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Planetka máiméno po řediteli
m hl}*stská hvěerjnrr-'la *xi*tuj* 1iř parlesát !*i'
&ď
ffi editel hvězdárny Miroslav Spurný se nedívá

ffi rcuze dopředu, ale rád si připomene isvé
ffi ffipředchůdce a dalšíosobnosti, které se

na vzniku a provozu podílely. Vzpomínkám bude
patřit i chystaná zářijová akce.

,,Myslím, že bych měl zmínit především nejdůleŽi-

tější osobu na hvězdárně, pana Františka Krejčího,
jehoŽ odkazu si hluboce váŽím nejen já. Hvězdárnu

vybudoval v letech 1959-1963 a dovedl ji k slav-

nostnímu otevření 7. července 1963' V listopadu
'l 971 hvězdárna vyhořela a on ji dokázal v dubnu
'l 977 zrekonstruovanou znovu otevřÍt v podstatně

rozšířenější podobě. Hvězdárnu vedl až do svó

smrti v roce 1984," zavzpomínal ředitel. ,,Poté
ji dokázal předat svým nástupcům, a letos si tak
přímo v jejím areálu můŽeme připomenout 50 let

od otevření. Po Františku Krejčím je pojmenována

planetka, obíhajícív pásu asteroidů mezi Marsem

a Jupiterem' Pojmenovali ji astronomové ondřejov-

ské observatoře, kteříji objevili, a to znamená,

že význam tohoto člověka je určitě nadregionální.

Karlovy Vary mají na obloze zastoupenív tomto člo-
věku, kterým je zakladatel hvězdárny a její dlouho-

letý vedoucí' Začátkem nového tisíciletí se po něm
podařilo pojmenovat ulici pod hvězdárnou' A nyní

bych si přál' aby hvězdárna do dalšírth let nesla jeho

jméno. Myslím si, Že by si to k 50. výročí existence

tohoto zařízení určitě zasloužil. Já sám jiŽ sice pana

Krejčího nepamatuji, ale z řad jeho spolupracovníků
jsem o něm slyšel řadu pozitivních hodnocení,"

doplnil k velké osobnosti hvězdárny Spurný.

Podle něj za posledních 20 let se na hvězdárně

střídaly generace studentů ze středních škol

z nichž s řadou úspěšně spolupracuje dodnes.

,,Bez pomoci těchto lidí by třeba už na Hůrkách

hvězdárna ani nebyla. MoŽná bude lepší poděkovat

jmenovitě všem na pamětníakci, kterou bychom

zakladatel hvězdárny František Krejčí u dalekohle-

du Newton.

rádi uspořádali po prázdninách, v sobotu 7. září

2013. S řadou z nich třeba budeme mÍt příleŽitost

setkat se, řada z nich jiŽ neŽije. Proto bych asi touto

cestou poděkoval všem, kdo našemu zaÍízenídal
kousek své přízně. AťjiŽ studentům, kteří léta věr-

ně vypomáhali jako členové astronomického klubu

nebo radioklubu, nebo všem lidem, kteří se k nám

rádi vracejí a sledují proměny hvězdárny v čase.

A moc rád bych poděkoval současnému kolektivu,

který na hvězdárně působí a pomáhá jí dát novou

tváí která bude určitě víc a víc atraktivní pro

všechny návštěvníky," nastínil Spurný. Podle znalců

hvězdárny by stálo za to připomenout ještě jedno

zvláštníobdobí, ato 1.'1. 1995-30.6. 1996. Tehdy

se hvězdárna stala světovou raritou - Hvězdárnou

Karlovarského symÍonického orchestru.,,Určitě

toto spojení vyvolává úsměv ve vzpomínkách řady

lidí' kteřítu dobu pamatují, a bylo vŽdy úsměvné

sledovat kolegy z jiných hvězdáren, kdyŽ jsme naše

zařízení představovali. Je pravda, Že takovouto

hvězdárnu nikde na světě nenajdete. Následně byla

začleněna pod úřad města a později město Karlovy

Vary," potvrdil Spurný.

Jan Havelka

Radioklub uŽ
oslavil Šedesátiny
Karlovarská hvězdárna úzce spolupracuje s ra-

dioklubem. Ten nabÍzířadu aktivit a jeho význam

dokazuje i to, že 4. bÍezna2013 oslavil 60 let

své existence' Jeho historie totiŽ sahá až do roku

1953' kdy byla v Karlových Varech zaloŽena

odbočka spolku ČAV (Českomoravští amatéři vysÍ-

lači). 
''V 

roce 1956 získal radioklub novou značku

0KlKVK' coŽ mělo symbolizovat Karlovarský kraj,

kterou pouŽívá dodnes. Současný radioklub má

38 členů a jeho hlavní činnostíje pořádání soutěže

a kroužku mládeŽe a aktivní práce s mládeŽí,

závodění na krátkých a velmi krátkých vlnách,

kde vyuŽívá svoji závodní značku 0L7C, kde se
pravidelně umisťuje v první desítce. Pro svoji

činnost také vyuŽívá vysílací středisko na Blaten-

ském vrchu," uvedl Martin Vítek, vedoucí krouŽku

radioklubu. Podle Spurného radioklub dlouhá léta

pracoval v prostorách na RůŽovém vrchu, v letoš-

ním roce jej čeká stěhování do nových, větších

a modernějších prostor Ve Staré Roli. ,,Nezbývá
neŽ radioklubu a jeho členům popřát hodně zdraví

a štěstív závodech a minimálně dalších 60 let

v rozvoji radioamatérské činnosti," dodal Spurný.

Aktuální informace o dění v radioklubu |ze najít

na webových stránkách www.ok1kvk.cz.

Jan Havelka
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Servis oken
a dveří'
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pro Karlovarcloý kraj

o pozáruční servis
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HIGH SEGURITI s. r. o.
Přijmeme na hlavní pracovní poměr, popř. dohodu o provedení práce,

uchazeče na pozici ostraha v obchodním domě.
PoŽadavky: Íyzická zdatnost, loajalita, bezúhonnost, psychická odol-

nost, schopnost rozhodování se' Nabízime: dobré mzdové podmínky, osobní
ohodnocení, stabilní zaměstnání u zavedené společnosti s více neŽ ] 0letou
působností' Jedná se o dlouhodobou spolupráci s možností prďesního růstu.

V připadě zájmu nás kontaktujte lel':777 282050

KOUPIM POLE
kdekoli v Karlovarském
kmjiza odhadnícenu,

1 ha a více, nejIépe' 2_5 Kčza 1 m2.

Tel.:6O4 287 347

Bezpečnostní dveře, otevírán í

zámků, zámečnické práce -
montáŽe všech typů zámkŮ

www.zamecnictvi-svopok.kvalitne.czl

Rudolf Čurda 0)4rm{ť{ray2
tel. 602 488372,353 566 016 *


