ASOCIACE HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ
Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 BRNO

Výroční zpráva za rok 2011
1. Hlavní aktivity v roce 2011
1.1 Jednání Rady
V roce 2011 se uskutečnily 3 jednání Rady AHaP. Konkrétně se rada AHaP sešla
23. března 2011, Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě
Představení úspěšných projektů přihlášených do výzvy Věda a výzkum pro inovace – tj. Brno, Hradec
Králové, Ostrava, a ukázka 3D projekce v ostravském planetáriu.
17. října 2011, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Grant MK ČR, Internetový kurz základů astronomie, výstava ve foyer pražského planetária a projekce
pořadu Kde začíná vesmír.
13. listopadu 2011, Hvězdárna a planetárium Brno
Prohlídka zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno, projekce pořadu Neuvěřitelné Brno.

1.2 Spolupráce s Českou astronomickou společností
V průběhu roku 2011 probíhala volná spolupráce s Českou astronomickou společností.

1.3 Projekt „Vesmír v kontrastu“
Cílem je pomocí interaktivního workshopu popularizovat aktuální stav a možnosti, současně pak výrazně
povýšit kvalitu grafických, publikačních a dramaturgických aktivit pracovníků, dobrovolných spolupracovníků i
zainteresovaných návštěvníků českých hvězdáren a planetárií především ve způsobu prezentace moderních
přírodovědných poznatků. Současně vznikne unikátní publikace věnovaná Měsíci, která poslouží jako důležitý
materiál pro práci v astronomických kroužcích a popularizaci u příležitosti běžných akcí hvězdáren a planetárií,
stejně jako muzejních nocí, nocí vědců, dní otevřených dveří apod.
Grant MK ČR byl asociaci udělen, avšak v menší výši (30 000,- Kč oproti požadovaným 70 000,- Kč). Proto
byl rozdělen na dvě poloviny. Jádrem projektu „Vesmír v kontrastu“ zůstal jeden interaktivní workshop organizovaný na podzim 2012 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Účastnit se jej budou pracovníci českých
hvězdáren zřizovaných krajskými či městskými úřady, jejich dobrovolní spolupracovníci (např. demonstrátoři,
členové astronomických kroužků, členové klubů), přístup budou mít i vážní zájemci z řad veřejnosti.
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Workshop bude zaměřen na práci s grafikou. Základem bude brainstorming o způsobu volby grafických výstupů organizací při prezentaci svých aktivit vůči veřejnosti. Dalšími tématy bude konstrukce a dlouhodobá
stabilita jednotného vizuálního stylu, význam a práce s logem. Tuto část zajistí absolventi některé z graficky
zaměřených vysokých škol, pravděpodobně Vysoké školy umělecko-průmyslové. Následovat budou praktická
cvičení a přehled podstatných rad, jak připravovat grafické podklady (manuály, programové letáky, publikace)
do tisku, vč. ukázek DTP práce. Součástí tohoto workshopu bude vydání publikace o Měsíci, jeho pozorování a
způsobu prezentace současných znalostí k veřejnosti, sestavený předním českým odborníkem na tuto problematiku, Mgr. Pavlem Gabzdylem.

2. Hospodaření v roce 2011
Počáteční stav (1. 1. 2011)
Hotovost
Účet

1448,00
34788,13

Celkem

36 236,13 Kč

Příjmy
Členské příspěvky
Dotace
Úrok

17000,00
0,00
3,65

CELKEM příjmy

17003,65

Výdaje
OON
Srážková daň
Provoz.režie
Poplatky
Poštovné
Celkem provoz.režie

4250,00
750,00
1078,00
34,00

CELKEM výdaje

ROZDÍL příjmy - výdaje

1112,00

6112,00

10 891,65 Kč

Konečný stav (31.12.2011)
Hotovost
Účet

1414,00
45713,78

Celkem

47127,78

Dle podkladů Mgr. Lenky Soumarové sestavil Jiří Dušek.
25. června 2012

