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Hvězdy jsou krásné protože jsou neuchopitelné…. 

Periodikum pro milovníky astronomie na Karlovarsku 

ZZpprraavvooddaajj  KKAARRLLOOVVAARRSSKKÉÉ  HHVVĚĚZZDDÁÁRRNNYY  

AASSTTRR☺☺☺☺☺☺☺☺PPAATTRR☺☺☺☺☺☺☺☺LLAA  22☺☺☺☺☺☺☺☺1155  
ČČííss lloo  vvyycchháázzíí  55..  99..  22001155  

JAK É BYLO LÉTO NA HV ĚZDÁRNĚ? 

…tak trochu fotografické. Zaznamenali jsme nejprve M ěsíc a poté n ěkolik deep-sky objekt ů. 
Mozaika sedmi snímk ů Měsíce po řízených 30.7.2015 dalekohledem VL-KVT a fotoaparátem  
CANON EOS 1000D. Autoři Petr Skala a Martin Vítek. Barvy jsou mírně zvýrazněny, ale opravdu na 
měsíci jsou (nejde o umělé barvy). Z obrázku je navíc vidět, jak se měnilo složení lávy při zalívání moří. 
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JAK É BYLY LETNÍ ASTRONOMICK É TÁBORY? 
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. Hlavním tématem bylo především pozorování Měsíce a seznámení 
s jeho dosavadním výzkumem a známými poznatky o tomto nejbližším nebeském souputníkovi.  

K táboru poznamenala jeho účastnice, třináctiletá Kateřina Branická toto: Na táboře hvězdárna 
Karlovy Vary, můžete zažít plno zábavy. Hned ráno na vás čeká ranní rozcvička a hygiena,pak si můžete 
pochutnat na lahodné snídani. Zbytek  dopoledne až do oběda můžete hrát různé hry. Jídlo na tomto 
táboře nemá žádné záporné komentáře. Po obědě na vás čeká několikahodinový odpočinek,po odpočinku 
můžete jít na nějaký výlet nebo hrát hry a sbírat 
body do celotáborové soutěže. Tento tábor vás 
může taky uchvátit svým prostředím, je položen u  
lesů. V noci, když bude jasno můžete pozorovat 
krásná souhvězdí a Měsíc. A každý den máte velmi 
zajímavou besedu. Tento tábor bych doporučila 
všem, zažila jsem na něm plno zábavy, poznala 
jsem na něm spoustu fajn lidí a když končil tábor 
nikdo nechtěl domů. 

Do programu tábora byla zařazena 
především návštěva specialisty na kosmické lety 
pana Milana Halouska z České kosmické kanceláře, 
který s sebou přivezl Krtečka, který se zúčastnil 
výpravy raketoplánem na Mezinárodní kosmickou 
stanici a děti seznámil s podrobnostmi jeho pobytu na oběžné dráze a měsíčního programu Apollo a jeho 
srovnání s podstatně komplikovanějšími lety na Mars. 

Druhým hostem byl pan Petr Skala z pražské Štefánkovy hvězdárny, který se zabývá astrofografií. 
S dětmi především zkoušeli Měsíc fotografovat. Celkový výsledek, nejlepší zpracovaný snímek Měsíce, 
pořízený několik hodin před úplňkem prostřednictvím našeho hlavního dalekohledu, můžete posoudit na 
titulní stránce čísla.  

Společná fotografie účastníků Letního astronomického tábora během výletu na Letiště Karlovy Vary.  
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V průběhu tábora areál hvězdárny 
navštívili členové správní a dozorčí rady 
společnosti provozující hvězdárnu. Třetím 
hostem, který mohl dětem představit Karlovy 
Vary ze strany jejich historie, byl archeolog 
Mgr. Jiří Klsák. Ten s účastníky tábora 
besedoval na téma historie Karlových Varů a 
představil jim lokality, které mohou v okolí 
navštívit. Velmi překvapivá a příjemná byla 
dlouhá závěrečná diskuse účastníků tábora 
s přednášejícím.  

Všichni účastníci si zavedli Pozorovací 
deník (někteří Pozorovací nočník) a do něj si zapisovali jednak všechny podstatné informace z přednášek, 

hlavně se ale naučili zapisovat důležité informace 
z každého pozorování. Cílem bylo naučit všechny 
účastníky tábora, co je nutné podniknout za 
přípravy před vlastním pozorováním a jaké 
podmínky musí při pozorování mít, aby se jim 
podařilo docílit očekávaného cíle. Zkoušeli jsme 
také identifikovat jednotlivé napozorované měsíční 
útvary s atlasem Měsíce.  

Přes den bylo na táboře postaráno o zábavu 
účastníků díky vedoucím Matějem Janotou a 
Vaškem Kubálkem, kteří připravili pro děti 
zajímavé hry a vyplnili tak jejich volný čas. 
Bohužel se často stávalo, že se hrám věnovalo více 
času, než astronomii, a tak se nestihlo všechno tak, 

jak jsme chtěli. Ale určitě tento fakt nezanechal na 
účastnících tábora žádné špatné vzpomínky. Vždyť se 
každý zájemce může zúčastnit řady dalších akcí, které 
hvězdárna pořádá během školního roku, nebo přijet 
opět za rok o prázdninách na další tábory, které 
připravujeme a na nich svá již získaná pozorování 
zpracovat a věnovat se jim podrobněji.   

Během tábora se podařilo s účastníky 
především zakreslovat dorůstající a úplňkový Měsíc. 
Počasí ale pozorování moc nepřálo a tak se podařilo 
jen málo. Kromě pozorování Měsíce jsme se v pár 

dnech tábora snažili naučit  účastníky 
pozorovat vizuálně meteory, neboť v době 
tábora již bylo aktivních několik 
meteorických rojů. Připravovali jsme proto i  
stanoviště pro jejich pozorování, ale nakonec 
jsme díky zhoršujícímu se počasí a 
přibývajícímu měsíčnímu svitu všechno 
vzdali věnovali se výhradně pozorování 
Měsíce.  

