
3. Program a akce 2019

Následující kapitola uvádí přehled programů, které měly premiéru v roce 2019, a přehled akcí,
které se v roce 2019 uskutečnily bud’ u příležitosti souvisejících událostí či výročí, v rámci
spolupráce s partnerskými organizacemi a/nebo v rámci PR podniku.

3.1 Premiéry pǒradů

3.1.1 Úpravy stávajících pǒradů
Většinu zastaralých či dramaturgicky nevyhovujících pořadů jsme upravili v roce 2018, v roce
2019 byla znovu přeložena a namluvena anglická verze pořadu Noční obloha 8K, která obsaho-
vala řadu nedostatků. Na překladu pracovali Spencer Zezulka (stážista) a Václav Pavlík.

3.1.2 Akvizice filmů
Licence na projekci filmů byly zakoupeny prostřednictvím distribučních společností či přímo od
producentů, jeden pořad byl získán pod licencí Creative commons. Vzhledem k výši nákladů na
pořízení těchto pořadů (stovky tisíc až milion Kč) byly tyto pořizovány v rámci investičních akcí
(krytých vlastními prostředky z Fondu investic). Všechny následující pořady je možno provozovat
i v anglických mutacích, českou lokalizaci (překlad, dabing) jsme prováděli (s výjimkou filmu
Polaris 2) vlastními silami.

Horizon
41 min, Live Company Ltd, Japonsko, premiéra leden 2019
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Tento planetární „velkofilm“, mapující historii kosmologie, měl v našem planetáriu svou zahra-
niční světovou premiéru. Jedná se o dosud největší akvizici v dějinách našeho podiku. Snímek
je z hlediska dramaturgie, efektů i obsahu tím nejlepším, co mohou v současné době planetária
svým návštěvníkům nabídnout. Díky tomu byl snímek oceněn řadou cen na prestižních full-dome
festivalech. Program je určený veřejnosti, nicméně obsahově zasahuje do středoškolských témat,
a proto jsme jím nahradili zastaralý výukový pořad „Astrofyzika“. Pořad přeložil Petr Kulhánek.
Vypravěče namluvil Radek Valenta.

Obrázek 3.1: Full-dome pořad Horizon mapuje klíčové okamžiky kosmologie – od objevu první cizí
galaxie, přes objev rozpínání vesmíru až k teorii Velkého třesku a její potvrzení objevem reliktního záření.

Voyager – P̌ríběh věčného poutníka
27 min, Uma Vision, Ukrajina, premiéra květen 2019
Program Voyager byl pořízen jak pro projekci veřejnosti, tak pro školní výpravy. Dvojice
nesmrtelných poutníků se vydala na cestu roku 1977 a na své cestě minula všechny (vnější)
planety Sluneční soustavy. Shrnutí poznatků o těchto vzdálených světech zapadá do rámcových
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vzdělávacích plánů základních a středních škol. Pracovníci programového oddělení připravili
k pořadu speciální doplňkovou projekci, která vizualizuje start obou sond a jejich putování
vesmírem až do vzdálené budoucnosti. Pořad přeložil Jan Veselý a namluvil Jiří Schwarz.

Obrázek 3.2: Pořad „Voyager“ je prvním full-dome pořadem, u kterého si někteří návštěvníci stěžují,
že „se jim někdt dělá špatně“. Ačkoli to nevypadá jako dobrá vizitka, opak je pravdou. Tento fakt totiž
dokládá hranice současných možností imerzivních technologií, díky kterým se návštěvník ocitá doslova
„uprostřed všeho dění“.

Polaris 2 – Lucie – Tajemství padajících hvězd

31 min, Planetarium de Saint-Etienne, Francie, premiéra červen 2019
Animovaná pohádka Polaris 2 – Lucie je pokračováním veleúspěšné pohádky Polaris z roku
2018. Polaris a Polaris 2, jejímiž hlavními hrdiny jsou tučňák James a lední medvěd Vladimír, se
staly nejoblíbenějšími pořady pro děti jak u veřejnosti, tak u školních výprav. V druhém díle se
naši hrdinové seznámili i s novou kamarádkou, kolibříkem Lucií, se kterou se společně vydají
zkoumat tajemství meteorů. Atraktivitě pořadu napomáhá i výborný dabing Richarda Genzera
a Michala Suchánka.

V rámci self-promotion byl zaměstnanci v části výstavy ve foyer planetária postaven model
mayské pyramidy, u které v pohádce hrdinové ztroskotali, a kam se chodí děti (a nejen děti) fotit
s hlavními protagonisty pořadu.
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Obrázek 3.3: Medvěd Vladimír a tučňák James jsou od roku 2018 neoficiálními maskoty Planetária.
Druhý díl pohádky o dvou zvířecích kamarádech, kteří se společně vydávají prozkoumat tajemství
padajících hvězd, byl jednoznačně nejúspěšnějším pořadem roku 2019. Jen za prvních šest měsíců od
premiéry pohádku zhlédlo na 30 000 diváků.

Apollo 11
93 min, Neon, USA, premiéra červenec 2019
U příležitosti oslav 50. výročí od přistání prvního člověka na Měsíci, jsme v červenci a srpnu
uváděli ve spolupráci s Live in Cinema fascinující dokument Apollo 11. Tento unikátní snímek
jsme v kinosále voriginálním znění s českými titulky promítli celkem 68 krát s celkovým počtem
návštěvníků 2182. Pro velký zájem bylo promítání prodlouženo až do 20. října.
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Willy a kouzelná planeta
90 min, Francie, premiéra červenec 2019
Tuto animovanou pohádku jsme ve spolupráci s Bioscopem v kinosále promítali v době letních
prázdnin. Celkem bylo uvedeno 15 projekcí, které vidělo 280 návštěvníků.

3.1.3 Speciální p̌redstavení
Valentýnský večer pod hvězdami
cca 90 min, Planetum, Gianni Antimonelli a Oldřich Semerák, únor 2019
Při příležitosti svátku svatého Valentýna jsme do programu zařadili večer pro zamilované. Jan
Veselý si připravil unikátní romantickou prohlídku noční oblohy, po které následoval pořad
Měsíční sonáta. Vrcholem večera bylo baletní představení „Dancing under the stars“ v choreo-
grafii Gianniho Antimonelliho na hudbu Doc. Oldřicha Semeráka „How many attempts left?“.
Představení bylo zcela vyprodáno.

Obrázek 3.4: Baletní představení Dancing under the stars v jedinečném prostředí jako součást Valentýn-
ského večera vyprodalo sál. Pro velký úspěch jsme představení reprízovali na prvního máje. Choreografie:
Gianni Antimonelli, hudba: Oldřich Semerák.

První máj, lásky čas
cca 90 min, Planetum, Gianni Antimonelli a Oldřich Semerák, květen 2019
Tato společná akce Planetária Praha a Štefánikovy hvězdárny měla velký úspěch. Téměř vypro-
daný sál planetária mohl zhlédnout romantickou prohlídku noční oblohy připravenou Janem
Veselým a balet „Dancing under the stars“, viz obrázek 3.4. A protože láska je láska, večer
nemohl vyvrcholit jinde než na Petříně, kde byl vstup na Štefánikovu hvězdárnu zahrnut v ceně
představení.
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Mik, Miku, Mikuláš – aneb Tma jako v pytli
cca 60 min, Planetum, prosinec 2019
Zaměstnanci planetária kolektivně zastoupili čerta, anděla a Mikuláše a pro děti si připravili
speciální program. Mikuláš provedl návštěvníky pekelně černou noční oblohou, anděl rozdával
dětem dárky a spolu s čertem se pak děti mohly vyfotit u vánočního stromečku. Tato akce dosáhla
mimořádného úspěchu a byla vyprodána.

Obrázek 3.5: Mikulášský večer v planetáriu návštěvností zcela vyčerpal kapacitu představení.

3.2 Koncerty

Zkušenost s pořádáním koncertů již planetárium mělo před několika lety za jiného vedení. Tato
zkušenost však bohužel nebyla příliš příjemná. Koncerty byly ve skutečnosti prodělečné a až na
výjimky přilákaly jen malou pozornost návštěvníků. V nové koncepci jsme s pořádáním koncertů
a jiných kulturních akcí počítali už z toho důvodu, že mohou do středisek Planetum přilákat
návštěvníky z jiných než typických cílových skupin. Ukázalo se, že koncerty a podobné kulturní
akce mají opravdu svůj potenciál a při dostatečné propagaci a zainteresování účinkujících lze
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představení bez problému vyprodat. I proto budeme s pořádáním koncertů pokračovat i v dalších
letech.

Imodium – Jiná místa tour
25. března 2019
V březnu proběhl koncert kapely Imodium, kteří u nás vystupovali v rámci své tour „Jiná místa“.

Geronimo
3. dubna 2019
Již podruhé v planetáriu vystoupila autorská pop-rocková kapela Geronimo, která kromě koncertu
uvedla a pokřtila nový videoklip ke skladbě „Tvoje“ z alba „Za obručí světa“.

Metronome festival
21. – 22. června. 2019
Metropolitní festival Metronome měl na Výstavišti v Holešovicích pět hlavních a deset vedlejších
scén, z nichž jedna byla i v planetáriu v sále Cosmorama. V unikátním prostředí tak zahráli
večerní koncerty písničkářka Bára Zmeková a elektronický producent dné (vlastním jménem
Ondřej Holý), Pražský filmový orchestr a britský rockový písničkář Adrian T. Bell.

Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami
od 24. června 2019
V červnu jsme navázali spolupráci s brněnskou kapelou Distant Bells, která interpretuje nesmr-
telnou hudbu legendárních Pink Floyd. Od června jsme uvedli celkem 3 koncertní vystoupení,
která byla prakticky vyprodána.

Obrázek 3.6: Vpravo: Koncert revivalové kapely Distant Bells. Vlevo: Koncert kapely Geronimo, ve
které vystupuje i zaměstnankyně našeho dramaturgického oddělení Lenka Vaňousová.
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Lanugo
5. listopadu 2019
Zbrusu nové album v premiéře představila indie-popová kapela LANUGO, jejichž koncertní
představení bylo vyprodáno.

3.3 Ǩrty knih a hudebních děl
Neotřelé prostředí planetária i hvězdáren láká stále více autorů k uspořádání křtu knih či hudeb-
ních nosičů v našich zařízeních. Z důvodu jejich počtu je pro přehlednost uvádíme v samostatné
sekci. Ačkoli nejsou tyto akce zpravidla těmi, které by byly z ekonomického hlediska atravní,
jajich důležitost pro Planetum spočívá v tom, že o nich referují média, takže se informace o stře-
discích platformy Planetum přirozenou cestou dostávají k našim potenciálním návštěvníkům.
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Ilusie – Harfeníci severu
25. února 2019
V únoru proběhl pod hvězdnou oblohou křest knihy letenské spisovatelky Milady Střítezské. Ve
foyer pak následovala autogramiáda.

Land of Soul
21. března 2019
Večer plný audiovizuální relaxace s křtem stejnojmenného CD s relaxační hudbou Miloše Rábla,
zpěvem a hrou na šamanské bubny Pavly Štěpničkové a fotografiemi fotoambasadora ESO Petra
Horálka moderoval Vladislav Slezák. Kmotry byli Varhan Orchestrovič Bauer a Petr Horálek.

Pohádky z hvězd
16. dubna 2019
Pohádky z hvězd – tak zní název dětské knihy autora Vladislava Slezáka, jejíž křest proběhl
právě v planetáriu. Kmotry byli kouzelník Pavel Kožíšek, zpěváci Jitka Zelenková, Petr Rezek,
Karel Vágner a další osobnosti, které propůjčily své hlasy videopodobám vybraných příběhů.

O nebi a zemi aneb Meteorologické pohádky
16. června 2019
V návaznosti na spolupráci s autorkou knihy, paní Ludmilou Bakonyi Selingerovou, která
spočívala v roce 2018 v podobě korektur výukových astronomických částí textu připravovaného
díla, proběhl na hvězdárně slavnostní křest knihy „O nebi a zemi aneb Meteorologické pohádky“.
Součástí akce bylo, kromě vlastního křtu, i setkání s autorkou a její autogramiáda, nebo třeba
divadélko pro děti na téma pohádek z křtěné knihy.

Obrázek 3.7: Křest knihy „O nebi a zemi“ autorky Ludmily Bakonyi Selingerové (vlevo).
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Jak vznikal svět
25. listopadu 2019
Náš kolega, přední popularizátor astronomie a především výborný teoretický fyzik Prof. RNDr.
Petr Kulhánek, CSc. pokřtil pod hvězdnou oblohou knihu „Jak vznikal svět“. Součástí křtu
byla projekce knižních obrazů a následná autogramiáda. Kmotry knihy tvořila doslova hvězdná
sestava: Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze, Prof. Mgr. Petr Páta, PhD.,
děkan FEL ČVUT, RNDr. Jiří Grygar, CSc., astrofyzik a nejznámější popularizátor astronomie
v ČR, a Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., předseda České astronomické společnosti.

Obrázek 3.8: Vpravo: Křest knihy Vladislava Slezáka „Pohádky z hvězd“. Vlevo: Křest knihy Petra
Kulhánka „Jak vznikal svět“.

3.4 Speciální akce
Částečné zatmění Měsíce
21. ledna 2019
První astronomickou událostí roku (a zároveň jednou z nejzajímavějších a nejkrásnějších) bylo
zatmění Měsíce 21. ledna, které bylo z našeho území viditelné téměř v celém svém rozsahu.
I přes pozorovatelsky velmi nepříznivý čas v pondělních ranních hodinách se úkazu dostalo
relativně široké medializace, čemuž vyšla hvězdárna vstříc mimořádně rozšířenou otevírací
dobou od 4:30 do 8:00. Navzdory takto brzkým hodinám a mrazivému počasí nakonec dosáhla
návštěvnost na obou hvězdárnách krásného čísla 229 návštěvníků.

Den hvězdáren a planetárií
15. března 2019
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Obrázek 3.9: Zapadající Měsíc částečně zatmělý zemským stínem při pozorování ze Štefánikovy
hvězdárny.

Planetum je členem Asociace hvězdáren a planetárií ČR, která sdružuje většinu institucí zabýva-
jících se (nejen) popularizací astronomie a příbuzných věd. Toto sdružení v roce 2018 vyhlásilo
akci v podobě „Dne hvězdáren a planetárií“ na den, který připadne na pátek nejblíže první
čtvrti v březnu daného roku. V roce 2019 tento den připadl na pátek 15. března. Cílem této
akce by mělo být připomenutí, že „nad našimi hlavami se nachází obloha, po které se pohybují
hvězdy, planety, Měsíc i Slunce, tu a tam se mihne meteor či kometa, tu a tam kosmická stanice
či družice, a že na toto vše se můžeme podívat jednak svýma očima, jednak dalekohledy a jednak
prostřednictvím projektorů našich planetárií“.

Štefánikova hvězdárna se k této akci připojila speciálně prodlouženou otevírací dobou
a zejména pak premiérou zcela nového a v historii hvězdárny produkčně dosud nejnáročnějšího
pořadu „O kouzelné pastelce“.

100. let od tragického úmrtí M. R. Štefánika
4. května 2019
Hvězdárna, a zejména pak prostranství před hvězdárnou se sochou Milana Rastislava Štefánika,
se stalo dějištěm celé řady pietních a vzpomínkových akcí u příležitosti 100. výročí tragického
úmrtí spoluzakladatele Československého státu.

Do celkové mozaiky těchto akcí hvězdárna přispěla zejména dvěma počiny, a to sice uspořá-
dáním tematické výstavy k tomuto tragickému výročí (viz 3.5) a uspořádáním přednášky Mgr.
Jiřího Tesaře s názvem „Příteli Štefánikovi s úctou a obdivem“.

Konference ke 100. výročí IAU
6. dubna 2019
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Ve spolupráci s Českým národním komitétem astronomickým uspořádalo Planetub v prostorách
planetária konferenci u příležitosti 100. výročí Mezinárnodní astronomické unie. V rámci
konference byla předána medaile AV ČR Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, Jiří
Grygar uvedl přednášku Česká astronomie včera, dnes a zítra. Součástí akce byla také Panelová
diskuze na téma Nové horizonty české astronomie – kam směřujeme? Konferenci zahájila
předsedkyně IAU Dr. Ewine van Dishoeck spolu s Prof. Janem Paloušem, předsedou Českého
národního komitétu astronomického.

P̌ríběh astronauta: Andrew Feustel
7. dubna 2019
V rámci turné do České republiky zavítal astronaut Andrew Feustel se svojí manželkou Indirou
Feustelovou. V planetáriu se konala přednáška s diskuzí pro veřejnost a následovala autogramiáda.
Akce se zúčastnilo na 350 zájemců, kteří obsadili hlavní sál Cosmorama, kinosál Starvid a také
foyer. Z tohoto důvodu byla přednáška z hlavního sálu přenášená živě i do těchto prostor.

Obrázek 3.10: Beseda s astronautem Andrewem Feustelem patřila k nejúspěšnějším akcím roku 2019.
Besedy se zúčastnilo 350 zájemců. Vzhledem k omezené kapacitě sálu Cosmorama (230 míst) byl program
přenášen i do spodního kinosálu a foyer.

Gagarinova noc
12. dubna 2019
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Gagarinova noc je celosvětová akce – oslava výroční prvního kosmického letu člověka – letu
Jurije Gagarina. V tento den tradičně pořádáme cyklus přednášek pro příznivce kosmonautiky.
Na programu byly přednášky „Den, který měl jméno Gagarin“ Miloslava Špeciána, „Čtvernozí
kosmonauti“ Jeleny Lenky Příplatové, „Rekviem za raketoplán“ a další. Akce byla pořádána ve
spolupráci s Kosmo klubem.

25 let Astropisu
13. dubna 2019
Astropis – jediný populárně-vědecký časopis pro amatérské astronomy v ČR – slavil letos 25leté
výročí od založení. Protože tento časopis vznikl na Štefánikově hvězdárně díky skupince tamních
demonstrátorů, připojilo se k oslavě narozenin celé Planetum a poskytlo pro ně svoje prostory.
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Astronomická olympiáda
17. května 2019
V prostorách planetária proběhla ústřední kola Astronomické olympiády kategorií GH a EF,
tj. žáků 6. až 9. třídy ZŠ. Úlohy, které měly otestovat znalosti Sluneční soustavy a základní
orientaci na obloze, se uskutečnily v sále Cosmorama. V jedné z úloh se s pomocí digitálního
planetária účastníci přesunuli na povrch Marsu a měli za úkol poznat jeho měsíce Phobos
a Deimos. V kinosále a ve foyer s interaktivní výstavou řešili mladší účastníci (kat. GH) další
úlohy, zatímco žáci kategorie EF šli počítat složitější příklady do učebny v blízké škole. Ústřední
komise Astronomické olympiády se středisky Planetum spolupracuje od doby vzniku olympiády.

