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Tisková zpráva 33/2011 ze dne 14. listopadu 2011 

 
k programu na měsíc prosinec 2011 

 
Přehled akcí pro veřejnost v prosinci 2011 

 
1) Astronomická pozorování pro veřejnost:   

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

(kromě pondělí 26. prosince) v 18:00 hodin 

Program pozorování: 
Měsíc – v první dekádě a na konci prosince 
Jupiter – po celý měsíc 
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc 
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc  

 
2) Semináře - praktika: 

Setkání Společnosti pro Meziplanetární hmotu, o. s. 

O víkendu 9. až 11. prosince 2011 se v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí uskuteční setkání Společnosti 
pro Meziplanetární hmotu, o. s. (SMPH), která je kolektivním členem České astronomické společnosti se statutem 
sekce.  
Přestože se jedná o akci určenou pro přihlášené členy SMPH, budou jednotlivé odborné příspěvky přístupné také 

pro veřejnost. Zajímáte-li se o problematiku planetek, komet a meteorů, jste srdečně zváni.  

Z programu semináře vybíráme (sobota 10. prosince): 

09:15 Novinky ve výzkumu komet za poslední rok (Jakub Černý) 
10:00 Jak předpovědět jasnost nové komety (Jakub Černý) 
11:00 Vesta pod drobnohledem (Ivo Míček) 
13:30 Fyzika letu meteoroidu atmosférou Země (Pavol Habuda) 
14:30 Zkušenosti z provozu sítě CEMENT a Expedice Draconidy 2011 (Roman Piffl) 
16:00 Pozorování/videopozorování meteorů - rok 2011 (Jakub Koukal) 
17:00 SMRST: O pozorování meteorů pomocí radiových odrazů (Ladislav Bálint) 

Podrobnější informace budou k dispozici na internetových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí 
http://www.astrovm.cz. 
 

 
 

3) Pozorujte: 

Zatmění Měsíce 10. 12. 2011 

Posledním zatměním roku 2011 bude úplné zatmění Měsíce, které nastane v sobotu 10. prosince. Na území 
České republiky však bude Měsíc vycházet již po skončení fáze úplného zatmění – úkaz se tedy bude odehrávat velmi 
nízko nad obzorem. 
Zatmění bude u nás proto viditelné jen jako částečné – ve Valašském Meziříčí vychází Měsíc asi 12 minut před 

koncem fáze úplného zatmění. Avšak vzhledem k členitému horizontu tato část úkazu nebude viditelná. Vhodnější 
podmínky pro pozorování úkazu budou v místě co možná nejvýchodněji od Valašského Meziříčí, případně ve vyšší 
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nadmořské výšce a s dobrým výhledem na východní obzor. Ale i zde spatříme pouze závěrečné okamžiky zatmění. 
To je i důvod, proč Hvězdárna Valašské Meziříčí nebude v době úkazu otevřena pro veřejnost. 
 
Průběh jednotlivých fází zatmění (pro Valašské Meziříčí a okolí): 

úkaz      čas   výška nad obzorem  
východ Měsíce (10. 12. 2011)   15 h 46 min   
konec úplného zatmění   15 h 58 min     1,2°  
konec částečného zatmění   17 h 18 min   12,1°  
výstup Měsíce z polostínu   18 h 32 min   23,3°  
západ Měsíce (11. 12. 2011)   08 h 09 min   

Fáze polostínového zatmění Měsíce je natolik nevýrazná, že ji nelze pozorovat. 

Podrobnější informace o jsou k dispozici na http://www.astrovm.cz, v rubrice Na obloze. 

 
4) Doplňková výuka pro školy: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. připravila pro všechny typy škol programy doplňující učební osnovy. Termín 
návštěvy hvězdárny a požadovaný program je nutno dohodnout předem. 
Podrobnou nabídku programů a akcí pro školy najdete na internetové adrese www.astrovm.cz. 

����  -  ���� 
Předvánoční program pro nejmenší 

Zveme všechny mateřské školy a první třídy základních škol na předvánoční vzdělávací program „Pohádky noční 
oblohy“. Pro děti a školáky jsme připravili tři pohádkové příběhy: Jak se Delfín stal souhvězdím; Proč mají 
hvězdy jména; Proč jsou na obloze Kuřátka.  
Program je možné objednat v termínu od 12. do 23. 12. 2011. 

 
5) Astronomické kroužky: 

Astronomický kroužek pro žáky druhého stupně základních škol se schází vždy ve čtvrtek v 17:00 hodin na 
Hvězdárně Valašské Meziříčí. Astronomický kroužek pro pokročilé a dospělé se schází vždy ve středu v 17:00 hodin 
zpravidla jednou za 14 dnů. Další zájemci se ještě mohou přihlásit do obou kroužků. 
 

6) Zajímavosti: 

Začátek astronomické zimy 

Slunce vstupuje do znamení Kozoroha dne 22. prosince v 06 hodin 29 minut SEČ. Nastává zimní slunovrat, na 
severní polokouli začíná astronomická zima. V okamžiku zimního slunovratu se dostává Slunce nad obratník 
Kozoroha na jižní polokouli. Slunce u nás dosahuje v poledne nejmenší výšky nad obzorem za celý rok, tj. 16,5°. 
Den, který je v tomto okamžiku nejkratší a trvá 8 hodin a 5 minut, se začíná prodlužovat a noc zkracovat. 
 

 
Datum:   14. listopadu 2011 
Informace poskytne: František Martinek 
E-mail:   fmartinek@astrovm.cz 
 
Autor zprávy:  František Martinek 
E-mail:   fmartinek@astrovm.cz 
Kontakt:  571 611 928 
URL:    http://www.astrovm.cz 
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