Ve dvou skupinách pak účastníci 
tábora také navštívili klubovnu radioklubu 
OK1KVK v Lidovém domě ve Staré Roli. 
Vedoucí dětského radioklubu Martin Vítek 
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zde všem umožnil si vyrobit červenou LED 
svítilnu, kterou mohli využívat při nočních 
pozorováních. Program letního tábora byl díky 
krátkému termínu poměrně nabitý a určitě nikoho 
z účastníků nezklamal. Určitě by v příštím roce 
slušel táboru alespoň termín 14ti dnů, aby se toho 
stihlo více. Pokud se nám povede na podobný 
tábor sehnat kvalitní kolektiv vedoucích, pak se o 
něj určitě pokusíme. Všichni účastníci se shodli, 
že za rok chtějí přijet zas.  

Hlavní pozorování na tomto táboře, která 
se nakonec stihla díky horšímu počasí, byl úplňkový Měsíc. Ta nejlepší pozorování účastníků, která bylo 
možno zveřejnit, vám pak přinášíme níže. (MSH) 

 

1 – Měsíc dalekohledem Míši Lajblové (4.třída ZŠ), 2 – Měsíc okem i dalekohledem Jirky Fejtka 
(5.třída ZŠ), 3 – Měsíc dalekohledem Pavla Martínka (4.třída ZŠ), 4 – Měsíc dalekohledem Káti 
Branické (7.třída ZŠ).  
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EXPEDIČNÍ TÁBOR CHYŤ SI SVOJI PERSEIDU 
Druhý 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. Expedičního tábora se zúčastnila také účastnice, které bylo již 15 let a 
na expedici vypomáhala se zapojením mladších dětí spíše v roli praktikantky a to velmi úspěšně. 
Poděkování patří také demonstrátoru Martinu Vítkovi, který svůj čas přijel na tábor věnovat 
účastníkům právě v oblasti astrofotografie a také Vojtovi Fárkovi, který se dětem věnoval jak po 
odborné stránce, tak i jako praktikant. 

Tentokrát nešlo o klasický tábor, ale o tábor 
expediční, kde se účastníci přes den zabývají 
vyhodnocováním dat a v noci pozorují. Hlavním 
tématem bylo především pozorování meteorů 
vizuálně i pomocí televizních kamer a seznámení se 
základy fotografování deep-sky objektů díky temné 
obloze, ze které zmizel Měsíc a nebyl tak problém se 
pozorování těchto objektů věnovat. Expedičního 
tábora se sice zúčastnilo jen 7 dětí, přičemž 
maximální kapacita byla 10 účastníků, přesto si 
v závěru všichni pochvalovali, že tento počet byl 
optimální. Umožnil tak každému individuelně využít 
více času při pozorování, než by mohli na táboře 
s dvojnásobným či trojnásobným počtem účastníků. 

A překvapivě všichni účastníci měli opravdu primárním zájmem se něco z astronomie naučit. Musím 
pochválit přístup všech, i těch nejmladších, kteří se této náročnější verze letního tábora zúčastnili.  

Účastníci expedice vyfotografovaní celooblohovou kamerou na pozorování meteorů v hale hvězdárny 
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Pozorování meteorů jsme na hvězdárně 
ukončili expedicí v roce 2012, kdy jsme se snažili 
provádět pozorování z více míst. Většina tehdejších 
členů Astroklubu odešla na vysoké školy nebo začala 
mít jiné zájmy. V roce 2013 a 2014 probíhal projekt 
v operačním programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a proto jsme se táborům a 
expedicím nestíhali věnovat. V tomto roce se ale opět 
situace vylepšuje. Na tento expediční tábor přijeli 
vážní zájemci, kteří byli schopni po několika dnech 
příprav samostatně pozorovat a všechno si na 
pozorování včas připravit. Sedmička účastníků 
expedičního tábora tentokrát opravdu nezklamala, a 
tak se můžeme určitě těšit v dalších letech na obnovení  

pozorování meteorů z více míst. Navíc maximum aktivity letošních Perseid bylo skutečným zážitkem. 
Jejich meteory byly povětšinou zářivými klenoty, které přezařovaly temnou oblohu.  

Úvodní odpoledne jsme prožili ve znamení bouřky, která byla tak intenzívní, že několikrát vypadl 
proud a blesky se hvězdárně přiblížili poměrně nebezpečně. Po několika hodinách jsme se také dozvěděli, 
že v zahrádkářské kolonii v Tuhnicích blesk zabil nějakou paní a zároveň poničil řadu zařízení na 
koupališti Rolava. Zároveň jsme také prožili neuvěřitelný přívalový déšť. O několik desítek minut později, 
se nám už ale podařilo rozdělat oheň, abychom si mohli opéci buřty. Sluníčko tak následky přívalového 
deště prakticky hned osušilo… Netušili jsme, že nastupuje další vlna tropických veder a také týden velmi 
jasné noční oblohy, což bude znamenat pozorování praktiky každou noc.  

Hned první den jsme začali trénovat pozorování dalekohledem a práci s astronomickou technikou, 
připravovalo se pozorování maxima Perseid jak vizuálně, tak pomocí televizních kamer.  
 

Výborným úlovkem astronomické fotografie se stala planetární mlhovina M27 Činka v Lištičce. 
Pozorování bylo provedeno dalekohledem Meade 200/2400 mm a DSLR CANON EOS 1200D. Autorka 
snímku Martina Jandová. 
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Při práci s celooblohovou kamerou Starlite Express si mohli účastníci tábora vyzkoušet, jak se 
projevuje doba expozice na snímcích celé oblohy. Ze snímků zkoušeli jednak identifikovat souhvězdí a 
jednak zjistit, co vše kamera umí zachytit. Snímky pořídil Tomáš Jakubec. 
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Odborná pozorování nebyla konána s úmyslem získat skutečná zpracovatelná data, ale účastníky 
především naučit, jaký systém je potřeba si zavést, aby bylo možné v budoucnu jimi získaná data skutečně 
zpracovávat a také je přimět, aby nad vším trochu sami přemýšleli a například neopomíjeli podstatné věci, 
jako je zápis přesného času úkazu a podobně. Práce se vyplatila, dodatečně jsme na kamerách 
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identifikovali celou řadu jasných meteorů, které účastníci viděli očima. Nejvýraznější meteor s výbuchem  
z první pozorovací noci 10. / 11. 8. 2015 je na snímku jižní karlovarské kamery (viz snímek výše). Video, 
které jsme získali je také nádhernou podívanou. Tady bych rád uvedl, že všichni pozorovatelé si jednak 
připravili samostatně rozpis pozorovacích intervalů a jak je vidět z výše uvedeného času záznamu 
meteoru, při takto vytvářených pozorovacích intervalech, neusínali ani ráno před svítáním. Na 
pozorovacím stanovišti se pozorovalo denně od 1:00 do 5:00 hodin LSEČ, intervaly trvaly 20-30 minut.   

