS od roku 2008. Stávající
spolupráce
proběhla
na
projektu
„Astronomie a přírodní vědy interaktivní
formou na školách Karlovarského kraje“.
120 žáků a studentů partnerských škol
mohlo navštívit Astronomický ústav
v Ondřejově a seznámit se s tamním
provozem a tři vědci se zúčastnili
závěrečné konference.

Radioklub OK1KVK o. s.. Radioklub byl původně 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 se spolkem Radioklub
OK1KVK o.s. nechceme nic měnit.
Prostory na Sedlecké bude od
tohoto data nadále bezplatně
využívat Radioklub OK1KVK na
základě Smlouvy o spolupráci.
Recipročně mohou astronomové
využívat
prostory
vysílacího
střediska na Blatenském vrchu.
Spolek intenzivně pracuje s dětmi a
mládeží a v polovině roku 2013 se
přestěhoval z nevyhovujících prostor
na Sedlecké ulici do prostor Lidového domu ve Staré Roli.
Pravidelné akce pořádané radioklubem v Lidovém domě ve Staré Roli
Každé pondělí 16:00 Kroužek elektrotechniky – pokročilí
Každé úterý
16:00 Klub pro dospělé
Každou středu 16:00 Kroužek elektrotechniky
Každý čtvrtek
16:00 Kroužek elektrotechniky

Výroční zprávu za rok 2015 zpracoval 13. 6. 2016
Miroslav Spurný, ředitel organizace
Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144, P. O. Box 175
360 01 Karlovy Vary
Tel. 357 070 595, 777 95 34 21
E-mail: hvezdarna.kv@gmail.com

http://www.astropatrola.cz, http://www.astro-webcast.eu