Dětský den
1. a 2. června 2019
Při příležitosti oslav 50. výročí od prvního přistání člověka na Měsíci, jsme dětský den pojali
s podtitulem „Mise na Měsíc“. Zážitkového programu se na Štefánikově hvězdárně a v Planetáriu
Praha zúčastnilo celkem 1 757 návštěvníků, čímž se Dětský den stal z hlediska návštěvnosti
nejúspěšnější jednorázovou akcí roku 2019.

V planetáriu byl pro děti připraven program na 9 stanovištích, která obsluhovali téměř
všichni zaměstnanci planetária a dobrovolníci z Astrokurzu. Součástí programu byla i premiéra
animované pohádky „Polaris 2 – Lucie – Tajemství padajících hvězd“, která byla do programu
ten den zařazena hned pětkrát.

Na Štefánikově hvězdárně čekalo na děti 8 stanovišt’, kde si děti prověřily jak své znalosti
o Měsíci, tak svou fyzickou zdatnost či manuální zručnost. V cíli akce samozřejmě obdržely
malou odměnu. Hlavním lákadlem, který sklidil zcela mimořádný ohlas, byla funkční maketa
lunárního vozítka v měřítku 1:1,5, které na děti čekalo na závěrečném stanovišti, a kterým se
děti mohly pod dozorem velitele kosmické posádky ve skafandru projet. Reportáž z průběhu lze
zhlédnout zde.

Návštěva prezidentky Slovenské republiky
20. června 2019
Těší nás, že si představitelé české i slovenské vlády i prezidenti ČR a SR osvojili zvyk položení
květin k památníku jednoho ze zakladatelů našeho společného státu, který se nachází u vchodu
do Štefánikovy hvězdárny. Tuto tradici dodržela i nově zvolená prezidentka Sloveské republiky,
paní Zuzana Čaputová.

Elixír do škol
13. června 2019
V rámci nově navázené spolupráce, viz kap. xxx, se v planetáriu konal workshop pro Fyzikální
regionální centrum Elixíru – Centrum pedagogické podpory s podporou MČ Praha 7. Učitelé
zhlédli ukázku pořadu „Jak se dělá kometa“ s experimenty se suchým ledem a vyzkoušeli si
dílnu „Planety v hrsti“. Workshop vedli Lenka Trojanová a Jan Veselý.

Částečné zatmění Měsíce
16. července 2019
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Obrázek 3.11: Námětem Dětského dne bylo jak na Štefánikově hvězdárně (vlevo), tak v planetáriu
(vpravo) 50. výročí přistání člověka na Měsíci.

Částečné zatmění Měsíce, které proběhlo ve večerních hodinách ve standardní otevírací době
Štefánikovy i d’áblické hvězdárny, přilákalo celkem 781 návštěvníků, což je nebývale vysoká
návštěvnost na tento typ úkazu, snad i proto, že medializace tohoto úkazu byla spojena s propagací
oslav 50 let od přistání člověka na Měsíci.

Noc vědců

27. září 2019
V pátek 27. září 2019 se na Štefánikově hvězdárně už po patnácté uskutečnila Noc vědců.
Novinkou letošního roku byla zvýšená spolupráce v rámci propagace této akce mezi organizátory
napříč republikou. Lidé se tak o této akci mohli dovědět nejen z tisku, ale např. i z billboardů
nebo plakátů na pražských tramvajových linkách.

Jako hlavní program mohli návštěvníci hvězdárny zhlédnout oblíbenou show s kapalným
dusíkem, poté následovalo uvedení stále ještě nového a neokoukaného formátu pořadu „Chcete
být astromilionářem?“, který byl poprvé uskutečněn v pilotním režimu na Noci vědců 2018.
Jedná se o obdobu populárního televizního pořadu, kdy se ovšem do soutěže zapojují všichni
přítomní návštěvníci pomocí svých mobilních telefonů. Oproti pilotnímu běhu došlo v roce 2019
k odstranění některých chyb, dále byl vylepšen a rozšířen výběr soutěžních otázek.

V objektu hvězdárny byla též instalována mobilní pracoviště s ukázkami odborné práce, jako
je měření okamžiků zákrytů hvězd Měsícem. Měření tzv. „osobní rovnice“, která zjišt’uje reakční
dobu pozorovatele, si mohli návštěvníci sami vyzkoušet. Velkou pozornost vzbudila i mlžná
komora, která byla u příležitosti této akce zapůjčena z FEL ČVUT. Relativně příznivé počasí
umožnilo přenést program i mimo vlastní budovu hvězdárny, stan před hvězdárnou byl vyhrazen
nejmenším návštěvníkům, kteří se zde poutavou formou dověděli základní informace o vesmíru.



44 Kapitola 3. Program a akce 2019

Obrázek 3.12: Štefánikovu hvězdárnu navštívila v rámci své první zahraniční cesty prezidentka Slovenské
republiky, paní Zuzana Čaputová.

Po celou dobu provozu probíhaly exkurze do kopulí a pozorování dalekohledy. Hvězdárnu
navštívilo celkem 259 návštěvníků.

P̌rechod Merkuru p̌res Slunce
11. listopadu 2019
Největší astronomickou událostí roku byl bezesporu přechod planety Merkur před slunečním
diskem. Úkazu se dostalo relativně široké medializace, počasí však bohužel nebylo příznivé a po
celou dobu trvání úkazu zakrývaly oblohu téměř po celé ČR mraky.

Hvězdárny byly otevřeny v mimořádném režimu od 13:00 do 17:00, vlastní úkaz byl po-
zorovatelný od 13:36 do cca 19:07, v ČR pak přibližně do 16:20, kdy Slunce zapadalo. Pro
případ špatného počasí bylo v sále připraveno komentované sledování online přenosů úkazu ze
světových observatoří (Kanárské ostrovy, Chile). Návštěvníci Štefánikovy hvězdárny si také
mohli prohlédnout výstavu věnovanou planetě Merkur, která byla připravena na 6 obrazovkách
v hlavní kopuli (viz též část Výstavy 3.5). Přes nepříznivé počasí na hvězdárny zavítalo celkem
197 návštěvníků.
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Obrázek 3.13: Zatmění Měsíce 16. července 2019 přišlo na obě pražské hvězdárny pozorovat téměř 800
návštěvníků.

40 let spolu
21. listopadu 2019
V listopadu 2019 jsme oslavili 40. výročí vzniku Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy připojením
Planetária Praha ke Štefánikově hvězdárně a Hvězdárně Ďáblice. V rámci slavnostního večera
proběhla „talk show“ s pamětníky této události – RNDr. Oldřichem Hladem, Mgr. Pavlem
Najserem, Ing. Jaroslavem Pavlouskem, Ing. Pavlem Příhodou a Ing. Václavem Přibáněm.
Jmenovaní obdrželi za svoji dlouholetou práci v podniku zvláštní ocenění. Večerem provázel
Jakub Rozehnal a hrou a zpěvem doprovázel kytarový virtuoz Jan Matěj Rak. V rámci oslav byla
proběhla také předpremiéra pořadu „Zrození Země“, který byl pro veřejnost uveden v únoru
2020.
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Obrázek 3.14: 40 let spolu – večer s pamětníky událostí, vedoucích ke vzniku největší astronomicko–
popularizační instituce v tehdejším Československu.

Den s Astropisem
30. listopadu 2019
V kinosále planetária proběhl Den s Astropisem, tradiční přednáškový maraton pořádaný ve
spolupráci se Společností Astropis. V jeho rámci své přednášky přednesli Prof. Petr Kulhánek,
Prof. Zdeněk Mikulášek, Mgr. Pavel Gabzdyl a Bc. Martina Exnerová. V rámci této akce také
proběhlo slavnostní předání Kopalovy přednášky Českou astronomickou společností.

3.5 Výstavy

S ohledem na uspořádání prostor a možnosti nabídky doplňků k programu se dříve jevilo
vhodnějším pořádat výstavy zejména na hvězdárnách. V planetáriu je totiž hlavním bodem
nabízeného programu pořad, doprovázený komentovanou prohlídkou umělé oblohy, zatímco
hlavním důvodem návštěvy hvězdáren bývá pozorvání oblohy – a to je, narozdíl od planetária,
závislé nejen na počasí, ale také na denní době. Z tohoto úhlu pohledu je proto účelné doplnit
vlastní pozorování a prohlídku dalekohledů na hvězdárnách výstavami a doprovodnými akcemi,
které atraktivitu těchto středisek zvýší. Většina střenědobých výstav se proto konala právě na
hvězdárnách.
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V roce 2019 jsme nicméně aplikovali osvědčený model exterierové výstavy, kterou již
od roku 2010 pořádáme v Růžovém sadu před Štefánikovou hvězdárnou, i na Stromovku
a planetárium. Právě výstavy zaměřené na specializovaná témata totiž mohou středisku pomoci
přivést návštěvníky, kteří by původně svou pozornost směřovali k jiným cílům.

Milan Rastislav Štefánik – Astronom, politik, generál
duben až červen 2019
Výstava byla věnována mimořádné osobnosti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, všestran-
ného vědce, astronoma, vojáka, diplomata, politika a spoluzakladatele československého státu,
od jehož tragické smrti 4. května 2019 uplynulo přesně 100 let.