Většina napozorovaných dat na své zpracování ještě čeká. Budeme se jimi zabývat na podzimních 
akcích, přičemž k nim budeme postupně doplňovat další důležitá data a zkoušet zákresy. V době expedice 
byla taková vedra, že nebylo možno se na zpracovávání všech napozorovaných dat a jejich dalším 
doplňování soustředit. Problém činily zákresy. Ukázku napozorovaných dat  
otiskujeme. Protože zde ale není možné představit všechna, budeme řadu 
z nich prezentovat na letošní Evropské Noci vědců, která se koná v pátek 
25.9.2015 od 19:00 do 22:00 na hvězdárně.  

Pokud se přijdete podívat, určitě se zde potkáte s některým 
z expedičníků, kteří tentokrát budou chtít pozorovat 28.9.2015 od 3:07 
hodin LSEČ vzácné úplné zatmění Měsíce. To bude také jedním z cílů 
víkendové akce 25.–28.9.2015 pořádané na hvězdárně nejen pro účastníky 
táborů. A právě na této akci se budeme nepochybně věnovat zpracování 
získaných dat z tábora i letošní expedici.  

Asi nejvýraznější meteor expedice 11.8.2015 ve 3:06:58 LSEČ na jižní kameře sítě CEMENT 

    20  15 
ASTROEXPEDICE 
CHYŤ SI SVOJI PERSEIDU 
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Snímek galaxií M31, M32 a M110 v Andromedě pomocí dalekohledu Meade a DSLR Canon EOS 
1200D. Snímek ukazuje rozlehlost galaxie M31. Autorkou snímku je Martin Jandová.  

A na závěr společný snímek všech účastníků expedičního tábora Chyť si svoji Perseidu 2015. 
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PROGRAM  AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 9 – 18 LET 
Každá akce pořádaná hvězdárnou je zaměřena na pozorování nějakého úkazu, který v té době viditelný. 

Všechny akce se zabývají ale pozorováním meziplanetární hmoty, planet a Slunce.  
Závazné přihlášky zasílejte formou sms na telefon 777953421 nejpozději do data uvedeného u každé 

akce. V přihlášce uveďte: jméno a příjmení účastníka, datum narození, adresu bydliště a sms kontakt, na který 
mají pořadatelé zaslat upřesňující informace.  

☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺    

25. – 28. 9. 2015  ZÁŘIJOVÝ ASTRONOMICKÝ VÍKEND  
Začátek akce: pátek 18:00 Ukon čení akce: pond ělí 11:00 

Cíle akce: Pozorovat částečné zatmění Měsíce, dále se seznámíme s pozorováním 
meteor ů několika metodami a poznáme, jak se dá obloha fotogra fovat p řes astronomický 
dalekohled. Ur čitě za to stojí využít volný den, státní svátek 28. 9. a  přijet pozorovat vzácný 
úkaz, který se v sou časnosti neopakuje každý rok: 

ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 28. 9. 2015  
Úkaz nastává v časných ranních hodinách a ú častníci akce budou mít jedine čnou možnost se 

úkazu v ěnovat i po odborné stránce. Jednak budeme úkaz fotog rafovat a sou časně budeme zkoušet m ěřit 
okamžiky dotek ů zemského stínu p ři průběhu zatm ění.  

METEORY OPĚT OČIMA I POMOCÍ TELEVIZNÍ  KAMERY 
Většinu astronomického víkendu se budeme v ěnovat pozorování sporadických meteor ů a budeme 

vyhodnocovat data z letní expedice, která po řídili vizuální pozorovatelé do protokol ů a prohlédneme 
všechna získaná data z kamer. Na víkendu také zprovozní me po letní pauze n ěkteré kamery na školách, 
kam byly umíst ěny v lo ňském školním roce a po opravách st řech mohou být op ět zprovozn ěny. 
Nejaktivn ějším ú častník ům můžeme nějakou tu kamerku také zap ůjčit dom ů, aby se mohli do pozorování 
zapojit a nau čit se data z kamer zpracovávat.  

Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 9 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 18. zá ří 2015. Kapacita akce je 
10 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. Potvrzení ú časti prob ěhne v pond ělí 21. září 2015, kdy 
pořadatel ú častník ům rozešle up řesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy Astrotýmu činí 
450,- Kč, příspěvek pro členy (p ředloží členskou kartu) činí pouze 350,- K č. V příspěvku je zahrnuto stravování, 
pojišt ění, ubytování a program akce.  

☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺    

28. 10. – 1. 11. 2015  PODZIMNÍ ASTRONOMICKÝ MINITÁBOR  

ODKRYJ S NÁMI DALŠÍ TAJEMSTVÍ M ĚSÍCE 
Začátek akce: st ředa 16:00    Ukon čení akce: ned ěle 12:00 

Cíle akce: Co se nestihlo na letošním letním tábo ře, vyzkoušíme na tomto. M ěsíc je 27.10. 
v úpl ňku a proto si m ůžeme vyzkoušet pozorovat op ět změny ve stínech na m ěsíčním 
terminátoru. Máme na to čtyři pozorovací noci a kolem úpl ňku bývá v ětšinou jasno.   

Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 9 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 14. října 2015. Kapacita akce je 
10 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. Finální potvrzení ú časti prob ěhne v ned ěli 18. října 2015, kdy 
pořadatel ú častník ům rozešle up řesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy Astrotýmu činí 
650,- Kč, příspěvek pro členy (p ředloží členskou kartu) činí pouze 500,- K č. V příspěvku je zahrnuto stravování, 
pojišt ění, ubytování a program akce.  

☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺☺  ☺  ☺    
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13. – 17. 11. 2015   LISTOPADOVÁ ASTROEXPEDICE 

MAXIMUM METEORICKÉHO ROJE LEONIDY 
Začátek akce:  pátek 20:00  Ukon čení akce: ned ěle 12:00 

Cíle akce: Zkusme získat data z pozorování tohoto zajím avého meteorického roje, který má 
maximum aktivity pravideln ě v polovin ě listopadu. Budeme si moci p řipravit podmínky pro 
vizuální i televizní pozorování maxima, které nastane 18.11.2015. Podmínky pro sledování 
roje jsou v tomto roce velmi dobré, M ěsíc v dob ě aktivity roje neruší. M ůžeme tedy vid ět 

krásné divadlo, jako v dob ě letošních Perseid, které m ěly také vynikající podmínky. 

Podmínkou ú časti je minimální v ěk účastníka 9 let. Uzáv ěrka p řihlášek je 6. listopadu 2015. Kapacita akce je 
10 míst, na p řihlášky bude brán z řetel podle jejich po řadí. V úterý 17.11.2015 je státní svátek, pro akci budou po 
dohod ě s rodi či případní ú častníci omluveni z výuky ve škole 16.11.2015. Akce se lze také zú častnit ve zkráceném 
termínu do ned ěle 15.11.2015. Potvrzení ú časti prob ěhne v pond ělí 9. listopadu 2015, kdy po řadatel ú častník ům rozešle 
upřesňující SMS s p řesnými propozicemi. P říspěvek na akci pro ne členy Astrotýmu činí 500,- Kč, příspěvek pro členy 
(předloží členskou kartu) činí pouze 400,- K č. V příspěvku je zahrnuto stravování, pojišt ění, ubytování a program akce.  

 

ZAMÝŠLENÉ LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY V ROCE 2016 
31. 7. - 11. 8. 2016 LETNÍ EXPEDIČNÍ TÁBOR  

 „VYFOŤ SI SVOJI MLHOVINU“  
Expedi ční astronomický tábor není klasickým letním táborem , ani jej 

nechce suplovat. Jde o akci, která je zam ěřena na denní i no ční pozorování 
oblohy a seznámení se se zp ůsoby zpracování napozorovaných dat. 
Expedice má svá v ěková omezení ú častník ů z důvodů odborného zam ěření 
akce. Nejmladší ú častník musí mít vychozenou alespo ň 4.třídu ZŠ a 
nejstaršímu ú častník ů může být i p řes 18 let.  

Maximální kapacita je 10 d ětí. Ubytování a stravování je zajišt ěno v 
 budov ě hvězdárny. Minimální kapacitu akce stanoví organizáto ři podle 
svých pot řeb a možností, po čet přihlášených d ětí by nem ěl klesnou pod 6. 

Přihlášky budou k dispozici od ledna 2016. P ředpokládaná cena v p řípadě účastníka, ne člena Astrotýmu 
4000,- Kč, členové mohou uplatnit slevu 20%, p říspěvek pro n ě tedy bude činit jen 3000,- K č za 12 dnů. 

 

14. – 20. 8. 2016 LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR 

„ODKRYJ S NÁMI DALŠÍ TAJEMSTVÍ MĚSÍCE“ 
Letní astronomický tábor na hv ězdárně je akcí, b ěhem které dáváme 

možnost d ětem se b ěhem n ěkolika dní seznámit s no ční i denní oblohou a 
především s moderní astronomickou technikou. Každý ú častník by proto m ěl mít 
alespo ň minimální zájem o tuto činnost a p řevažující astronomický program na 
tábo ře. Tábor má svá v ěková omezení 
účastník ů z důvodů odborného zam ěření akce. 
Nejmladší ú častník musí mít vychozenou 

alespo ň 3. třídu ZŠ a nejstaršímu ú častníku m ůže být maximáln ě  14 let.  
 
Tábor se uskute ční výhradn ě v areálu hv ězdárny Karlovy Vary. 

Maximální kapacita je 16 d ětí. Ubytování a stravování je zajišt ěno ve 
stanové základn ě postavené p římo v areálu. Minimální kapacitu akce 
stanoví organizáto ři podle svých pot řeb a možností, po čet přihlášených 
dětí by nem ěl klesnou pod 7. Maximální po čet účastník ů je stanoven 
s ohledem na možnosti hv ězdárny a kapacitu pozorovací techniky. 
Přihlášky budou k dispozici v lednu 2016. P říspěvek na letní tábor činí 
v případě účastníka, ne člena Astrotýmu 3400,- K č. Členové mohou 
uplatnit slevu 20%, p říspěvek pro n ě činí pouze 2720,- K č.  

    20  16 
ASTROEXPEDICE 
CHYŤ SI SVOJI PERSEIDU 
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HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO 

VYPISUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

Na tyto externí pracovní pozice: 

1. Hlavní vedoucí astronomických táborů a expedic 
Požadavky: Minimálně ukončené pedagogické vzdělání SŠ nebo VŠ. Několikaleté zkušenosti s prací na 
letních táborech jiných neziskových organizací. Hlavní vedoucí je srdcem týmu táborových pracovníků, 
program připravuje po dohodě s vedením pořádající společnosti. Hodnotí také své podřízené a 
stanovuje podklady k výši jim vyplacených odměn.   

2. Oddílový vedoucí a zdravotník 
Požadavky: Minimálně ukončené pedagogické vzdělání SŠ nebo VŠ. Oddílový vedoucí by měl mít také 
kurs zdravotníka, na těchto táborech dochází ke kumulaci obou funkcí.  

3. Praktikant oddílu 
Požadavky: Minimální věk 16 let, absolvent letních táborů jiných organizací, v rámci příprav tábora 
bude proškolen pro uvedenou práci.   

4. Kuchař 
Požadavky: Potravinářský průkaz pro práci v kuchyni, schopnost zajistit stravování (snídaně, obědy, 
večeře) pro kolektiv cca 25 osob. Vhodný také řidičský průkaz skupiny B a vlastní automobil pro 
nákupy a dovážení potravin do tábora.   

U všech uchazečů o pracovní pozici očekáváme ochotu k celoroční spolupráci 
s hvězdárnou a účast alespoň na třech školeních a přípravných soustředěních během 
školního roku 2015/2016 v prosinci, v únoru a v květnu 

 

Nejzazší termín možného přihlášení 
do výběrového řízení:           31. 10.2015.  

