
Zápis ze zasedání rady Asociace hvězdáren a planetárií 
 

konané 25. 6. 2014 od 12 do 14 hodin na Štefánikově hvězdárně v Praze 
 
 
Přítomni: 
Lenka Soumarová (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy) 
Martin Leskovjan (Hvězdárna Vsetín) 
Jiří Prudký (Lidová hvězdárna v Prostějově) 
Karel Halíř (Hvězdárna v Rokycanech) 
Lumír Honzík (Hvězdárna a planetárium Plzeň) 
Marcel Bělík (Hvězdárna v Úpici) 
Miroslav Krejčí (Hvězdárna a planetárium Hradec Králové) 
Zuzana Kuljovská (Hvězdárna a planetárium Brno) 
Tomáš Meiser (Techmania) 
 
Omluveni: 
Tomáš Gráf (Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě) 
Jana Tichá (Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti) 
Mirek Spurný (Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary) 
Marcel Grün (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy) 
Jaroslav Trnka (Městská hvězdárna ve Slaném) 
Rostislav Raichl (Hvězdárna Uherský Brod) 
Libor Lenža (Hvězdárna Valašské Meziříčí) 
 

 
 

Zasedání rady bylo věnováno zejména diskuzi nad dalším směřováním aktivity Asociace. 
Lenka Soumarová informovala o finanční situaci. Na účtu se nachází 64000,- Kč, drobná 
hotovost je i v pokladně (cca 1400,- Kč).  

Byla diskutována možnost spolupráce s Českou astronomickou společností. Účastníci se 
shodli, že tato spolupráce by byla přínosem pro (doufejme) obě organizace. Marcel Bělík 
bude o této situaci a žádosti o úzkou spolupráci informovat VV ČAS. Požádá a projedná 
možnost hostování www stránek Asociace na serveru ČAS, vzájemné „prolinkování“ a 
možnost využití systému mailové konference pro členy Asociace. Základní správu stránek 
přislíbil Martin Leskovjan, předpokládá se možnost využití i dalšími členy Asociace. Uvažuje 
se o propojení s webovou „Astronomickou mapou“, což projedná na HaP Brno Zuzana 
Kuljovská. Web Asociace by měl být atraktivním rozhraním pro hvězdárny a zdrojem 
vzájemně vyměňovaných informacích, například o individuálních či společných aktivitách, 
projektech a podobně. Tento „nový“ web by měl být funkční do termínu „Evropské noci 
vědců“ (26. 9. 2014), v návaznosti na další činnost (viz dále). 

Dále bylo dohodnuto do stejného termínu (vhodné pro distribuci) připravit a vydat leták 
s představením stávajících členů (cca aktuálními kontakty na členské hvězdárny + jedna věta 
charakteristiky) a Asociace. Součástí letáku bude výzva k členství. Před zahájením tiskové 
přípravy osloví Marcel Bělík jednak stávající členy o aktualizace dat a informace, jednak další 
hvězdárny s nabídnou členství tak, aby tito mohli případně být zařazeni do letáku. Marcel 
Bělík se též bude informovat o možnostech tisku, případné návrhy od ostatních jsou vítány. 



Emailovou diskuzí bude určen „autor“ letáku (zachytil jsem nenápadnou nabídku Karla 
Halíře).  

Dále bylo dohodnuto připravit a podat do dalšího setkání žádost o grant na rok 2015 
(cestovní ruch, …) na přípravu dlouhodobé „soutěže“ pro návštěvníky různých hvězdáren, 
která by motivovala návštěvu více různých hvězdáren. Soutěž by měla být motivační 
s vyjádřením typických charakteristik zúčastněných hvězdáren (členů Asociace). 
Předpokládanou součástí by mohla být „tematická“ razítka, nálepky či jiná forma „označení 
návštěvy hvězdárny“ do publikace, jež by byla součástí soutěže. Předpokládá se cena(y) pro 
úspěšné návštěvníky, případně i „přidaná hodnota“ ve formě turistické známky či podobně. 
Koordinaci zajistí Marcel Bělík. 

Z dalších aktivit bylo domluveno uspořádání tematického workshopu na některé 
z hvězdáren. Zatím je v nabídce radioastronomický workshop (radio-meteory) na Hvězdárně 
v Úpici. Zde by již být díky nově otevřenému hotelu Beránek neměl být problém 
s ubytováním. Další náměty vítány. 

Poté následovala diskuze o problémech a zkušenostech jednotlivých účastníků.  

Termín další schůze nebyl stanoven, bude domluveno dle potřeby v průběhu roku. 

 

Děkujeme velmi Štefánikově hvězdárně a Lence Soumarové za poskytnutí příjemných 
prostor k jednání, pohoštění a též za možnost zhlédnutí krásné výstavy meteoritů. 

 

Zapsal Marcel Bělík 