V rámci této výstavy si návštěvníci mohli prohlédnout 6 velkoplošných obrazovek s průřezem
životopisu M. R. Štefánika s digitalizovanými dobovými fotografiemi s důrazem na méně známé
osudy Štefánika jako vědce, astronoma a cestovatele. K vidění dále byla téměř kompletní sbírka
všech známek, jež byly s motivem M. R. Štefánika vydány, sbírka bankovek a mincí s portrétem
M. R. Štefánika nebo originální dobové pohlednice, fotografie, články a nekrology v časopisech.

Zcela mimořádnou pak byla možnost prolistovat si kopii disertační práce M. R. Štefánika.
Výstavu též doplnil film podrobně mapující život Štefánika astronoma. Socha M. R. Štefánika
před hvězdárnou je kopií sochy, kterou v roce 1938 vytvořil sochař Bohumil Kafka pro Bratislavu
jako monumentální (skoro 7 m vysoký) pomník. Tato originální socha byla zničena v roce 1952,
zachovala se pouze její menší kopie, jež byla zde na Petříně slavnostně odhalena 30. srpna 1994
za účasti prezidenta republiky, pana Václava Havla. Na výstavě byla k vidění též originální
studie Bohumila Kafky z roku 1933, jež vznikla právě v rámci přípravy pomníku pro Bratislavu.
Připomínku slavnostního odhalení sochy před hvězdárnou representoval pamětní list podepsaný
tehdejším prezidentem Slovenské republiky Michalem Kováčem.

50 let na Měsíci
od července 2019
Planetum připravilo u příležitosti 50. výročí přistání člověka na Měsíci světově unikátní výstavu.
Hvězdárna na Petříně se stala jediným místem v Evropě, kde se návštěvníci mohli přímo dotknout
povrchu Měsíce. Vzorek měsíční horniny nebyl na hvězdárně vystaven za neprůstřelným sklem
či zalitý v umělé hmotě jako v téměř všech světových muzeích. Na svou vlastní kůži se tak každý
návštěvník mohl přesvědčit, co to znamená „dotknout se Měsíce“.

Vystavený vzorek byl horninou, která na Zemi doputovala v podobě meteoritu, jenž byl
před 3,1 miliardy let vyvržen z povrchu Měsíce při dopadu jiného kosmického tělesa a št’astnou
náhodou dopadl na povrch Země. Kromě měsíčního meteoritu si mohli návštěvníci prohlédnout
maketu lunárního roveru v měřítku 1:1,5. V prvním patře pak byla umístěna fotostěna s motivem
kosmonauta na Měsíci, která se stala natolik oblíbeným a vyhledávaným exponátem, že byla
ponechána v provozu i po skončení vlastní výstavy.

Planetárium Praha se stalo jediným místem na světě, kde je možné vidět, respektive navštívit,
přistávací modul Apolla 11 i zevnitř. Samotná instalace modelu přitahuje k planetáriu tisíce
návštěvníků Stromovky. O instalaci „funkční makety“ přistávacího modulu „Eagle“ informovala
všechna hlavní média, (placeného) vstupu do repliky lunárního modulu využilo do konce roku
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2019 celkem 7 226 lidí. Tržby za vstupné do modulu zaplatily již zaplatily jeho výrobu, s instalací
modulu počítáme nejméně do roku 2022.

Obrázek 3.15: Instalace makety přistávacího modulu LLM „Eagle“, ve kterém přistáli v roce 1969 první
lidé na porchu Měsíce, je z hlediska zatraktivnění bezprostředního okolí planetária klíčová. Planetárium
mělo být původně přístupné ze směru, který je vůči současné přístupové cestě natočen o přibližně 90
takže návštěvníkům Stromovky se dnes objekt ukazuje jako dosti odpudivá stavba, která navíc kvůli
instalovaným zábranám z vlnitého plechu vypadá jako uzavřená.
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Obrázek 3.16: Z hlediska návštěvnosti a marketingu dosud nejúspěšnější střednědobá akce čerpala
z odkazu přistání člověka na povrchu Měsíce. Celkový zásah reklamou spojenou s touto akcí přesáhl 20
milionů.
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Merkur

Listopad 2019

Jednou z nejvýznamnějších astronomických událostí roku 2019 byl bezesporu přechod planety
Merkur přes Slunce, který se odehrál 11. listopadu 2019. K této mimořádné příležitosti připravila
Štefánikova hvězdárna výstavu, jež doplňovala pozorování tohoto úkazu. Součástí výstavy byl
rovněž záznam posledního přechodu planety Merkur z roku 2016, který návštěvníkům alespoň
částečně nahradil zataženou oblohu, jež bohužel kazila vlastní pozorování.

Dotkni se hvězd

červenec až říjen 2019

Prostranství Růžového sadu mezi hvězdárnou a horní stanicí lanovky nabízí v hlavní sezóně vel-
kou příležitost ke zviditelnění hvězdárny. Venkovní výstava je pořádána se souhlasem MHMP již
více než 10 sezón. Velkoplošné tisky nejkrásnějších snímků vybraných astronomických objektů,
pořízené ve vysokém rozlišení, obsahovaly navíc i v otázkách ukrytou pozvánku k návštěvě
hvězdárny. Výstava měla jako každý rok velký úspěch. Nová technologie tisku a venkovních
stojanů, pořízených v roce 2018, byla v sezóně 2019 ještě vylepšena inovativní technologií
kotvení vlastních stojanů, čímž se celkově podařilo docílit vysoce stabilního a bezúdržbového
vzhledu po celou dobu trvání výstavy.

Obrázek 3.17: Vlevo: Exteriérová výstava „Dotkni se hvězd“ v Růžovém sadu před Štefánikovou
hvězdárnou má za úkol přilákat pozornost návštěvníků Petřína a upozornit na možnost návštěvy hvězdárny.
Vpravo: ukázka výstavního LCD panelu s informacemi o planetě Merkur, která v listopadu přecházela
přes sluneční disk.
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3.6 P̌rednášky

3.6.1 Populární p̌rednášky

Přednášková činnost, respektive návštěvnost přednášek, v minulých letech spíše upadala, a to
zejména kvůli absentující nebo nedostatečné propagaci. V roce 2018 se podařilo obnovit před-
náškovou činnost v planetáriu, v roce 2019 jsme se snažili o její rozšíření.

V roce 2019 jsme pro veřejnost uvedli celkem xxx astronomických a kosmonautických
přednášek. Přednášky vedli odborní pracovníci organizace i odborníci externí. Každou poslední
středu v měsíci se navíc v planetáriu konala tzv. Kosmoschůzka, kde se setkávali zájemci o astro-
nomii a kosmonautiku. Tyto přednášky pořádali členové Kosmo Klubu, se kterým Planetum již
druhým rokem úspěšně spolupracuje.

• Již tradiční přednášku Astronomické úkazy v roce 2019 o tom, co nás čeká na obloze roku
2019, přednesl Mgr. Jakub Rozehnal.

• Nejpopulárnější dinosaurus všech dob, Tyrannosaurus Rex, přilákal na přednášku Legenda
jménem T. Rex nejen dospělé, ale také děti. Po skončení přednášky následovala krátká
autogramiáda a prodej doplňkového zboží.

• Do programu byla zařazena přednáška o dlouho diskutovaném asteroidu, který nepochází
z naší Sluneční soustavy. V přednášce Oumuamua – první mezihvězdný asteroid Dr.
Petr Scheirich prozradil, co o objektu víme i po jeho zmizení z dosahu astronomických
přístrojů.

• Historicky první snímek těsného okolí černé díry, jehož uveřejnění bylo široce mediali-
zováno, přitáhl pozornost mnoha zájemců o přednášku Dr. Michala Bursy Supermasivní
černé díry v galaxii M87 a v Mléčné dráze.

• Globálně diskutované téma klimatických změn je v současné době problémem společen-
ským i politickým. Že je ale především problémem vědeckým, o tom přišel návštěvníkům
poreferovat klimatolog Dr. Michal Žák v přednášce Změna klimatu, aneb Co se děje
s atmosférou a co nás (nejspíše) nemine?.

• Tématem života ve vesmíru se v přednášce s výmluvným názvem Život ve vesmíru zabýval
Mgr. Jan Veselý.

• V souvislosti s výpadkem provozu vynuceným opravou projekčního systému SkySkan byly
uspořádány dvě náhradní přednášky. první se Mgr. Jakub Rozehnal věnoval v přednášce
Náš akustický vesmír roli zvukových vln v poznávání vesmíru, Dr. Václav Pavlík pak
seznámil publikum s návodem na výrobu komety v přednáškové show Jak se dělá kometa.

• V badatelsko–cestovatelské show Příteli Štefánikovi s úctou a obdivem seznámil veřejnost
s některými kapitolami života Milana Rastislava Štefánika Mgr. Jiří Tesař.

Velký zájem projevili návštěvníci o přednášky prof. Petra Kulhánka, které byly pravidelně
zařazeny do programu hvězdárny i planetária. Celkem bylo uvedeno 5 jeho přednášek, které byly
vždy vyprodány, pro velký zájem byla 1 přednáška dokonce opakována. Jednalo se o přednášky:

• Nebeští draci a polární světla – příběh o záři
• Vesmírná monstra – od magnetarů k černým děrám
• Radioastronomie
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• Byl Hubble splněným snem?
• Neutrino, od počátku zlobivá částice

Obrázek 3.18: Přednášky předního popularizátora astronomie a fyziky, našeho zaměstnance a dlouhole-
tého kolegy Prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc., jsou „rodinným stříbrem“ podniku Planetum..