Postačí na adresu hvezdarna.kv@gmail.com 

pošlete vlastní strukturovaný životopis. Na jeho 
základě bude pozváni k přijímacímu pohovoru.  
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DEN „D“ NOVODOBÉ KOSMONAUTIKY 
Návrat zpět do oněch červencových dnů, které jsme s napětím očekávali od roku 2006, kdy Pluto změnilo 

svůj statut, pro mnohé z nás opravdu stojí za to. Mnozí z nás totiž na tento okamžik čekali přes 30 let. (MSH)  

 
Detailní Pluto vyfotografované sondou New Horizons 13.7.2015 

 
I když život kolem nás běží svým tempem a zdánlivě se nic nestalo, 

přeci jen jsme byli svědky klí čového okamžiku v objevování a poznávání 
vesmíru a naší Sluneční soustavy. 

Tento významný okamžik nastal v úterý 14. července 2015 ve 
13:49:57 hodin našeho času, kdy sonda New Horizons, pět miliard 
kilometrů od naší Země, po takřka desetileté cestě vesmírem, minula 
planetku Pluto rychlostí 13,7 km/s.  
 

Ale vraťme se zpět v historii. Ve 40. letech 19. století analyzoval 
francouzský matematik Urbain Le Verrier nepravidelnosti v oběžné dráze 
Uranu a pomocí zákonů klasické mechaniky předpověděl pozici tehdy ještě 
neobjevené planety Neptun. Na konci 19. století však astronomové opět 
pozorovali drobné odchylky od Uranovy vypočítané dráhy, což znovu vedlo k 
závěrům, že musí být ve svém oběhu rušen ještě další, zatím neznámou 
planetou. Do objevování se také vložil Percival Lowell, americký astronom Percival Lowell 
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a bohatý obchodník, který roku 1894 založil Lowellovu observatoř ve 
Flagstaffu v Arizoně, začal roku 1906 pracovat na rozsáhlém projektu, jehož 
cílem bylo najít případnou devátou planetu, kterou nazýval „Planeta X“. Bylo 
pořízeno velké kvantum snímků a paradoxně na dvou fotografiích je Pluto 
zaznamenáno, aniž by si toho někdo všiml. Tato skutečnost byla ovšem 
zjištěna o mnoho let později, kdy objev Pluta už byl známý.  
Po smrti Lowella, v roce 1916, bylo hledání na čas zastaveno, protože se 
vedly soudní spory a to o Lowellovo dědictví. V dalším výzkumu se 
pokračovalo až v roce 1929. Výzkum vedl Clyde Tombaugh, kterého pozval k 
výzkumu ředitel Vesto Melvin Slipher, který dobře znal Tombaughovu 
preciznost a jeho výsledky. 
 

Planetu Pluto tedy po dlouhém úsilí roce 1930 Clyde Tombaugh 
objevil. Tento objev byl považován za triumf americké astronomie. 
Oficiálně bylo stanoveno datum objevu na 13. 3. 1930, ačkoli bylo Pluto 
objeveno již v lednu tohoto roku. 

 
I když bylo Pluto zařazeno mezi planety, bylo později v roce 2006 na astronomickém kongresu v Praze 

přesunuto do kategorie planetek a to z toho důvodu, že nebyla u Pluta splněna nová definice planety. 
 
Dnes tedy Pluto patří mezi trpasličí planety a je 

druhou nejhmotnější planetkou naší soustavy, hned po 
planetce Eris. Obíhá po vysoce nakloněné a výstřední dráze. 
Jeho vzdálenost od Slunce se pohybuje mezi 30 až 
77 astronomickými jednotkami. (Astronomická jednotka je 
přibližně 150 000 000 km a má zkratku AU). 
 Nyní má Pluto pět známých měsíců - Charon, Nix, 
Hydra, Kerberos a Styx. Napravo všechny známé měsíce 
Pluta na snímcích Hubblova vesmírného dalekohledu z roku 
2012 s naznačenými oběžnými drahami 

Charon má třetinovou velikost Pluta a po oběžné 
dráze se obě tělesa pohybují tak, jakoby měla společný 
hmotný bod mezi oběma tělesy. Proto také občas tuto dvojici 
definujeme jako binární těleso. Oficiálně ale zatím nebylo 
přijato označení „binární trpasličí planeta“ a tak je Charon 
zatím stále definován jako satelit Pluta. 

 Clyde Tombaugh 

Tzv. Blinkkomparátor, pomocí něhož byl Pluto objeven, 
Vpravo dva objevové snímky planety 
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Vzhledem k hvězdám se Pluto otočí vždy jednou za 153,29 hodiny a vzhledem ke Slunci jednou za 
153,28 hodiny, takže jeden tamní den je roven přibližně 6,39 dne pozemského. Osu rotace má podobně jako planeta 
Uran vůči své dráze extrémně nakloněnou, a to v úhlu asi 120°, jakoby ležel na boku, snad v důsledku dávné srážky 
s jiným tělesem.  

Pluto dokonce rotuje opačným směrem, než je u těles sluneční soustavy obvyklé (což se označuje jako 
tzv. retrográdní rotace). Vzhledem k tomuto sklonu na jeho povrchu nastávají také velmi výrazné sezónní změny. 
V době slunovratů bývá jedna čtvrtina jeho povrchu vystavena stálému slunečnímu svitu a jedna čtvrtina je ve 
stálém stínu. 
 
Krátké představení sondy New Horizons 

Sonda je tříose případně rotací stabilizovaná, tvaru nízkého nepravidelného šestibokého hranolu o rozměrech 
základny přibližně 2,1 (resp. 2,7 m včetně RTG) × 1,8 m a výšce 0,7 m (2,2 m včetně anténního systému a adaptéru 
pro připojení k nosné raketě) je vybavena radioizotopovým termoelektrickým generátorem RTG (Radioisotope 
Thermolectric Generator), dodávajícím na počátku mise 240 W (v roce 2015 minimálně 200 W) elektrické energie. 

