
Zpráva o velkém snu

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
(1924-1955)

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. (Victor Hugo)



Jméno a příjmení: Antonín Ballner

Místo narození: Vídeň

Datum Narození: 20.2. 1900

Povolání: elektrotechnik (živnostník)

Přezdívka: Valašský Baron

Sen: mudrování o hvězdách



…Ballner si svůj hvězdářský sen začal naplňovat…   

o založením astronomického kroužku při gymnáziu v roce 1924

o stavbou dalekohledů tzv. brejláků

o členstvím v České astronomické společnosti

o stavbou hvězdárny 1926 až 1929



….Ballner započal se stavbou hvězdárny v roce 1926 kdy na Stínadlech postavil dřevěnou 
kůlnu na nářadí, kterou postupně přestavěl na hvězdárnu… 





….Ballnerova hvězdárny se stala místem, kde o hvězdách začali snít desítky Meziříčanů. 
Ti pak hvězdárnu přejmenovali na KOLŇU BADAJNU… 



…vývoj členské základny… 



….na pravidelně nepravidelných setkáváních mudrovali o hvězdách …

…organizovali kurzy broušení zrcadel do dalekohledů…



…doba protektorátu…

• počet členů se zvyšuju a v roce 1942 na 29 a v roce 1945 na 35

• společná setkání v Kolni Badajne jsou považovány za protiněmeckou činnost

• úřady zakázaly vytvořit odbočku České astronomické společnosti

• vzniká Astronomická sekce při Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí (11.3.1944)  



…členství v muzejní společnosti bylo novým impulzem…

o sekce pořádá výstavy a zažíná snít sen o spolkové hvězdárně
o inciativu ve společenství přebírají Josef Doleček, Marie Michalová a další



...července 1945: Astronomická sekce Muzejní společnosti začíná s přípravami 
na stavbu hvězdárny

o financování prostřednictvím darů jednotlivců, korporací a municipalit
o architektonická soutěž 
o rozpočet stavby 650 000 Kčs
o Realizace (1947-1955)



…vítězný návrh, který nebyl realizován…



…realizován byl funkcionalismus Zdenka Plesnika…



…financování z vlastní činnosti…

o veřejné přednášky
o promenádní koncerty
o divadelní představení
o prodej betonových cihliček



…financování z darů do roku 1949…

o rodina Ballnerova pozemky
o dar od Městské spořitelny
o dary jednotlivců a korporací

…financování po roce 1949 (Astronomická sekce Městského muzea)…

o město Valašské Meziříčí, dar pozemků a finanční příspěvek na stavbu
o Krajský národní výbor Gottwaldov, zvýšení přídělu cementu, finanční příspěvek na stavbu
o Ministerstvo financí, příspěvek na stavební práce
o Ministerstvo školství a národní osvěty, příspěvek na vnitřní vybavení 



…vývoj stavby hvězdárny na dobových fotografiích… 

1947



1951



1955



1956

…interiér hvězdárny 1955-1960…





…instalace techniky v hlavní kopuli hvězdárny…



…pozorování Slunce…



…jižní budova vznikala za dramatických okolností počátkem 60.let…



…bez komentáře…



…hvězdárna plní sny i nejmenším…
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