3.6.2 Odborné p̌rednášky
Pro účastníky Cvičení z astronomie (doplněk k Astronomickému kurzu, viz xxx), demonstrátory
a zaměstnance byly na Štefánikově hvězdárně uspořádány tyto odborné přednášky:

• Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Planetum: Gravitační čočky,
• RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., PřF UK: TESS na lovu exoplanet,
• Mgr. Jakub Haloda, Ph.D., ČGS, Oxford Instruments: Beršit bara Elohim,
• Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Planetum: Co nového ve fyzice a astronomii?,
• RNDr. Jiří Grygar, CSc., FÚ AV ČR: Žeň objevů 2018,
• Bc. Martina Exnerová, AÚ AV ČR: Historie, současnost a vědecký význam pozorování

sluneční aktivity z pozemních observatoří,
• Prof. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc., AÚ AV ČR: Družicový vhled pod led Antarktidy,
• Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Planetum: Svět fyziky a astronomie 2018/19,
• Mgr. Jakub Rozehnal, Planetum: Zpráva o stavu unie,
• Mgr. Jakub Haloda, Ph.D., ČGS, Oxford Instruments: Lunární vulkanismus,
• RNDr. Vladimír Wagner, CSc., ÚJF AV ČR: Gama záblesky,
• Dr. Petr Kabáth, AÚ AV ČR: Novinky ze světa exoplanet.

3.7 Vesmírný EDUfest
V září proběhl druhý ročník konference pro pedagogy s názvem Vesmírný EDUfest. Cílem je
pedagogy seznámit s obsahem a tématy nabízených pořadů a přednášek pro školy. Účastníci
Vesmírného EDUfestu se pak mohli zúčastnit přednášky Mgr. Michala Žáka, Ph.D. na téma
„Změna klimatu, aneb Co se děje s atmosférou a co nás (nejspíše) nemine?“. Účast na EDUfestu
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byla vyšší než loni a předpokládáme, že příští rok bude ještě úspěšnější. Již nyní se pedagogové
mohou předběžně přihlašovat. Zpětnou vazbou jsou pro nás podněty ke zlepšení nabídky školám.
Akce je pro pedagogy zdarma.

Obrázek 3.19: Druhý ročník Vesmírného EDUfestu zaznamenal vysoký zájem pedagogů. Na obrázku
ukázka přednášky „Jak se dělá kometa“, přednáší Bc. Lenka Trojanová.

3.8 Kurzy, kroužky, sousťredění

Nabídka kurzů a kroužků je velmi široká a pokrývá všechny věkové kategorie zájemců počínaje
dětmi od 6 let. Kroužky jsou zaměřeny především na školní mládež, kurzy předpokládají základní
středoškolské znalosti a účastní se jich jak studenti, tak dospělí zájemci o astronomii.

3.8.1 Astroškolička
1. až 3. třída ZŠ, Štefánikova hvězdárna

Astronomická školička je kroužek určený dětem 1. – 3. tříd základních škol. Délka lekcí je
75 minut a lekce se konají pravidelně jednou za 14 dní, vždy v pondělí v odpoledních hodinách.

Obsahem jsou nejen informace z astronomie přizpůsobené věku dětí a doplněné spoustou her,
ale také obecná přírodovědná témata či fyzikální pokusy, aby si děti mohly uvědomit souvislosti
mezi přírodními principy na Zemi i ve vesmíru, viz obrázek 3.20. Obsah je udržován vyrovnaný,
tedy astronomická a přírodovědná resp. fyzikální témata se pravidelně střídají.

Od ledna do června 2019 probíhalo 2. pololetí kroužku Astronomická školička 2018/2019.
Pro velký zájem byly otevřeny dvě paralelní třídy, ve kterých bylo dohromady zapsáno 33 dětí.
V tomto pololetí se uskutečnilo 12 lekcí, děti také měly možnost přidat se k návštěvě Planetária
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pořádané pro Akademii vesmírných cestovatelů, přičemž této možnosti hojně využily. Od října
2019 začal nový běh Astronomické školičky, do kterého je v současné době zapsáno 28 dětí.

Stejně jako minulý školní rok bylo nutno kvůli vysokému zájmu otevřít dvě paralelní třídy,
přičemž přednostně byly přijímány děti, které zatím do Astroškoličky nechodily. Do konce roku
2019 proběhlo 6 lekcí ročníku 2019/2020.

3.8.2 Astronomický kroužek
3. až 5. třída ZŠ, Hvězdárna Ďáblice

Astronomický kroužek, který poskytuje žákům z 3. až 5. tříd informace z oblasti astronomie,
astrofyziky i kosmonautiky, probíhá již pátým rokem na hvězdárně v Ďáblicích. Lekce se konají
během školního roku vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Od školního roku 2018/2019 byl
Astronomický kroužek předán plně do kompetence Hvězdárny Ďáblice, do té doby byl zajišt’ován
kolegy ze Štefánikovy hvězdárny. V nové podobě probíhá kroužek 2. rokem. Setkání jsou
doplněna demonstračními a žákovskými pokusy a pozorováním oblohy dalekohledy hvězdárny.
Lekce se konají během školního roku jednou týdně vždy ve čtvrtek od 16.30 do 17.45.

Od ledna do června 2019 probíhalo 2. pololetí kroužku, který navštěvovalo 8 dětí. Od října
roku 2019 navštěvuje kroužek 11 účastníků a do konce roku 2019 proběhlo 12 lekcí.

3.8.3 Akademie vesmírných cestovatelů
2. stupeň ZŠ, Štefánikova hvězdárna

Akademie vesmírných cestovatelů (AVC) je kroužek, který má na Štefánikově hvězdárně
tradici již desítky let. Je určen pro žáky 6. až 9. tříd, délka lekcí je 90 minut a lekce se konají
pravidelně jednou týdně v úterý v odpoledních hodinách.

Od ledna do června 2019 (tj. 2. pololetí AVC 2018/19) se kroužku účastnilo 26 dětí a uskuteč-
nilo se 24 lekcí. Pokud to počasí dovolovalo, část lekce byla věnována pozorování dalekohledy
v kopulích (v zimních měsících noční obloha, na jaře pak pozorování Slunce).

V rámci kroužku se uskutečnily exkurze do Planetária, do Hvězdárny a planetária v Brně
a do Techmánie v Plzni. O tyto aktivity byl, jako obvykle, ze strany dětí velký zájem. V létě se
pak uskutečnilo praktikum „Prázdniny pod hvězdami“, viz 3.8.6.

Od října 2019 začal nový běh Akademie vesmírných cestovatelů, do kterého je zapsáno
celkem 20 dětí. Z tohoto počtu je 9 dětí nováčky, zbytek do kroužku chodí druhým, případně
i třetím rokem. Do konce roku 2019 proběhlo 10 lekcí. Všechny děti v rámci kroužku vyplnily
a odevzdaly školní kolo Astronomické olympiády.

3.8.4 Astronomický kurz
od 9. ročníku ZŠ, Planetárium Praha a Štefánikova hvězdárna

Dvouletý astronomický kurz, určený vážnějším zájemcům o astronomii, má v našem podniku
již více než padesátiletou tradici. Pro hvězdárnu i planetárium je zcela klíčovým zdrojem aktivu
demonstrátorů Štefánikovy hvězdárny, kteří jsou často zároveň budoucími zaměstnanci podniku,
viz též kapitola 2.2. První ročník kurzu je tradičně realizován v planetáriu, druhý ročník pak
probíhá na Štefánikově hvězdárně.
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Obrázek 3.20: Vlevo: lekce Astroškoličky jsou pokud možno co nejvíce hravé a seznamují děti se zá-
kladními principy fungování vesmíru. Vpravo: ukázka teoretické lekce Akademie vesmírných cestovatelů,
kterou vede Jindřiška Majorová.

Závěrečné zkoušky I. ročníku 2018/2019 úspěšně složilo 69 posluchačů, tedy zhruba 60
% zapsaných posluchačů, kteří získali možnost postupu do II. ročníku. Do zimního semestru I.
ročníku 2019/2020 se zapsalo celkem 235 posluchačů, což je opět historický rekord, převyšující
kapacitu přednáškového sálu.

V květnu 2019 byl ukončen další běh 2. ročníku dvouletého Základního astronomického
kursu 2018/19, po kterém pro úspěšné absolventy kursu následovaly teoretické, přístrojové
a demonstrátorské zkoušky, po jejichž úspěšném složení může frekventant kurzu samostatně
pracovat s pozorovací technikou resp. provádět návštěvníky po Štefánikově hvězdárně. V roce
2019 složilo úspěšně zkoušky opravňující k vykonávání průvodcovské činnosti 19 posluchačů
kursu a 5 posluchačů kurzu složilo zkoušky přístrojové nebo teoretické.

Po každé lekci Základního astronomického kursu II. ročníku vždy následovala praktika,
v nichž si frekventanti osvojili zacházení s přístroji a zásady bezpečnosti práce se speciální
pozorovací technikou. Absolvování určitého množství praktik je zároveň nezbytnou podmínkou
pro úspěšné absolvování kursu.

V říjnu byl zahájen nový běh 2. ročníku kurzu 2019/20, který navštěvuje 49 frekventantů.

