Výroční zpráva
Astronomického klubu Pelhřimov, o. s.
za rok 2014
Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen „AKP“) je
samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o dobrovolné sdružení zájemců o astronomii a příbuzné
přírodovědné obory ve městě Pelhřimov a jeho okolí.
Od roku 2009 je AKP kolektivním člen České astronomické společnosti.
Od roku 2014 AKP úzce spolupracuje s Pobočkou Vysočina České astronomické
společnosti (dále jen „PV ČAS“).

Vybrané historické údaje
20. října 1994
září 1997
červen 1998
leden 1999
4. února 1999

první setkání členů hvězdářského kroužku při DDM Pelhřimov
dvě samostatné skupiny: astronomický klub + astronomický kroužek
ukončení činnosti v rámci DDM Pelhřimov,
zánik kroužku, oslabení činnosti astronomického klubu
obnovení činnosti klubu (pozorovatelna ve St. Pelhřimově)
založení spolku s názvem „Astronomický klub“

16. března 2000
12. února 2001

založení klubu „Astronomický klub – astronomie Pelhřimov“
zemřel RNDr. Vratislav Šrobár, vedoucí od roku 1994

23. leden 2005
24. dubna 2005

schválen návrh na založení občanského sdružení
1. zasedání přípravného výboru

26. srpna 2005
20. září 2005

založení občanského sdružení a schválení stanov MV ČR
ustavující schůze, volba předsedy AKP a členů VV AKP

27. května 2013
3. října 2013

změna stanov AKP
obnovení astronomického kroužku (na Gymnáziu Pelhřimov)
volba předsedy a tříčlenného výkonného výboru AKP na tříleté období

21. prosince 2013

Základní informace o AKP

Astronomický klub Pelhřimov, o. s.
Antonína Sovy 743
393 01 Pelhřimov
akp.pe@email.cz
www.astroklub.cz
Mob.: +420 777 889 193
IČ: 27008134
DIČ: CZ-27008134
Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR:

2600444608 / 2010

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR

2600444608 / 8330

IBAN CZ6820100000002600444608
BIC kód/SWIFT

FIOBCZPPXXX

Počet členů AKP k 31.12.2014: 15 řádných členů (v roce 2014 vstoupili 3, vystoupil 1)

Volené orgány AKP v roce 2014 (tříleté funkční období 2014-2016)
Předseda

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.

Členové výkonného výboru

Ing. Martin Kotěra, DiS.
Bc. Jan Lukašík
Ing. David Sulaiman

Základní dokument AKP
Stanovy Astronomického klubu Pelhřimov
výňatek ze stanov:
Cíli AKP jsou především:
• podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných vědních oborů (především na území
okresu Pelhřimov),
• starat se o popularizaci astronomie a příbuzných vědních oborů (především na území
okresu Pelhřimov),
• poskytovat bezplatné poradenské a informační činnosti z oblasti astronomie a
příbuzných vědních oborů,
• poskytovat svým členům výpomoc při zvyšování jejich odborné úrovně.
Činnost AKP
•
•
•
•
•
•

pořádání setkávání formou seminářů,
pořádání všeobecně vzdělávacích akcí (pozorování oblohy, přednášky, semináře,
odborná soustředění, výstavy, apod.),
aktivní účast na vyhlášených pozorovacích kampaních,
příprava teoretických a pozorovacích programů,
působení ve veřejných sdělovacích prostředcích,
vydávání publikací, letáků a působení v elektronických médiích.

Webové prezentace
www.astroklub.cz
V průběhu roku 2013 došlo k celkové úpravě webové prezentace umístěné na
http://astroklub.cz. Hlavní změnou byl nový propracovanější design umožňující lepší orientaci
návštěvníků. Dále byl upraven systém kalendáře akcí tak, aby umožnil rychlejší a snazší
orientaci v minulých i nadcházejících událostech. Také byl změněn systém newsletteru řešící
ověření při registraci zasláním ověřovacího emailu a umožňující využívat šablon v rámci
jednotlivých zpráv.
Ke dni 31. 12. 2014 bylo registrováno 73 zájemců o činnost AKP (odebírání informací
o pozorovacích akcích AKP, ke konci roku 2013 to bylo 54 zájemců).

www.facebook.com/astroklub
Ke dni 31. 12. 2014 registrováno 102 zájemců (nárůst o 37 zájemců za rok 2014).

