INFORMATIVNÍ PLÁN ČINNOSTI
HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2018
Plán činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2018 vychází z poslání a hlavních
úkolů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárna a planetárium Brno),
z finančního plánu na rok 2017 a koncepce strategického rozvoje v letech 2013 až 2018.

PRIORITA ROKU 2018 – PROJEKT 3^RESTART
Hlavním cílem je instalace nového projekčního systému v sále digitária. Předpokládáme tyto kroky:






výběr administrátora projektu – leden 2018
sestavení zadávací dokumentace pro výběr dodavatele – leden 2018
výběr dodavatele zařízení – únor – duben 2018
realizace investice – září 2018
otevření digitária – říjen 2018

Součástí projektu jsou i další, navazující realizace:
 nová expozice v sále exploratoria
 drobné stavební úpravy ve vstupní hale
 nový informační systém v šatně
 oprava nosné zdi v prostoru mezi astronomickými kopulemi
o výběr dodavatele
o realizace stavby
Ve všech případech předpokládáme dokončení na podzim 2018.

DRAMATURGIE DIGITÁRIA
Trvalým středobodem Hvězdárny a planetária Brno zůstává sál digitária, do kterého dochází přibližně 80 procent
všech návštěvníků. Naším cílem není provozovat pouze špičkové digitální planetárium, nýbrž rozvíjet stávající
způsoby a hledat nové formy projekce ve specifickém formátu na polokulovité plochy – zejména vědecké
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vizualizace i ryze umělecké počiny. Tedy zůstat leaderem v této produkci a projekci v českém i
středoevropském regionu.
V roce 2018 bychom rádi uvedli tato představení:







Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu (leden 2018)
Zula hlídka – počasí pod psa (únor 2018)
Morava 360 (únor 2018)
Co kdyby? (duben 2018)
Tajemství gravitace (říjen 2018)
Jsme hvězdy (říjen 2018)

KLÍČOVÉ AKCE ROKU 2018










Rojení kosmonautů (březen 2018)
Fulldome Festival Brno 2018 (červen 2018)
Černý úplněk (červenec 2018)
Noc padajících hvězd (srpen 2018)
BrnoSat (průběžně)
věda@BRNO@JMK (průběžně)
Festival vědy (září 2018)
Noc vědců (říjen 2018)
Svátek světla (prosinec 2018)

V roce 2018 bychom rádi rozvíjeli i tyto projekty:







Systém kamer monitorující dění nad městem Brnem.
Planetární parkoviště – rozšíření stávajícího parkoviště u házenkářského hřiště Draken.
Planetární stezka – instalace v parku Kraví hory demonstrující rozlehlost Sluneční soustavy.
Brněnská kamenná zahrada – variace tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin
z nejbližšího regionu zařazených do časových, geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí.
Přírodovědné kognitorium 2.0 – postupné rozšiřování volně přístupné expozice na unifikovaných podestách
s dalšími experimenty v jiných částech parku Kraví hory (např. „netopýří uši“, barevné filtry)..
Sluneční věž – nadčasový, městský prvek, jehož základem je Sluneční věž (rozhledna o předpokládané
výšce 17,5 metru).

VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2018





Budeme podporovat úspěšně se rozvíjející astronomické kurzy pro žáky základních i středních škol.
Průběžně budeme vytvářet nelicencovaný on-line obsah, který volně nabídneme k nekomerčnímu užití.
Zejména se jedná o záznamy odborných přednášek. Zásadním způsobem obnovíme www stránky
www.zeremevesmir.cz tak, aby byly efektivní pro provoz i údržbu.
Spolu s dalšími kulturními organizacemi města Brna budeme spoluorganizovat další ročník Kulturní
akademie třetího věku.






Počátkem roku zopakujeme naši akci neformálně pojmenovanou Vzhůru do vesmíru pro děti ze všech
krizových center, dětských domovů či chráněných bydlení v Jihomoravském kraji.
V polovině roku zopakujeme projekt Prvňáčci v říši vědy pro žáky základních škol Jihomoravského kraje.
Jako součást představení pro školní výpravy budou v průběhu roku 2018 připravovány nové sady
pracovních listů pro žáky a metodické materiály pro pedagogy.
V roce 2018 se aktivně zúčastníme několika prestižních akcí:
 IMERSA Summit (únor 2018)
 Academia Film Olomouc (duben 2018)
 IPS Annual Conference (červen 2018)
V průběhu roku 2018 bude dokončen projekt Erasmus+ ASTRONET – networking evropských planetárií a
science center, v rámci kterého navštíví naši pracovníci Švédsko, Itálii a Velkou Británii. Předpokládáme, že
na jaře 2018 podáme další, obdobný projekt.

PUBLIC RELATIONS A MARKETING












Klíčové pro nás zůstává posilování značky a příběhu Hvězdárny a planetária Brno. Nestačí, že jsme dobří,
ale musí se o nás vědět a musíme být schopni naši práci „nabídnout“ obyvatelům města i kraje.
S ohledem na změnu kulturního i ekonomického prostředí, stejně jako programové i návštěvnické skladby,
je vhodné dál diskutovat otázku nového vizuálního stylu organizace a názvu (nabízí se Planetárium Brno).
V roce 2018 zůstanou těžištěm našich propagačních aktivit:
 stránka www.hvezdarna.cz;
 e-mailový zpravodaj;
 skupina na Facebooku www.facebook.com/hvezdarna.brno (vč. placené reklamy);
 tištěný měsíční program;
 tištěný čtvrtletní zpravodaj Hvězdárna a planetárium Brno (vč. dvou vydání distribuovaných po
celém městě Brně);
 tištěný čtvrtletník pro děti nazvaný Krávoviny;
 půlroční příloha v krajském vydání Deníku;
 přílohy v deníku Metro XXL;
 na začátku školního pololetí rozesílaný katalog vzdělávacích pořadů všem základním a středním
školám Jihomoravského kraje a přilehlých oblastí, vč. vybraných pedagogů;
 spolupráce s rozhlasovou stanicí Rádio Petrov;
 CLV vitríny na zastávkách městské hromadné dopravy.
V roce 2018 se pokusíme vyjednat u zřizovatele navýšení příspěvku na propagaci organizace tak, abychom
mohli alespoň jednou ročně realizovat skutečně masivní PR kampaň prostřednictvím billboardů,
megaboardů, CLV vitrín a prostředků městské hromadné dopravy.
I nadále budeme spolupracovat s kulturními, univerzitními i akademickými organizacemi (např. VIDA!
science center, Knihovna J. Mahena v Brně, Akademie věd České republiky, občanské sdružení Masarykova
čtvrť, CEITEC, JCMM, JIC).
V roce 2018 bychom rádi podpořili vydání anglické a německé jazykové verze publikace Neuvěřitelné Brno,
stejně jako první, české vydání publikace o dějinách brněnské astronomie.
Naším neformálním marketingovým a mediálním partnerem v roce 2018 zůstává SNIP & Co.
Významnou roli chceme hrát v České asociaci science center, České astronomické společnosti a
International Planetarium Society.



Průběžně budeme modifikovat organizační řád, klást důraz na vedení dramaturgické rady, zajišťovat
kontroly bezpečnosti práce a udržovat neformální poradní sbor ředitele. Důležitá bude přímá i nepřímá
reprezentace Hvězdárny a planetária Brno na akcích městského i krajského významu.
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