3.8.5 Cvičení z astronomie

Cvičení z astronomie, konaná od roku 2014, se stala oblíbeným doplňkem Astronomického kurzu,
navštěvují jak frekventanti astronomického kurzu, tak aktivní zájemci z řad spolupracovníků
hvězdárny. Cvičení se konají každý čtvrtek ve večerních hodinách, střídají se klasické „počítací“
lekce, jejichž cílem je zejména praktickými výpočty podložit některá tvrzení, která zazní ve
výkladových lekcích Základního astronomického kursu, ale není zde již prostor pro jejich
hlubší analýzu, a přednáškové lekce, na kterých se rozebírají aktuální astronomická témata.
Tyto přednáškové lekce pak slouží rovněž jako nástroj neustálého vzdělávání a zlepšování pro
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spolupracovníky Štefánikovy hvězdárny, jež se uplatňují jako průvodci a demonstrátoři, či jako
pozorovatelé.

Astronomická cvičení ročníku 2019/20 navštěvuje 37 posluchačů z řad frekventantů Astro-
nomického kurzu, oproti loňskému ročníku (21) se tak jedná o více než 75 % nárůst!

3.8.6 Prázdniny pod hvězdami

Astronomické soustředění posluchačů astronomického kroužku „Akademie vesmírných cestova-
telů“ proběhlo v termínu od 14. do 21. 7. 2018 již tradičně na hvězdárně v Rokycanech, která
nabízí pro tyto akce vhodné zázemí a méně znečištěnou oblohu, než jaká je k dispozici pozoro-
vatelům v hlavním městě. Hlavní náplní soustředění bylo pozorování noční oblohy dalekohledy.
Další částí programu byly astronomické přednášky a praktická cvičení z astronomie, jako je
nácvik složení a ustavení dalekohledu, osvojení základních pravidel při nočním pozorování,
pozorování Slunce nebo základy navigace. Do programu byl také zařazen celodenní výlet. Po
dobu akce účastníci plnili astronomické úkoly, které byly pravidelně vyhodnocovány, a nejlepší
účastníci nakonec obdrželi ceny v podobě publikací z nabídky organizace. Letošní akce se
zúčastnilo celkem 14 posluchačů AVC, viz též obrázek 3.20.

3.8.7 Mobilní astronomická expedice

Ve dnech 23.8. — 1.9. 2019 se uskutečnil již 36. ročník Mobilní astronomické expedice. Akce je
určena především spolupracovníkům HaP a účastníkům astronomických kurzů. Klade si za cíl
zejména vzdělávání účastníků v oblasti praktických pozorovacích dovedností jako je obsluha
dalekohledů a záznamových prostředků, pokročilá orientace na obloze či odhad obtížně měři-
telných veličin při pozorování atd. Nezanedbatelný je též rozměr společenský, který podporuje
kontakty lidí podobného zaměření a vytváří aktivní komunitu příznivců a spolupracovníků ze
kterou pak podnik následně využívá ke svému provozu či propagaci. Akce má formu stanového
tábora v lokaci poblíž obce Zachotín na Pelhřimovsku. Místo je unikátní především kombi-
nací geografické dispozice (vrcholová mýtina uprostřed lesů), rozumné dostupnosti a zároveň
odlehlosti od civilizace a tím i zdrojů rušivého nočního světla.

Již 36. ročník proběhl v týdnu měsíčního novu na samém konci letních prázdnin, což po-
skytlo relativně dlouhé noci v kombinaci se stabilním a příznivým počasím. Kromě tradičních
pozorovacích aktivit zahrnující amatérskou prohlídku oblohy, vizuální pozorování meteorů,
fotografický workshop a fotometrii proměnných hvězd se po mnoha letech podařilo obnovit
i tradici teleskopického pozorování meteorů. Z teoretického programu proběhly prezentace a se-
znamovací lekce týkající se realizovaných pozorovacích programů a jedna cestopisná přednáška.
V rámci akce se také tradičně koná „noc otevřených dveří“, které se v r. 2019 se zúčastnilo
cca 50 obyvatel okolních obcí. Počet účastníků Mobilní astronomické expedice dosáhl čísla
43. Velký dík patří vedení a obyvatelům obce Zachotín, kteří Expedici projevují neutuchající
podporu morální i materiální.
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3.9 Externí akce

Veletrh Holiday World 2019
21. – 24. února 2019
Na začátku roku jsme se zúčastnili čtyřdenního veletrhu cestovního ruchu, který se konal na Vý-
stavišti Praha. Na akci se vystřídalo hned několik zaměstnanců, kteří prezentovali naše střediska
formou propagačních materiálů a prodejem publikací. Propagace byla obohacena o plošnou
projekci, kde se promítaly ukázky nových pořadů a upoutávka na Štefánikovu hvězdárnu.

Obrázek 3.21: Střediska Planetum na veletrhu Holiday world 2019 reprezentovala mezi jinými i naše
marketerka a PR specialistka, paní Dominika Šimoňaková.

Jarní trhy
22. – 24. března 2019
Výstaviště Praha pořádá Jarní trhy, na kterých se formou samostatného stánku poprvé prezento-
valo i Planetum. Kromě propagačních materiálů a drobného prodeje nechyběly také dalekohledy
k pozorování oblohy.
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ABC festival
13. – 14. dubna 2019
Planetum svou účastí podpořilo ABC festival, který se konal v Národním zemědělském muzeu.
Na střeše budovy jsme měli stánek, ve kterém naší odborníci s dalekohledy návštěvníkům
ukazovli povrch Slunce. Dětem jsme rozdávali drobné dárky a vystoupili jsme také v rámci
hlavního programu s ukázkou experimentální show „Jak se dělá kometa“.

Rodinný den Prahy 7
2. června 2019
Tradiční Rodinný den Prahy 7 se konal na Výstavišti Praha. Oblíbené akce jsme se rádi zúčastnili.
Nechyběl stánek s propagací, dalekohledy k pozorování oblohy a fotokoutek s rekvizitami, kde
se návštěvníci mohli vyfotit s vesmírným pozadím.

Metronome Festival
21. – 22. června 2019
V rámci dvoudenního festivalu Metronome, který se konal na Výstavišti Praha, jsme se prezento-
vali hned dvakrát. Na Výstavišti jsme měli prezenční stánek s propagací a v budově planetária
pak proběhly 4 koncerty s projekcí, viz 3.2.

První dětský festival
28. – 29. června 2019
První ročník předprázdinového festivalu pro děti se konal na Výstavišti Praha, kde jsme se
veřejnosti prezentovali formou stánku s propagačními materiály, fotokoutkem a nechyběly
dalekohledy k pozorování oblohy.

Dovolená s dalekohledem
24. – 31. srpna 2019
Planetum bylo i v roce 2019 společně s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni spolupořadatelem
„Dovolené s dalekohledem“. Jednalo se již o 30. ročník této akce určené pro všechny zájemce
o pozorování, majitele astronomické techniky i jejich rodiny.

Letošní teermín se konal jisž tradičně v areálu rekreačního střediska Melchiorova Hut’, které
se nachází v těsné blízkosti Manětínské oblasti tmavé oblohy. Akce se účastnilo 79 osob včetně
organizátorů.

Letošní ročník Dovolené s dalekohledem byl ve znamení obřích planet Jupiter a Saturn.
Kromě nočního pozorování dalekohledy probíhal tradiční doprovodný program. Uskutečnilo
se 7 přednášek, celotýdenní bohatý dětský program včetně tomboly nebo celodenní výlet do
kaolinového dolu Nevřeň. Za Planetum byla v organizačním výboru akce přítomna paní Jindřiška
Majorová.

Vánoční kulturní tržiště
6. prosince 2019
Magistrát hlavního města Prahy letos poprvé pořádal akci s názvem Vánoční kulturní tržiště,
která se konala v prostorách Městské knihovny v Praze. Příspěvkové organizace hlavního města
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se tak celý den prezentovaly veřejnosti. Planetum zde v rámci hlavního programu vystoupilo
s experimentální show s tekutým dusíkem a suchým ledem.

Astrobus
březen – říjen 2019
Astrobus, výjezd mobilní observatoře, je tradiční akce, kterou již téměř čtyřicet let Planetum
nabízí letním táborům a posléze i školám v přírodě. Jedná se o nabídku odpoledního a večerního
astronomického programu. Tato nabídka obsahuje pozorování Slunce pomocí dalekohledu se
speciálním filtrem, přednášku s astronomickou tematikou doplněnou promítáním filmů, prodej
publikací a zejména pak pozorování objektů hvězdného nebe pomocí velkého dalekohledu. Je-li
zataženo, pozorování Slunce je nahrazeno pozorováním pozemských objektů a místo večerního
pozorování je organizována prodloužená beseda nebo rozšířené promítání astronomických filmů.

Veškerá technika je převážena služebním dodávkovým automobilem, díky elektrickému
generátoru je možno obsloužit i tábory, na kterých není zaveden elektrický proud.

Počet letních táborů, kam vyjel Astrobus v roce 2019 v porovnání s rokem 2018 mírně
poklesl, a to z 15 na 12. Rovněž počet navštívených škol v přírodě v porovnání s minulým
rokem klesl, a to z 10 na 5. Z hlediska počtu dětí, které se těchto akcí účastnily, však došlo
k meziročnímu nárůstu o více než 11 %. Celkově lze tedy konstatovat, že došlo ke zvýšení
efektivity jednotlivých výjezdů. Astrobus si (ve srovnání s tábory a školami v přírodě za výrazně
vyšší cenu) mohou objednat i komerční subjekty jako doplněk svých firemních akcí. Takový
výjezd se v loňském roce uskutečnil jeden.





