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Tisková zpráva 14/2009 ze dne 17. srpna 2009 
 

k programu na měsíc září 2009 
 

 
Přehled akcí pro veřejnost v září 2009 

 
1) Astronomická pozorování pro veřejnost:   

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

(kromě pondělí 28. září) ve 20:00 hodin 

Program pozorování: 
Měsíc – na začátku a koncem září 
Jupiter – po celý měsíc 
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc 
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc  

 
2) Přednášky:   

Pátek 25. září v 19:30 hodin 

ZEMĚ Z POHLEDU ASTRONOMA 

Přednáší RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., emeritní vědecký pracovník na univerzitě 
v Hamburku. 

 
3) 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. 

 
4) Zájmové astronomické kroužky: 

Členové astronomických kroužků se budou scházet v dohodnutých termínech jednou týdně na 
Hvězdárně Valašské Meziříčí. Zahajovací schůzka astronomického kroužku pro žáky druhého 
stupně ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 10. září v 16:00 hodin. Zahajovací schůzka astronomického 
kroužku pro studenty středních škol a kurzu pro dospělé se uskuteční v pondělí 7. září v 16:00 
hodin. Termíny kroužků budou určeny po vzájemné dohodě. 

 
5) Podzimní putování Valašskem: 

Odbor Klubu Českých turistů TJ Valašské Meziříčí ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské 
Meziříčí a s Valašskou astronomickou společností pořádají další ročník turistického pochodu 
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„Podzimní putování Valašskem“. Start i cíl pochodu je na hvězdárně. Rodiče s dětmi mohou 
plnit další vycházku v rámci „Toulavého náprstka“. Připraveny jsou trasy v délce 9, 25 a 35 km 
a rovněž dvě cyklotrasy v délce 49 a 95 km. Start v době od 8:00 do 10:00 hodin.  
 

6) Evropská noc vědců: 

Na pátek 25. září 2009 vyhlásila Evropská komise čtvrtý ročník akce s názvem Evropská noc 
vědců, která je součástí 7. rámcového programu EU. K této celoevropské akci se opět přihlásila i 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a připravila pro veřejnost následující program:  

18:00 hodin 
Taje elektromagnetického záření – soubor experimentů a pokusů z elektromagnetismu. 
Předvede PhDr. Tomáš Mohler, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. 

19:30 hodin 
Země z pohledu astronoma. Přednáší RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., emeritní vědecký 
pracovník na univerzitě v Hamburku. 

21:00 hodin 
Program v hlavní kopuli hvězdárny – pozorování planety Jupiter, hvězd, dvojhvězd, 
hvězdokup a dalších zajímavých objektů. Doplněno odborným výkladem (jen v případě 
příznivého počasí). 

21:00 hodin 
Pod širou oblohou aneb proč pozorujeme hvězdy? – vizuální show v areálu hvězdárny pod 
širým nebem (jen v případě příznivého počasí). 

V případě nepříznivého počasí nabídneme od 21:00 hodin (po skončení přednášky) noční 
exkurzi všemi budovami Hvězdárny Valašské Meziříčí. 
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