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Vážení čtenáři,  

dostáváte do rukou další číslo zpravodaje, který vychází v rámci realizace projektu 
„Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje” 
v operačním programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ globálního grantu 
„Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“.  
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ÚKAZY NA OBLOZE V LISTOPADU 
 
Měsíc a konjunkce s planetami 

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

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

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

22. 11. 2014  Měsíc v novu (13:31) 

 

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

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

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

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

13.11. 6:29:13  79°  JJV 

16.11. 5:34:56  89°  SSZ  

 

Viditelnost planet 
Merkur v první polovině měsíce ráno nad V obzorem 
Venuše nepozorovatelná 
Mars večer nízko nad jihozápadním obzorem 
Jupiter ve druhé polovině noci 
Saturn nepozorovatelný 
Uran po většinu noci kromě rána 
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ÚKAZY NA OBLOZE V PROSINCI 
 
Měsíc a konjunkce s planetami 

2. 12. 2014   Měsíc v konjunkci s Uranem  
   (Měsíc 0,65° severně; konjunkce nastává v 1:42 SEČ  
   6° nad západním obzorem, přibližování Měsíce k Uranu 
   pozorovatelné dalekohledem v noci z 1. na 2. 12.)  

6. 12. 2014   Měsíc v úplňku (13:26) 

11. 12. 2014  Měsíc v konjunkci s Jupiterem  
   (Měsíc 5,4° jižně; úkaz pozorovatelný nad východním obzorem) 

19. 12. 2014  Měsíc v konjunkci se Saturnem 
   (Měsíc 1,0° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný  
   19. a 20. 12. ráno nad jihovýchodním obzorem)  

25. 12. 2014  Měsíc v konjunkci s Marsem 
   (Měsíc 4,9° severně; Měsíc v blízkosti Marsu pozorovatelný  
   24. a 25. 12. večer nad jihozápadním obzorem) 

Meteoritické roje 
14. 12. 2014  Maximum meteorického roje Gemini (ZHR 120)  

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

15.12. 17:51:15 89°  J 

17.12. 17:46:50 70°  S 

21.12. 17:37:44 76°  SSV 

 
Viditelnost planet 

Merkur nepozorovatelný 
Venuše na konci měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem 
Mars večer nízko nad jihozápadním obzorem 
Jupiter většinu noci kromě večera 
Saturn ráno nízko nad jihovýchodním obzorem 
Uran v první polovině noci 
Neptun večer na jihozápadě 
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AKTUALITY Z HVĚZDÁRNY 
 
Slavnostní den na Hvězdárně v Karlových Varech 
 
Termín konání: sobota 27. 9. 2014 15:00 – 18:00 
Místo konání: Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary 
Autor textu: J. Maxa; autor fotografií: M. Spurný 
 

Dne 27.9.2014 karlovarská hvězdárna uspořádala Den otevřených dveří, důvod byl 
jednoduchý -  padesát let své existence. První klíče převzal a hvězdárnu poprvé 
odemkl František Krejčí  v roce 1963 a začal uvádět do provozu. V tehdejší době, kdy 
se začalo létat do kosmu, byl o astronomii a jí příbuzné vědy, velký zájem a nová 
hvězdárna neměla nouzi o návštěvníky. 
 

 
 
Zakladateli a nestorovi karlovarské astronomie, byla při této příležitosti odhalena 
pamětní deska na budově hvězdárny a také byli pozvání do Karlových Varů žijící 
příbuzní pana Františka Krejčího. Málo známým faktem je skutečnost, že po tomto 
místním astronomovi byla také pojmenována jedna planetka. Pan Krejčí, ač byl 
povoláním strojvedoucím, udělal pro popularizaci vědy velký kus práce a naprosto 
právem nese jeho jméno jedna z ulic poblíž hvězdárny. 