4. Návštěvnost a tržby

4.1 Návštěvnost v roce 2019

Změna koncepce celého podniku, vytvoření nové značky, od kterého uplynul v listopadu 2019
právě jeden rok, následná masivní propagace a organizační změny – to vše se pozitivně projevilo
na celkové návštěvnosti všech středisek. Celková návštěvnost dosáhla historicky nejlepšího
výsledku, jak ukazuje obrázek 4.1.

V roce 2019 navštívilo Štefánikovu hvězdárnu, Planetárium Praha a Hvězdárnu Ďáblice
celkem 218 480 návštěvníků. To je o 44 tisíc návštěvníků více, než v roce 2018 a o 64 tisíc
návštevníků více oproti roku 2017. Tato čísla představují meziroční nárůst o 25 %, oproti roku
2017, kdy dostala organizace nové vedení, vzrostla návštěvnost o více než 41 %. . Nejen že
se jedná o historický rekord, ale i o rekordní meziroční nárůst, což nasvědčuje, že se nejedná
o pouhou statistickou výchylku, ale že se do zvýšené návštěvnosti opravdu promítá realizace
změn. Z grafu na obrázku 4.2 je patrné, že návštěvnost byla nejvyšší ve všech měsících, což
ukazuje na účinnost zvolené strategie.

Spolu s návštěvností je dalším důležitým výkonovým ukazatelem také tržba ze vstupného
a z prodeje předmětů souvisejících s hlavní činností, vymezenou ve zřizovací listině. Přehled
základních výkonových ukazatelů ve srovnání s roky 2018 a 2017 uvádí tabulka 4.1.
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Obrázek 4.1: Srovnání celkové roční návštěvnosti všech středisek Hvězdárny a planetária v letech 2008 –
2019.

Obrázek 4.2: Srovnání měsíční návštěvnosti v letech 2017 – 2019 a srovnání as průměrnou návštěvností
z let 2015 – 2017. Návštěvnost všech středisek byla v každém měsíci vyšší, než v předchozích letech, což
dokládá účinnost změny koncepce celého podniku.
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Obrázek 4.3: Poprvé za dobu společné existence překročil počet návštěvníků všech tří středisek hranici
200 tisíc. Dvousettisící vstupenku si zakoupili maminka se synem a jeho kamarádem, kteří do Planetária
Praha zavítali ze Středních Čech v sobotu 14. prosince 2019 na jednu z odpoledních pohádek. Št’astný
jubilant dostal odměnu v podobě kvalitního astronomického dalekohledu s automatickým naváděním v
hodnotě přes 10 000 Kč a také dárkový poukaz k bezplatné návštěvě některé z hvězdáren, kde se bude
moci seznámit jeho obsluhou.
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středisko ŠH PL HĎ celkem
prodej vstupenek 2017 [Kč] 2 380 625,− 8 061 303,− 147 455,− 10 589 383,−
prodej vstupenek 2018 [Kč] 3 099 255,− 9 601 851,− 133 470,− 12 834 576,−
prodej vstupenek 2019 [Kč] 3 336 513,− 13 332 676,− 170 065,− 16 839 254,−
změna (2018) +8% +39% +27% +31%
změna (2017) +40% +65% +15% +59%

návštěvnost 2017 41 355 108 515 4 354 154 224
návštěvnost 2018 50 782 119 375 3 972 174 129
návštěvnost 2019 56 256 156 773 5 451 218 480
změna (2018) +11% +31% +37% +25%
změna (2017) +36% +44% +25% +42%

prodej publikací 2017 [Kč] 69 871,− 310 963,− 21 225,− 402 059,−
prodej publikací 2018 [Kč] 74 618,− 323 855,− 16 028,− 414 501,−
prodej publikací 2019 [Kč] 74 771,− 431 412,− 18 864,− 525 046,−
změna (2018) +0% +33% +18% +27%
změna (2017) +7% +39% −11% +13%

� cena vstupenky 2017 [Kč] 58,− 74,− 34,− 69,−
� cena vstupenky 2018 [Kč] 61,− 80,− 33,− 74,−
� cena vstupenky 2019 [Kč] 59,− 85,− 31,− 77,−
změna 2018 −3% +6% −6% +4%
změna 2017 +2% +15% −8% +12%

Tabulka 4.1: Tržby ze vstupného, návštěvnost, tržby z prodeje publikací a průměrná cena vstupenky
jednotlivých středisek v roce 2019 ve srovnání s roky 2018 a 2017.
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4.1.1 Štefánikova hvězdárna

Štefánikovu hvězdárnu navštívilo v roce 2019 přes 56 tisíc návštěvníků a již poněkolikáté v řadě
se jedná o historicky nejvyšší dosaženou návštěvnost. Meziročně došlo k nárůstu návštěvnosti
o přibližně 11 %.

Vysokou návštěvnost ovlivnilo několik faktorů: nutnou, nikoliv však postačující podmínkou,
jež byla splněna, je poměrně příznivé počasí v průběhu celého roku. Pozitivní vliv však měla
nepochybně spolupráce všech tří středisek pod nově vzniklou značkou Planetum a s tím souvise-
jící důsledná práce s propagací (např. pomocí sociálních sítí) či reklamou, jež byla plánována
a využívána ještě více než v předcházejícím roce.

V neposlední řadě pak měla pozitivní vliv vydařená exteriérová výstava v Růžovém sadu,
která působila také jako pozvánka do hvězdárny, a zejména pak veřejností i novináři vysoce
oceňovaná výstava 50 let na Měsíci. Návštěvnost také nepochybně příznivě ovlivnilo vytrvale
vysoce pozitivní hodnocení návštěvníků akcí na volnočasových a turistických internetových
portálech. Dokladem dobrého hodnocení je např. certifikát Certificate of Excellence, který byl
hvězdárně udělen za trvale kladná hodnocení na mezinárodním portále TripAdvisor (hodnocení
4,5 z 5,0) nebo průměrná známka 4,6 z 5,0 v rámci recenzí na nejdůležitějším vyhledávači
Google.

Téměř ve všech měsících (mimo května a července) došlo k meziročnímu růstu návštěvnosti.
Největší procentuální nárůst byl zaznamenán v měsících leden a únor, kdy se jednalo o nárůst
návštěvnosti o 42 % resp. o 59 %. V ostatních měsících byl zaznamenán nárůst návštěvnosti okolo
20 % (březen, duben, červen a listopad) nebo v řádu jednotek % (srpen, září, říjen a prosinec).
Jediný výraznější meziroční pokles návštěvnosti byl zaznamenán v květnu, tento však lze přičítat
výrazně horšímu počasí v květnu 2019 oproti roku 2018, viz graf níže. V absolutních číslech
byly opět nejdůležitějšími měsíce červenec a srpen, kdy hvězdárnu navštívilo v součtu 18 712
návštěvníků, tedy více než 34 % celkové roční návštěvnosti.

Hvězdárna byla pro veřejnost otevřena v roce 2019 v období od ledna do května a od října do
prosince 6 dní v týdnu, tj. denně kromě pondělí, které je vyhrazeno pro údržbu a konání interních
akcí (astronomický kurz a astronomická školička), otevřeno je pouze pro školy. V období
od června do září byla hvězdárna otevřena 7 dní v týdnu a o letních prázdninách byla navíc
ve všedních dnech otevírací doba prodloužena do víkendového, tedy celodenního, režimu.
Mimořádně byla hvězdárna otevřena, resp. otevírací doba byla rozšířena, u příležitosti všech
státních svátků, dále během lednového a červencového zatmění Měsíce, během pololetních
prázdnin, u příležitosti Dne hvězdáren a planetárií, během Noci vědců, u příležitosti přechodu
planety Merkur přes sluneční disk a během vánočních prázdnin.

Programy pro školy

Pro návštěvy škol byly v roce 2019 vyhrazeny 3 dopolední a 1 odpolední termín od pondělí do
pátku. Hvězdárnu navštívilo celkem 257 školních výprav čítajících celkem 6 336 žáků a studentů
mateřských, základních i středních škol. Ve srovnání s rokem 2018 se jedná o 25 % nárůst počtu
škol. Z toho je patrný trend úspěšné propagace a oslovování vzdělávacích institucí pomocí brožur,
propagačních akcí i sociálních sítí.



66 Kapitola 4. Návštěvnost a tržby

Absolutní počet žáků, kteří hvězdárnu navštívili v režimu školní výpravy, narostl o 8 %.
Školní skupiny si mohly v roce 2019 vybírat z nabídky 21 pořadů a 4 živých programů pro
mateřské, základní a střední školy.

Nejnavštěvovanějším pořadem byl již tradičně program „Země jako planeta“ pro 5. ročník
ZŠ, který navštívilo 16 % všech výprav, druhým nejžádanějším byl pořad „Na výlet do vesmíru“
pro 2. až 4. ročník ZŠ, který navštívilo 15 % výprav. Na pomyslném třetím místě jsou pořady
„Povídání o Sluníčku“ pro mateřské školy až 2. ročník ZŠ a pořad „Do blízkého a vzdáleného
vesmíru“ pro 8. ročník ZŠ až 4. ročník SŠ, které navštívilo shodně 9,4 % školních výprav. Pětici
nejžádanějších pořadů uzavírá pořad „Astrohrátky“ pro MŠ, který navštívilo 8,6 % všech výprav.

Poměrně dobře si vede i nový pořad „O kouzelné pastelce“, který navštívilo 5,5 % všech
výprav. Uvážíme-li, že premiéra tohoto pořadu byla až v březnu 2019, tak tento program
nepochybně má potenciál se mezi 5 nejžádanějších školních pořadů zařadit.

