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Tisková zpráva 09/2014 ze dne 20. srpna 2014 

 

k programu na měsíc září 2014 
 
 
Přehled akcí pro veřejnost v září 2014 

 
 
1) Astronomická pozorování pro veřejnost:   

PONDĚLÍ  ����  ÚTERÝ  ����  STŘEDA  ����  ČTVRTEK  ����  PÁTEK   

v 20:00 hodin   

Program pozorování: 
Měsíc – od 1. do 11. září  
Merkur – nepozorovatelný  
Mars – večer nízko nad jihozápadním obzorem      
Jupiter – ráno na východě   
Saturn – večer nízko nad jihozápadním obzorem 
Uran – po celou noc   
Neptun – po celou noc  
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc 
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc 
 

 
2) Projekty: 

 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvězdárna v Žilině pořádají v rámci projektu 

BRÁNA DO VESMÍRU ve dnech 19. až 21. září 2014 prakticky orientovaný seminář  

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI II. 

Seminář je určen zejména žákům základních a studentům středních škol, pedagogům a dalším 
zájemcům. Je zaměřený na význam experimentů v současné vědě a technice, nejnovější poznatky 
z observační astronomie a klimatologie. 

Akce se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí. Program semináře bude zahájen 
v pátek v 17 hodin a ukončen v neděli v 15 hodin. 

Díky spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 
SR-ČR 2007-2013 můžeme v rámci projektu Brána do vesmíru podpořit zájemce o účast formou 
zajištění a úhrady ubytování a stravy po dobu konání akce (maximálně 15 osob). Zajištěno je 
rovněž drobné občerstvení v průběhu akce. 

Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.  
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Podrobnější informace o programu najdete na internetových stránkách projektu: 
http://www.branadovesmiru.eu/. 

 
����  -  ���� 

    
   Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity 
(SOSA) pořádají  v rámci projektu SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU 
BUDOUCNOST ve dnech 3. až 5. října 2014 seminář 
 

NoGravity 2014 - Kosmonautika, kosmický výzkum a technologie. 
 
   Přeshraniční seminář o současné kosmonautice, kosmickém výzkumu a technologiích i 
novinkách a příležitostech v oblasti kosmického průmyslu. 
   Seminář se bude konat v příhraniční oblasti Slovenska. Informace budeme průběžně 
aktualizovat na stránkách www.astrovm.cz. 
 

 
3) Noc vědců 

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ 

Na pátek 26. září 2014 vyhlásila Evropská komise další ročník akce s názvem Evropská noc 
vědců. K této celoevropské akci se připojí i Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.  
Program akce bude zveřejněn na internetových stránkách www.astrovm.cz. 

 
 
4) Podzimní putování Valašskem 

Odbor Klubu Českých turistů TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí 
a s Valašskou astronomickou společností pořádají v sobotu 27. září 2014 další ročník turistického 
pochodu  

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ VALAŠSKEM 

Start i cíl pochodu je na hvězdárně.  
Připraveny jsou trasy v délce 9 a 25 km a rovněž dvě cyklotrasy v délce 45 a 75 km. Start v době 
od 9:00 do 10:00 hodin. V cíli do 15:00 hodin pozorování Slunce dalekohledem, astronomické 
pohádky, zábavný program pro děti apod. 

 

5) Zájmové astronomické kroužky 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. vypisuje pro školní rok 2014/15  

ZÁJMOVÉ ASTRONOMICKÉ KROUŽKY 

pro mládež od 11 let až po dospělé.  



Hvězdárna Valašské Mezi říčí, příspěvková organizace 
Vsetínská 78 

757 01   V A L A Š S K É   M E Z I Ř Í Č Í 
 

 

Zájemci se mohou přihlásit v termínu od 25. 8. do 5. 9. 2014 osobně, telefonicky na čísle 
571 611 928 nebo e-mailem na info@astrovm.cz. 
Zahajovací schůzka se uskuteční ve středu 10. září 2014 v 17:00 hodin na hvězdárně. Na 
zahajovací schůzce budou dohodnuty zejména termíny dalších pravidelných setkání a další 
podrobnosti. 

 
 
Datum:   20. září 2014 
Informace poskytne: Naděžda Lenžová 
E-mail:   nlenzova@astrovm.cz 
 
Autor zprávy:  Naděžda Lenžová 
E-mail:   nlenzova@astrovm.cz 
Kontakt:  571 611 928 
URL:    http://www.astrovm.cz 
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