Jako zdroj slouží 11 kg oxidu plutoničitého 238PuO2.  
Řízení sondy zajišťuje procesor typu 

Mongoose V (taktová frekvence 12 MHz). Vědecká a 
technická data jsou zaznamenávána do dvou 
polovodičových velkokapacitních pamětí s kapacitou 
2 × 64 Gbit. Komunikační systém sond pracuje v 
pásmu X (8 GHz, přenosová rychlost od Pluta 
800 bit/s). Předpokládá se, že přenos veškerých dat z 
průletu kolem Pluta bude trvat 9 měsíců. Sonda je 
dále vybavena 12 motorky na jednosložkové kapalné 
pohonné látky (hydrazin) o tahu 12 × 0,8 N a 4 
silnějšími motorky na stejné pohonné látky o tahu 4 × 
4,4 N; motorky jsou rozděleny do dvou nezávislých 
okruhů po 8 motorcích. Motorky slouží k udržování 
orientace během zkoumání planet a během 
korekčních manévru; většinu doby přeletu 
meziplanetárním prostorem je orientace udržována 
rotací sondy rychlostí přibližně 5 obr/min. Pro 
zjišťování orientace v prostoru slouží inerciální 
plošina IMU (Inertial Measurement Unit) a systém 
sledovačů hvězd. 

Let sondy je po technické stránce řízen ze 
střediska Mission Operations Center (MOC), 

Pluto a Charon obíhají okolo společného barycentra, které se nachází mezi těmito dvěma tělesy 

Start rakety Atlas V 551 se sondou 
New Horizons 19. ledna 2006 
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umístěného v areálu Johns Hopkins University. Práci vědeckých přístrojů na palubě zajišťuje středisko SOC 
(Science Operations Center) na Southwest Research Institute. Spojení zajišťuje celosvětová síť sledovacích stanic 
dálkového kosmického spojení DSN (Deep Space Network) organizace NASA. 

Sonda nese sedm vědeckých experimentů o celkové hmotnosti 30 kg, a to: 
• vysokorozlišující spektrometr Alice pro extrémní a vzdálenou ultrafialovou oblast (spektrální rozsah 50 – 

180 nm, 1024 kanálů); 
• souprava kamer Ralph, kterou tvoří:  

o kamery MVIC (Multispectra Visible Imaging Camera) pro viditelnou oblast (prostorové rozlišení 
250 m na vzdálenost 10 000 km), a to:  
� tři panchromatické kamery s detekčními prvky CCD; 
� čtyři barevné kamery s detekčními prvky CCD; 

• infračervený zobrazující spektrometr LEISA (Linear Etalon Imaging Spectral Array) pro mapování 
rozložení N2, CH4, CO, H2O a organických látek; 

• rádiový experiment REX (Radio Science Experiment) pro:  
o studium vlastností atmosféry Pluta ze změn rádiových vln během rádiového zákrytu sondy za 

planetou; 
o měření rádiového záření Pluta a dalších těles sluneční soustavy; 

• dlouhofokální kamera LORRI (Long Range Reconnaisance Imager) pro snímkování Pluta a dalších těles 
sluneční soustavy (prostorové rozlišení 50 m na vzdálenost 10 000 km); 

• přístroj SWAP (Solar Wind at Pluto) pro studium interakce planety se slunečním větrem, který tvoří:  
o analyzátor plasmatu RPA (Retarding Potential Analyzer); 
o elektrostatický analyzátor nabitých částice ESA (Electrostatic Analyzer); 

• analyzátor energetických částic PEPSSI (Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation); 
• detektor kosmických prachových částic SDC (Student Dust Counter). 

 
V okamžicích, kdy sonda mizela při pohledu ze Země za okrajem Pluta a pak se zpoza něj opět 

vynořovala, proběhl experiment REX – měření průchodu radiových signálů ze Země atmosférou Pluta k sondě. 
Tyto údaje naznačují, že tlak na povrchu Pluta je menší než 10 mikrobarů (jeden bar je roven 100 000 Pa, tedy 
přibližně atmosférickému tlaku na povrchu Země). Předchozí měření povrchového tlaku na Plutu z roku 2013 (na 
základě sledování zákrtytu hvězdy Plutem ze Země), ovšem udávaly hodnotu přibližně dvojnásobnou. Znamenalo 
by to, že atmosféra Pluta postupně zamrzá, jak se Pluto vzdaluje od Slunce. To byl ostatně očekávaný jev (díky 
němuž bylo třeba sondu vyslat co nejdříve, aby stihla doletět k Plutu, než atmosféra zamrzne kompletně), ovšem 
takto rapidní pokles za dva roky nečekal nikdo. 

Dovolme si zde menší odbočku pro představu, jak komplikované vztahy panují mezi povrchem Pluta a 
jeho atmosférou. Při teplotách panujících na Zemi se pouze jediná sloučenina vyskytuje na povrchu a v atmosféře 
ve více skupenstvích, a která také zásadním způsobem ovlivňuje pozemské klima: voda. Na povrchu a v atmosféře 
Marsu jsou takové sloučeniny dvě: voda a oxid uhličitý.  
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Na Plutu je to ještě složitější, protože takové sloučeniny jsou tam tři: dusík (N2), metan (CH4) a oxid 
uhelnatý (CO). Každá z těchto tří sloučenin kondenzuje při jiné teplotě a tlaku. Kondenzace každé z nich uvolňuje 
teplo, které pak ovlivňuje míru kondenzace dalších dvou. Je tedy pochopitelné, že modelování takového systému 
není jednoduchá záležitost. 

Oblast ve tvaru „srdce“ na Plutu dostala (zatím pouze jen interně v týmu New Horizons) název Tombaugh 
Regio, na počest objevitele Pluta: Clyda Tombaugha. První detailní snímek, který dorazil ze sondy, pokrývá spodní 
část této oblasti. Na snímku nejsou patrné žádné impaktní krátery, což znamená, že se jedná o geologicky velice 
mladý povrch. Vidíme na něm hory několik kilometrů vysoké. Protože ledy dusíku a metanu, které také pokrývají 
povrch Pluta, jsou velice měkkým materiálem, musí být tyto hory tvořeny podložím, což v případě Pluta 
představuje vodní led (při nízkých teplotách panujících na povrchu Pluta je vodní led velice pevný a chová se 
obdobně jako pozemské horniny). Jaké jsou přesné příčiny tohoto „horotvorného procesu“ zatím nevíme, 
každopádně geologická aktivita na povrchu Pluta je obrovským překvapením. Pro geologickou aktivitu je třeba 
zdroj vnitřního tepla (který např. v případě Země zajišťuje rozpad radionuklidů), do dneška se ale soudilo, že pro 
takto malé těleso mohou být zdrojem vnitřního tepla pouze slapové síly dané přítomností jiného velkého tělesa (tak 
jak je tomu např. u Neptunova měsíce Tritonu a dalších ledových měsíců velkých planet). Na Pluto (ani Charon) 
ovšem žádné slapové síly nepůsobí, protože spolu s Charonem obíhají ve vzájemně vázané rotaci). Zjevně tedy i v 
takto malém tělese se zdroj tepla našel, kromě již zmíněných radionuklidů to může být teplo uvolňované z postupně 
zamrzajícího vodního „oceánu“ pod povrchem (odhaduje se, že plášť Pluta je tvořen převážně vodním ledem až do 
hloubky asi 300 km). To jsou zatím ale prvotní úvahy, které musí potvrdit (nebo vyvrátit) další výzkum. 