www.astroklub.cz

www.facebook.com/astroklub

Jednání výkonného výboru a valné hromady AKP (schůze)
V průběhu roku 2014 se uskutečnily dvě řádné schůze valné hromady AKP (23.
května a 20. prosince) a dále pak tři řádné schůze výkonného výboru AKP (15. února, 16.
srpna a 19. prosince).
V rámci jednotlivých schůzí valné hromady AKP se projednával zejména budoucí
program (především aktivita směřující k veřejnosti), byly zhodnoceny předešlé události.
Z každé chůze byl vypracován zápis, který byl obvykle do jednoho týdne elektronicky
rozeslán všem členům AKP, kteří k tomu dali svojí emailovou adresu. V mezidobí těchto
schůzek se pak konaly schůze výkonného výboru, na nichž se operativně řešily aktuální
problémy. Výkonný výbor obvykle výrazně nerozhodoval o otázkách, které by nebyly řešeny
na schůzích valné hromady.
V následujících letech, počínaje rokem 2014, jsou z hlediska stanov AKP kladeny
požadavky na uskutečnění minimálně jedné schůzi valné hromady AKP za jeden kalendářní
rok a minimálně dvě schůze výkonného výboru AKP za jeden kalendářní rok. Kompetence
valné hromady AKP, výkonného výboru AKP a předsedy AKP jsou uvedeny ve stanovách
AKP, zveřejněných na webové prezentaci www.astroklub.cz.

Činnost Astronomického klubu Pelhřimov, o. s.
Realizované projekty

Astronomický kroužek
V rámci spolupráce AKP s Gymnáziem Pelhřimov započala v druhé polovině roku
2013 realizace Astronomického kroužku. Kontaktní osobou a vedoucím kroužku se stal
Mgr. Petr Mazanec. Tato realizace pokračovala celý školní rok 2013/2014 až do června 2014.
Astronomický kroužek je vyučován pravidelně každý čtvrtek a je určen všem zájemců o
astronomii z řad studentů 1. stupně víceletého gymnázia a žáků 5. – 9. tříd základních škol. Za
celý školní rok 2013/2014 proběhlo celkem 32 setkání s průměrnou účastí cca 75%
z celkového počtu 17 přihlášených žáků. Během všech setkání se podařilo odpřednášet
všechna předem stanovená témata.

Během celého školního roku proběhly celkem čtyři

praktická pozorování noční oblohy. V rámci tohoto projektu byla v pondělí 26. května 2014
realizována poznávací exkurze členů Astronomického kroužku a doprovodných členů AKP na
hvězdárnu do Ondřejova a ve Vlašimi.

Činnost mimo veřejnost
V roce 2014 proběhlo několik akcí, jichž se zúčastnili členové AKP. V tomto roce
neproběhlo žádné společné pozorování noční oblohy, zaměřených na rozvoj znalostí o noční
obloze, souhvězdích a objektech vhodných pro pozorování dalekohledy AKP.

- účast na Setkání vedení složek a kolektivních členů České astronomické společnosti (12.
dubna 2014 v Jihlavě)

Činnost pro veřejnost
Činnost AKP zaměřenou na veřejnost v roce 2014 lze rozdělit na tři hlavní skupiny.
Celovečerní (případně i odpolední) program kombinující jednu či více popularizačních
přednášek s odpoledním a nočním pozorováním. Dále pak na samostatnou přednáškovou
činnost a samostatná pozorování Slunce a objektů noční oblohy.

Přednášková činnosti kombinovaná s pozorováním
V roce 2014 bylo realizováno celkem pět aktivity tohoto typu. Souhrnný počet
návštěvníků všech aktivity činil 656. Jedná se o tyto aktivity:

19.7.

Tajemství hvězdné oblohy nad hradem Orlík nad Humpolcem

24.7.

Dětský tábor DDM Telč

9.8.

Večerní prohlídky hradu Kámen anebo hrad ožívá po setmění

14.8.

Dětský tábor Bělá u Hořepníka

26.9.

Noc vědců 2014

9. srpna 2014 – Večerní prohlídky hradu Kámen aneb hrad ožívá po setmění

26. září 2014 – Noc vědců 2014

Samostatná pozorování pro veřejnost
V roce 2014 bylo realizováno celkem 10 samostatných pozorovacích akcí. Tyto akce
navštívilo celkem 509 návštěvníků. Každé z níže uvedených pozorování bylo doprovázeno
odborným výkladem vztahujícímu se k právě pozorovanému objektu. Jednotlivé pozorovací
akce byly předem oznamovány pomocí připravených letáčků, v novinách, na internetových
stránkách klubu.

20.2.

Zimní souhvězdní

29.3.

Zimní + jarní souhvězdí

4.4.

Pozorování Marsu v opozici

25.4.

Pozorování Marsu v opozici

26.4.

Pozorování Marsu v opozici

6.6.

Pozorování noční oblohy v N. Rychnově

7.6.

Pozorování Marsu, Měsíce, Jupitera a Saturna

7.6.

Pozorování Marsu, Měsíce, Jupitera a Saturna

6.7.

Pozorování noční oblohy

21.12.

Zlatá neděle na radnici v Pelhřimově

21. prosince 2014 – Zlatá neděle na radnici v Pelhřimově

Samostatná přednášková činnost
V roce 2014 AKP zajistil řadu přednášek, a to zejména řadu odborně pedagogických
přednášek pro základní školy v Pelhřimově. Též byly realizovány některé přednášky pro
veřejnost. Níže je uveden stručný přehled těch nejvýznamnějších. Celkem bylo na těchto
přednáškách přítomno 423 návštěvníků.