Návštěvníci Dne otevřených dveří si mohli prohlédnout vybavení hvězdárny, nové 
dalekohledy, podívat se přímo na Slunce. Ani děti nebyly ošizeny, shlédly pohádky s 
kosmickou tématikou a mohli se vyzkoušet, kolik by vážily na jednotlivých planetách 
Sluneční soustavy. Pracovníci hvězdárny zodpověděli na spoustu dotazů a návštěvní 
odcházeli viditelně spokojeni. Den otevřených dveří se rozhodně vydařil.  
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AKCE NA HVĚZDÁRNĚ 
 

 
 

5. – 7. 12. 2014 
Astronomický workshop 

pro žáky a studenty partnerských škol projektu 
 
Zaujalo tě nějaké z témat projektu Moderní astronomie? Přijeď k nám na hvězdárnu! 
Pod vedením odborných astronomických i radioamatérských lektorů se seznámíš se 
základy práce s astronomickými přístroji a vědeckými detektory. 
V radioklubu si můžeš sám postavit elektronické zařízení a seznámit se tak i se 
základy radiotechniky. Za jasné noci s námi můžeš pozorovat noční oblohy a objekty 
či úkazy, které tě na ní zajímají! 
 
Program workshopu: 
1. den, pátek 5. 12.: 19:00 příjezd účastníků, 20:00 praktické seznámení s detektory projektu 
a základy pozorování noční oblohy, 00:00 pozorování noční oblohy 
2. den, sobota 6. 12.: 11:00 seznámení se s elektronikou v klubovně radioklubu OK1KVK, 20:00 
využití výpočetní techniky v astronomii, 00:00 praktické pozorování noční oblohy 
3. den, neděle 7. 12.: 10:00 využití výpočetní techniky v astronomii, 13:00 odjezd účastníků 
 
Co si potřebuješ vzít s sebou? Spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. 
Přespání je zajištěno ve vytápěné ubytovně přímo v budově hvězdárny. 
 
Uzávěrka závazných přihlášek je 24. 11. 2014 formou SMS  ve tvaru Jméno a příjmení, 
škola, třída, termín akce. Všechno poslat na číslo 777953421. Účastníkům budou zaslány 
potvrzující informace zpět na mobil z něhož se přihlásili. 
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AKCE NA HVĚZDÁRNĚ 
 

 
 

27. – 30. 12. 2014 
Astronomické praktikum 

pro žáky a studenty partnerských škol projektu 
 
Zajímá tě astronomie víc než ostatní spolužáky? Chceš používat profesionální 
techniku na hvězdárně a vybírat si cíle podle svého zájmu? Pak přijeď k nám na 
prosincové odborné praktikum! Zkušených astronomičtí lektoři a astronomové ti vše 
vysvětlí a pomohou se začátkem tak, abys mohl pozorovat právě ty objekty a úkazy 
noční oblohy, které tě na ní samotného zajímají!  
 
1. den, sobota 27. 12.: 12:00 příjezd účastníků, 13:00 „televizní meteory“, 17:00 Slunce 
kamerou, 22:00 pozorovací noční program 
2. den, neděle 28. 12.: 11:00 zpracování dat, pozorování Slunce, 16:00 základy astrofotografie, 
22:00 pozorovací noční program 
3. den, pondělí 29. 12.: 11:00 zpracování dat, pozorování Slunce, 16:00 fotometrie a proměnné 
hvězdy pomocí DSLR a CCD, 22:00 pozorovací noční program 
4. den, úterý 30. 12.:  11:00 zpracování dat, pozorování Slunce, 15:00 odjezd účastníků 
 
Co si potřebuješ vzít s sebou? Spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a ručník. 
Přespání je zajištěno ve vytápěné ubytovně přímo v budově hvězdárny. 
 
Uzávěrka závazných přihlášek je 15. 12. 2014 formou SMS  ve tvaru Jméno a příjmení, 
škola, třída, termín akce. Všechno poslat na číslo 777953421. Účastníkům budou zaslány 
potvrzující informace zpět na mobil z něhož se přihlásili. 
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PROGRAM HVĚZDÁRNY 
 
 

LISTOPAD 2014 
 
Sobota 1. 11.  15:00     ASTRONOMICKÉ ODPOLEDNE  

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

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

 v individuálně dohodnutý čas 

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

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

Kroužky se konají každý 

Čtvrtek - 15.00 - 17.00 - elektrotechnika a vysílání 

v radioklubu, Lidový dům Stará Role 
 

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

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

 