Možná ještě větším překvapením je geologická aktivita Charonu. Pro tu sice zatím není tak přímý důkaz 
jako u Pluta, nicméně ze snímku je patrné, že jižní polokoule měsíce je velice chudá na krátery a je tudíž také 
geologicky mladá. To může mít velké důsledky pro další obdobně velká (malá) tělesa Kuiperova pásu, o nichž se 

Pluto při zpětném ohlédnutí se New Horizons směrem ke Slunci. Vzdálenost 2 mil. km, vidíme 
Plutonovu atmosféru 
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soudilo, že jsou již geologicky „mrtvá“. Zajímavý je také kaňon v pravé horní části snímku Charona, viditelný 
přímo na okraji. Jeho odhadovaná hloubka je totiž asi 10 kilometrů. Podrobnosti snad přinesou další snímky. 

Napravo Detail pláně Tombaugh 
Regio.  Autor: 
NASA/JHUAPL/SWRI  

 

 

 

 

 

 

 

Nalevo Charon, velký měsíc Pluta v detailu Autor: 
NASA/JHUAPL/SWRI  

 

 
 
 
Přehledový článek z průletu sondy New Horizons kolem 

Pluta připravil MAX.  

Pluto a Charon ze vzdálenosti  250 000 km, zvýrazněné barvy. Autor: NASA/JHUAPL/SWRI  
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ASTRONOMICKÉ FOTOGRAFIE Z HVĚZDÁRNY  
Nádherné snímky Slunce prostřednictvím dalekohledu Lunt LS60THa a kamery DMK 31 

pro nás vytvořil a zpracoval demonstrátor Martin Vítek (MTV) 

 

7.8.2015 

26.8.2015 
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FÁZE MĚSÍCE a ASTRONOMICKÉ ÚKAZY 
v měsíci zá ří 2015 

 
5. 9. 2015  10:53 h  Měsíc v poslední čtvrti 
13. 9. 2015    7:41 h  Měsíc v novu; částečné zatmění Slunce, u nás nepozorovatelné 
14. 9. 2015  12 h  Měsíc v odzemí (406 472 km) 
21. 9. 2015    9:58 h  Měsíc v první čtvrti 
28. 9. 2015    3 h   Měsíc v přízemí (356 878 km) – současně s úplňkem a zatměním Měsíce 
28. 9. 2015    3:50 h  Měsíc v úpl ňku; úplné zatm ění Měsíce u nás pozorovatelné v celém pr ůběhu 
 
10. 9. 2015    7 h   Měsíc v konjunkci s Venuší (M ěsíc 2,1° severn ě; na ranní obloze seskupení 

Měsíce, Venuše a Marsu) 
19. 9. 2015      4 h   Měsíc v konjunkci se Saturnem (M ěsíc 2,3° severn ě; Měsíc v blízkosti 

Saturnu pozorovatelný 18. a 19. 9. ve čer nad jihozápadním obzorem) 
21. 9. 2015    24 h   Venuše dosahuje maximální jas nosti (–4,5 mag) 
23. 9. 2015      9 h   začátek astronomického podzimu, podzimní rovnodennost (9 :20) 
25. 9. 2015      5 h   Mars v konjunkci s α Leo (Regulus; Mars 0,8° severn ě – seskupení Jupiteru, 

Marsu a Venuše v blízkosti Regulu ráno na východ ě) 
 
Viditelnost planet na zá řijové obloze 
Venuše   ráno nad východním obzorem 
Mars    ráno nízko nad východním obzorem 
Jupiter   od poloviny m ěsíce ráno nízko nad východním obzorem 
Saturn    ve čer nad jihozápadním obzorem 
Uran    po celou noc 
Neptun   po celou noc 
 

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 28.9.2015 
 
Naše hvězdárna bude pro ve řejnost otev řena od 3:00 do 6:30 hodin  
 
Průběh úkazu: 
 
Vstup M ěsíce do polostínu  2:11  

Začátek částečného zatm ění  3:07 

Začátek úplného zatm ění   4:11 

Střed zatm ění (nejv ětší fáze)  4:47 

Konec úplného zatm ění  5:23 

Konec částečného zatm ění  6:27 

Výstup M ěsíce z polostínu  6:22 

 

24.6. 16.6. 5.9. 
Poslední  
čtvrť 

13.9. 
Nov 

21.9. 
První čtvrť 

28.9. 
Úplněk 
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ZÁŘIJOVÉ INFORMACE Z ASTRO-WEBCAST.EU 
 

Program vysílání na Astro-webcast.eu  v období 7. – 30. 9. 2015 
 

Celooblohová kamera OKO2:   Kamera snímá oblohu v a utomatickém režimu po setm ění je-li jasno a 
nesvítí-li M ěsíc. Vysílání je do konce zá ří vedeno v testovacím módu. 
Poslední archivované vysílání http://astro-webcast.eu/?n=1&a=1518  

 
Webcast z hv ězdárny Karlovy Vary:   Probíhá pouze za jasné oblohy (stav monitoruje OKO2)  
Použitá technika:   Dalekohledy: VL-KVT, Meade LX-20 0 

Kamery: DMK 31, DSLR Canon EOS 1200D, Allsky Starli ght Express 
Televizní kamery pro sledování sít ě CEMENt 
SID monitory – sledování aktivity zemské ionosféry 

 
Plánované termíny:   Pátek 11. 9. 2015 od 6:00 do 7 :00 hodin, od 22:30 do 01:00 hodin  

Sobota 12. 9. 2015 od 6:00 do 7:00 hodin, od 22:00 do 01:00 hodin 
Sobota 26. 9. 2015 od 6:00 do 7:00 hodin, od 23:30 do 07:00 hodin 
Neděle 27. 9. 2015 od 6:00 do 7:00 hodin, od 23:00 do 0 7:00 hodin 
Pondělí 28. 9. 2015 od 3:00 do 6:00 hodin  

 
Cíle pozorování:  11. a 12. 9. 2015  Venuše, kul. hv ězdokupy M2, M15, Uran, Neptun, Plejády 
   26. a 27. 9. 2015  Venuše, M ěsíc, Uran, Neptun, Plejády 

28. 9. 2015   Úplné zatm ění Měsíce 
Archivní pozorování M ěsíce nap říklad http://astro-webcast.eu/?n=1&a=1525  
 

A CO MŮŽETE PŘIJÍT POZOROVAT NA HVĚZDÁRNU? 
 