30.1.

Astronomické úkazy v roce 2014

Městská knihovna Pelhřimov

20.2.

Základní přednáška z Astronomie

ZŠ a MŠ Věž

24.4.

Astronomické úkazy v roce 2014

Obecní úřad Vyskytná

15.5.

Hvězdy a souhvězdí letní oblohy

Městská knihovna Pelhřimov

23.5.

Světla na nebeské klenbě

Kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov

13.6.

Astronomie: Vzdálený Vesmír

2. ZŠ Pelhřimov

13.6.

Astronomie: Vzdálený Vesmír

2. ZŠ Pelhřimov

13.6.

Astronomie: Vzdálený Vesmír

2. ZŠ Pelhřimov

13.6.

Astronomie: Vzdálený Vesmír

1. ZŠ Pelhřimov

13.6.

Astronomie: Vzdálený Vesmír

1. ZŠ Pelhřimov

6.9.

Vesmírné objevy v toku času

Budoucnost, o.s. Havlíčkův Brod

13.10.

Astronomie: Sluneční soustava

1. ZŠ Pelhřimov

13.10.

Astronomie: Sluneční soustava

1. ZŠ Pelhřimov

13.10.

Astronomie: Sluneční soustava

2. ZŠ Pelhřimov

13.10.

Astronomie: Sluneční soustava

2. ZŠ Pelhřimov

11.12.

Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo
mudrce

Městská knihovna Pelhřimov

30. ledna 2014 – přednáška „Astronomické úkazy v roce 2014“

15. května 2014 – přednáška „Hvězdy a souhvězdí letní oblohy“

23. května 2014 – přednáška „Světla na nebeské klenbě“

11. prosince 2014 – přednáška „Hvězda nad Betlémem aneb co přivedlo mudrce“

Pravidelná publikační aktivita v denním tisku
V roce 2014 přispíval AKP pravidelnými rubrikami o astronomickém dění v denním tisku
Pelhřimovský deník (www.denik.cz). Celkem bylo publikováno 12 článků, autorem většiny
z nich je Ing. David Sulaiman.

3.1.

Dnes v noci pozorujte oblohu. Budou padat hvězdy

9.1.

V měsíci lednu se pozorovateli na obloze ukáže třeba Jupiter

1.2.

Koncem února bude k ránu Mesíc v konjukci s Venuší

1.3.

Astronomický klub hlásí: Bude zatmění Slunce, ale neuvidíme ho

1.4.

Měsíc duben nabízí vhodné podmínky k pozorování Marsu

31.5.

Už červnovou oblohu pomalu prozáří Velký letní trojúhelník

2.7.

V červenci se Země bude nacházet nejdále od Slunce

5.8.

Je pravý čas na přání. Budou padat hvězdy

4.9.

Léto pomalu střídá podzim, a to se projevuje i na obloze

7.10.

Šestadvacátého října se budou hodiny a hodinky posunovat o hodinu dozadu

5.11.

Na obloze se vyrojí roj Leonidy

10.12. Pozorování meteorického roje Geminidy bude rušit Měsíc

Shrnutí činnosti AKP v roce 2014 a porovnání s rokem 2013 a 2012
rok

2014 2014

2013 2013

Přednáška + pozorováním

5x

446

4x

446

Samostatné pozorování

10x

509

12x

533

Samostatná přednáška

16x

423

14x

271

CELKEM

2014 31 akcí

1 588 návštěvníků

CELKEM

2013 30 akcí

1 250 návštěvníků

Další úspěchy
Dne 20.12.2014 se expedici skládající se ze členů České astronomické společnosti,
Jihlavské astronomické společnosti a také Astronomického klubu Pelhřimov (Holenda,
Kotěra) podařilo nalézt první z úlomků meteoritu – pozůstatku velmi jasného bolidu, který na
Zemi dopadl 9.12.2014. Nálezcem je Ing. Tomáš Holenda, člen AKP. Nálezu byla věnována
značná pozornost sdělovacích prostředků. Hledání probíhalo jižně od Nové Vsi u Nového
Města na Moravě v oblasti vytipované dle výpočtu astronomů z Astronomického ústavu AV
ČR. Jedná se o 23. meteorit s rodokmenem na světě, z toho 4 v ČR.

Z leva Ing. Tomáš Holenda a RNDr. Pavel Spurný, CSc.

Spolupráce AKP
• Gymnázium Pelhřimov (Astronomický kroužek, Noc vědců 2014)
• Česká astronomická společnost (Noc vědců 2014), Pobočka Vysočina
• Jihlavská astronomická společnost (letní tábor)
• Hvězdárna Třebíč (Astronomický den)
Informace o činnosti AKP
Webové prezentace (astroklub.cz – hromadné emaily zájemcům, facebook), tisk
(Pelhřimovské noviny, Pelhřimovský Týdeník, Pelhřimovský Deník), regionální televize R1
Vysočina, plakáty na vývěsních plochách

za Astronomický klub Pelhřimov
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.