Všechny programy byly doplněny prohlídkou hvězdárny, za jasného počasí také pozorováním
Slunce a pozemských objektů, a komentovanou prohlídkou astronomické výstavy.

Programy pro věrejnost

Astronomické pořady, a to jak pro děti, tak pro dospělé, byly uváděny jednak jako pravidelný
doplněk sobotních a nedělních prohlídek hvězdárny, jednak byly v letních měsících zařazovány
do programové nabídky pro nejširší domácí i zahraniční veřejnost. Kromě těchto pravidelných
odpoledních pořadů, jejichž nabídka se v průběhu roku mění tak, aby hvězdárna poskytla
možnost navštívit pořad všem věkovým kategoriím, je v případech příznivé viditelnosti planet do
večerních bloků pozorování zařazována nabídka krátkých pořadů, jež doplňují vlastní pozorování
daných planet v kopuli.

V době hlavní turistické sezóny jsou v odpolední nabídce rovněž pořady v anglickém jazyce,
a to sice na témata, jež jsou pro turisty atraktivní. Jedná se o pořady „Universe Near And
Distant“, pořad poskytující obecný přehled astronomie, a zejména pak „Prague Astronomical“,
pořad týkající se astronomických památek Prahy.

Celkem hvězdárna během roku 2019 do své programové nabídky zařadila možnost navštívit
23 různých pořadů, které na 203 představeních zhlédlo 3 896 diváků.

Astronomická pozorování pro věrejnost

Astronomická pozorování se konala pravidelně v otevírací době, tj. denně kromě pondělí. Od
června do září, tedy v hlavní turistické sezóně (a tedy i v době největší návštěvnosti hvězdárny),
byla hvězdárna otevřena 7 dní v týdnu. Objednané exkurze a tzv. individuální prohlídky byly
přijímány i mimo otevírací hodiny.

Celková délka provozu pro návštěvníky dosáhla v roce 2019 téměř 2 700 hodin. Štefánikova
hvězdárna patří s tímto rozsahem otevírací doby k veřejnosti nejpřístupnějším hvězdárnám na
světě. Nejnavštěvovanější lidová hvězdárna na světě, kalifornská Griffith Observatory, má roční
otevírací dobu přibližně 3 300 hodin.

Štefánikova hvězdárna byla v roce 2019 celkem 7krát mimořádně otevřena i mimo standardní
otevírací dobu. Jednalo se o akce „Zatmění Měsíce“ (21. 1.), pololetní prázdniny (1. 2.), „Den
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hvězdáren a planetárií“ (15. 3.), „Noc vědců“ (5. 10.), „Přechod Merkuru“ (11. 11.) a vánoční
prázdniny (27. až 30. 12.).

Celkem byla v roce 2019 otevírací doba hvězdárny mimořádně prodloužena o 28,5 hodiny,
během kterých hvězdárnu navštívilo celkem 732 návštěvníků. Průměrná hodinová návštěvnost
tak činila 29,2 návštěvníka, což je o 43 % víc oproti průměrné roční návštěvnosti, která činila
20,4 návštěvníka za hodinu.

4.1.2 Planetárium Praha

Planetárium Praha navštívilo v roce 2019 přes 156 tisíc návštěvníků. Stejně jako v případě
Štefánikovy hvězdárny se jedná se historicky o nejvyšší dosaženou návštěvnost. Oproti roku
2018 se návštěvnost zvýšila o 31 %, oproti roku 2017 došlo k nárůstu návštěvnosti planetária
o téměř 44 %.

Z hlediska prodeje vstupenek je důležitá i struktura návštěvnosti, která se zcela zřetelně
mění. Doře je to vidět na průměrné ceně vstupenky: přestože mezi roky 2018 a 2019 nedošlo
k navýšení cen vstupného, průměrná cena vstupenky vzrostla oproti roku 2018 o 6 %. To
znamená, že návštěvníci si častěji zakupují dražší vstupenky na vlastní program planetária, který
se pro ně stává stále atraktivnější, a méně zakupují levnější vstupenky, které platí toliko na
prohlídku výstavy ve foyer. Vzheledem k tomu, že tato situace se opakuje již druhým rokem, dá
se předpokládat, že se jedná o důsledek efektivity změn dramaturgické koncepce podniku.

Návštěvnost také zřejmě příznivě ovlivnilo i vysoké hodnocení návštěvníků akcí na volnoča-
sových a turistických internetových portálech. Například na vyhledávači Google má planetárium
průměrné hodnocení 4,4 (z maxima 5,0). Ze záporných hodnocení si návštěvníci nejvíce ztěžují
na kvalitu toalet a na nefunkční interaktivní exponáty na výstavě. Oběma problémovým oblastem
se proto budeme přednostně věnovat v roce 2020.

Planetárium bylo pro veřejnost otevřeno v roce 2019 v období od ledna do června a od září
do prosince 6 dní v týdnu, tj. denně kromě pondělí1, které je vyhrazeno pro údržbu, otevřeno je
pouze pro školy. V období letních prázdnin v červenci a srpnu bylo planetárium otevřeno 7 dní
v týdnu, a to v celodenním režimu.

Programy pro školy

Školní pořady navštívilo v roce 2019 celkem 65 641 žáků a studentů s doprovodem, kteří si
vybrali některý z celkem 43 pořadů nebo přednášek. Celkem bylo pro školní skupiny v roce
2019 uspořádáno 730 představení. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst návštěvnosti o 16,6 %
a nárůst počtu představení o 14,6 %. Nárůst návštěvnosti je v tomto případě statisticky dostatečně
významný na to, aby byl dokladem zkvalitnění vlastního programu i programové nabídky.

V novém školním roce planetárium pro školy uvedlo tři nové pořady a dvě nové přednášky,
z toho jednu pracovní dílnu „Planety v hrsti“. V ní se děti na úvod seznámí s tělesy sluneční
soustavy a s velikostmi planet. Následuje druhá část, během které si děti vyrobí model sluneční
soustavy, který si mohou odnést do školy. Od září do konce roku byla přednáška uvedena 29krát.

1Zavírací den byl od roku 2018 přesunut z pátku na pondělí, nebot’ páteční odpoledne a večer lépe odpovídá
poptávce veřejnosti po volnočasových aktivitách.
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Do nabídky byla zařazena i dějepisná přednáška „Od Sáma po Husa“, a to na přání pedagogů,
kteří v našich dotaznících uvedli, že by uvítali pořad o klíčových historických momentech naší
země.

V roce 2019 byla spoluráce s Výstavištěm Praha rozšířena také v rámci škol. Nyní nabízíme
školním výpravám společné zvýhodněné vstupné pro Planetárium Praha a Maroldovo panoráma.
Za rok 2019 využilo toto kombinované vstupné 1 273 dětí.

Programy pro věrejnost

Program určený veřejnosti zhlédlo v planetáriu v roce 2019 celkem 75147 návštěvníků, kteří se
mohli zúčastnit některého z celkem 31 různých pořadů, přednášek, koncertů či jiných kulturních
akcí. Celkem bylo uvedeno 1 122 představení. Zatímco počet jednotlivých představení se oproti
roku 2018 zvětšil o 24 %, jejich návštěvnost vzrostla o více než 36 %. To pokládáme za důležitý
důkaz efektivnosti programových změn, které probíhají od roku 2017.

Podrobnější informace o nových pořadech nalezne čtenář v kapitole 3.1.

4.1.3 Hvězdárna Ďáblice

V polovině roku převzal funkci vedoucího Hvězdárny Ďáblice Bc. Petr Sobotka, který následně
provedl řadu organizačních změn, viz 2.1. Tyto změny se již ve druhém pololetí významně
projevily na návštěvnosti hvězdárny.

Návštěvnost hvězdárny byla o 38 % vyšší než uplynulý rok. Navštívilo ji celkem 5 276 osob,
z toho veřejnost 2 725, školy a příměstské prázdninové tábory 2 551. Počet návštěvníků z řad
veřejnosti se zvýšil oproti minulému roku o 67 % v důsledku vhodné změny otevírací doby.
Počet návštěvníků z řad veřejnosti poprvé předčil počet dětí ze škol. Počet účastníků školních
výprav, kteří navštívili hvězdárnu se zvýšil o 16 %.

Programy pro školy

Pro školy bylo uvedeno v průběhu školního roku 13 pořadů z 22 nabízených. Celkem 74
představení zhlédlo 2 206 žáků včetně pedagogického doprovodu. Samozřejmou součástí pořadů
je prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a za příznivého počasí i pozorování denní oblohy
(Slunce, Venuše, Jupiter a Měsíc).

Programy pro věrejnost

V průběhu školního roku se uskutečnilo celkem 38 akcí. Z toho bylo 18 specializovaných
přednášek s astronomickou, kosmonautickou a přírodovědně cestopisnou tématikou, zbytek
potom pořady nebo filmové večery s podobnou náplní.

O letních prázdninách bylo promítnuto celkem 42 pořadů (největší zájem byl o pohádky),
kterých se účastnila jak veřejnost, tak organizované příměstské tábory.

Astronomická pozorování pro věrejnost

Pozorování se konala vždy ve středu a ve čtvrtek večer a každou neděli odpoledne. Od března
i v sobotu odpoledne a večer a od října i v pátek večer. Celkem se uskutečnilo, vzhledem k počasí,
159 pozorování, z toho tři mimořádná: 21. ledna úplné zatmění Měsíce, 16. července částečné
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zatmění Měsíce a 11. listopadu přechod Merkuru přes Slunce. Mimo to se uskutečnilo dvakrát
individuální astronomické pozorování.