Večerní pozorování na hv ězdárně v tomto období za čínají op ět dříve. Zpravidla lze za čít 
pozorovat již kolem 21:30.  Obloze v tomto období dominuje především stále orientační obrazec 
Letního trojúhelníku tvořený nejjasnějšími hvězdami souhvězdí Lyry (Vega), Labutě (Deneb) a Orla 
(Altair) a také podzimní Pegasův čtverec. Obloze za bezměsíčné noci dominuje také stříbřitý pás Mléčné 
dráhy, jehož letní část je podstatně výraznější, než její zimní část procházející nedaleko souhvězdí 
Oriona. Na západě nás pak bude často kolem setmění mást jasná načervenalá hvězda, kterou lidé často 
označují za UFO. Přitom se jedná o hvězdu Arktur ze souhvězdí Pastýře. Občas může měnit barvy a 
také se projevovat zdánlivými změnami polohy. To má na svědomí naše atmosféra, nikoli tato hvězda… 

Do 20. 9. můžeme každý večer bez problémů 
pozorovat objekty bezměsíčné oblohy, tzv. deep-sky 
objekty. Řada z nich sice v našem dalekohledu 
nevynikne tak, jako na barevných snímcích 
publikovaných v internetu. Ale i přesto pohled 
menším dalekohledem na oblohu za to stojí. 
Přestože vidíme většinou objekty černobíle, což je 
dáno nedokonalou konstrukcí lidského oka, bývá 
často pohled na tyto mlhavé skvrnky velmi úžasným 
divadlem, které nám umožňuje cestovat v čase. O 
některých objektů letí světlo třeba i tři milióny let a 
proto si uvědomme, že se díváme zpět do dávné 

historie vesmíru. Tento typ pozorování doporučujeme spíše zájemcům od 10 let. Na snímku pořízeném 
naším kolegou Martinem Vítkem, můžete vidět strukturu spirální galaxie M33 v souhvězdí Trojúhelníku. 
Tento objekt lze v dalekohledu také spatřit, i když vynikne takto krásně až na fotografii.  

Od 18. září opět uvidíme na obloze každý večer Měsíc, což je další úchvatné divadlo vhodné 
především pro mladší děti od 5 let. Často je to první objekt, který je v dalekohledu uchvátí tak, že 
astronomii podlehnou a později se stanou členy nejbližšího astronomického kroužku. Okolo 26.9. – 1. 
10. bude obloha s přibývajícím svitem měsíčního úplňku svým způsobem nepoužitelná pro sledování 
slabých objektů oblohy. Registrujte se proto co nejd říve denn ě od 13:00 do 16:00 hodin telefonicky 
na čísle 357 070 595. Možná ješt ě týž ve čer Vám p řipraví obloha zajímavý program! 
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NOVĚ VÁM OD ZÁŘÍ NABÍZÍME ASTRONOMICKÉ 
KROUŽKY PRO DĚTI OD 5. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Astronomický kroužek  
DDM Karlovy Vary  

Bližší informace najdete na:  
 

http://www.ddmkv.cz/nabidka-krouzku-2015-16-udaje-se- doplnuji/572-astronomie  
 

 
Astronomický kroužek DDM Chodov  
Bližší informace najdete na:  

 
http://www.ddmchodov.cz/astronomicky-krouzek.html  

 

 
Astronomický kroužek DDM Aš 
Bližší informace najdete na:  

 
http://www.meddmslunicko.cz/index.php?page=krouzky&mn _tag=2 

 

 
Všechny výše uvedené kroužky probíhají pod patronací Hvězdárny 

Františka Krejčího. Členům umožníme od roku 2016 využívat řadu výhod 
členů našeho Astronomického klubu včetně účasti na akcích pořádaných hvězdárnou pro děti a 
mládež. Pokud nejste z uvedeného města a přesto byste se chtěli zúčastňovat schůzek kroužků, 
kontaktujte nás na telefonu 777953421. Společně určitě najdeme řešení.  
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PROGRAM HVĚZDÁRNY PRO VEŘEJNOST  

ZZÁÁŘŘÍÍ  22001155  
Noční pozorování oblohy 

Každou noc v individuálně stanovený čas   
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 hodin 

telefonicky na čísle 357 070 595 a možná ještě ten 

večer pro Vás připraví obloha zajímavý program! 

Pokud ne, v den, kdy to bude přicházet v úvahu, 

obdržíte od nás nezávaznou informační sms s možností 

se ten den pozorování zúčastnit…. 

 

180 MINUT ASTRONOMIE  
Každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu 16:00 – 19:00 
Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup v 18:00 
Program vhodný pro všechny věkové kategorie zájemců (děti i dospělé) o astronomii a pro také pro 

návštěvníky Karlových Varů. Prohlídka interaktivních exponátů hvězdárny a astronomické techniky. 

Pozorování Slunce a planet na jasné odpolední obloze. Diskuze, konzultace a odpovědi na otázky zájemců 

o detailnější vysvětlení a informace k relevantním tématům, na které není v čase večerních pozorování 

dostatečný prostor.  

 

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ  
Pátek 25. 9. 2015 od 19:00 – 22:00 
Společná prezentace aktivit členů Astronomického klubu hvězdárny a 

radioklubu OK1KVK.  

 

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE  
Pondělí 28. 9. 2015 od 3:00 do 7:00 
Pozorování ojedinělého úkazu na hvězdárně. 

 
 

 

telefon 357 070 595 

hvezdarna.kv@gmail.com 

www.astropatrola.cz 

astro-webcast.eu 

 


