
Astronomická pozorování pro veřejnost – KVĚTEN

STŘEDA * ČTVRTEK * PÁTEK v 20:30 hodin
Program pozorování:
Měsíc – 3. až 15. května 
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem 
Měsíc

Vstupné: dospělí 60,- Kč; mládež 50,- Kč. 
Upozornění: Účast veřejnosti na akcích hvězdárny je podmíněna 
dodržením platných protiepidemických opatření. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ

AKCE

VERNISÁŽ

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vás zve na přednášku

Měsíc plný otazníků
která se uskuteční dne 13. května 2022 v 19:00 hodin.

Výzkum Měsíce a preciznější analýzy lunárních hor-
nin v posledních letech ukázaly, že náš nejbliž-
ší kosmický soused je mnohem komplikovanějším 
a zajímavějším tělesem, než jsme si doposud mysleli. V přednáš-
ce se dozvíte o nových názorech na vznik Měsíce, formování 
jeho povrchu a také o jeho vlivu na Zemi.

Přednáší Mgr. Pavel Gabzdyl, astronom a fotograf

Vstupné: dospělí 60,- Kč; mládež 50,- Kč.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. pořádá:

HISTORIE KAMENE 
A SPOLEČNOST

slavnostní otevření venkovní expozice
Jednodenní workshop spojený se slavnostním otevřením nové 
expozice pro veřejnost se koná dne 20. května 2022 od 9:00 
do 14:00 hodin v rámci projektu Venkovní geologická expo-
zice – jesenické krystalinikum v areálu Hvězdárny Valašské 
Meziříčí, p. o.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou 
hvězdárnou v Žilině a dalšími partnery pořádá jednodenní pře-
shraniční workshop, jehož součástí je také slavnostní otevření 
nové venkovní expozice pro veřejnost. Cílem akce je seznámit 
účastníky s novou geologickou expozicí, historií vzniku této ex-
pozice i vybranými informacemi o oblasti původu vystavených 
vzorků a jejich geologické historie v kontextu dnešní doby. Dále 
si účastníci budou moci vyzkoušet některé praktické úkoly a se-
známit se s ostatními účastníky, včetně zástupců patnerské pře-
shraniční organizace.

Akce je určena zvaným hostům, zástupcům veřejné správy, mu-
zeí, organizací cestovního ruchu, odborné veřejnosti, pedagogů, 
ale také studentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Součástí 
akce budou kromě příspěvků také krátké ukázky popularizač-
ních programů určených pro uzavřené skupiny zájemců z řad 
školní mládeže a mimoškolních aktivit.

Program workshopu – 20. května 2022
09:00 – 09:15 Úvodní slovo k workshopu – Libor Lenža, 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Ján Mäsiar, Krajská hvěz-
dárna v Žilině

09:15 – 09:45 Představení projektu a jeho dopadu na roz-
voj organizací – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.  
a Ján Mäsiar, Krajská hvezdáreň v Žiline

09:45 – 10:30 Hlavní horniny jesnického krystalinika – 
prof. Petr Skupien, katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB

11:00 – 12:00 Slavnostní otevření venkovní expozice 
– Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a prof. Petr 

Skupien, katedra inženýrské geologie, HGF TU-VŠB

12:00 – 12:30 Občerstvení a volná diskuse

12:30 – 13:15 Technické a montánní památky jesenicka 
a bruntálska – doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D., katedra inže-
nýrské geologie, HGF TU-VŠB

13:15 – 14:00 Exkurze po dalších nejen geologických 
expozicích v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí s mož-
ností diskuse – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Organizační informace
Organizátoři předpokládají cca 35 účastníků, kteří budou re-
gistrováni dle data přihlášky. Včas a řádně přihlášeným účast-
níkům organizátoři zajišťují a hradí v rámci rozpočtu projektu 
Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum, kód 
projektu CZ/FMP/6c/06/081, občerstvení. Tito účastníci jsou 
povinni dodržovat časový plán akce a účastnit se všech aktivit 
workshopu.

Přihlášky budou registrovány dle data přijetí do naplnění kapa-
city, hlasit se je možné na e-mailu kvahalikova@astrovm.cz.

Akce se koná v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., kde 
jsou omezené možnosti parkování. Parkovat se však dá relativ-
ně snadno na velkých parkovištích v blízkosti areálu (na opačné 
straně ulice Vsetínská, naproti hvězdárny).

Stručné představení malého projektu
Rozvojový investiční projekt zaměřený na zvýšení atraktivity 
kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu, jehož 
cílem je vybudování další části venkovní geologické expozice 
v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, věnované jesenickému 
krystaliniku. Expozice bude doplněna vzdělávacími a informač-
ními prvky. Bude pořízeno nové technické vybavení pro tvor-
bu nových forem webové prezentace obou organizací a jejich 
expozic. Část vzorků horniny bude přepravena a instalována 
i v areálu přeshraničního partnera, Krajské hvězdárny v Žilině.
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POZORUJTE

Fáze Měsíce v květnu 2022
První čtvrť 9. 5. v 1:21 hodin, úplněk 16. 5. v 5:14 hodin, 
poslední čtvrť 22. 5. v 19:43 hodin, nov 30. 5. v 12:30 hodin
Časy jsou uvedeny v SEČ.

www.astrovm.cz

KVĚTEN 2022

AKCE

Meziříčská muzejní noc
Již podvanácté se město Valašské Meziříčí spolu s desítkami 
českých měst a obcí připojí k festivalu muzejních nocí, který 
vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Minister-
stvem kultury ČR a Národním muzeem.

Meziříčské noční putování bude zahájeno úderem sedmé hodi-
ny večerní na nádvoří zámku Žerotínů. V každé zapojené insti-
tuci je opět připraven speciální a bohatý program pro všechny 
věkové skupiny, jenž se Meziříčské muzejní noci zúčastní. 

I letos je připraven Noční expres neboli silniční vláček, který vás 
za symbolické celonoční jízdné (40 Kč) zaveze i na hvězdárnu, 
kde bude pro návštěvníky připraveno pozorování nebeské klen-
by s odborným výkladem a exkurze po objektech hvězdárny 
včetně historické hvězdárny Antonína Ballnera.

PROJEKTY

Projekty přeshraniční spolupráce
Hvězdárna Valašské Meziříčí realizuje v současné době tři nové 
projekty přeshraniční spolupráce. Jedná se o projekty:

Společná výstavní expozice a zlepšení technického stavu 
kulturní památky - jehož cílem je zlepšit podmínky pro ná-
vštěvníky naší hvězdárny formou nové venkovní mobilní vý-
stavní expozice, revitalizací přednáškového sálu a jeho zázemí 

a prohloubit spolupráci mezi příhraničními partnery, a to nejen 
závěrečnou konferencí. 

Zvyšování dovedností hvězdáren na slovensko-české hra-
nici v oblasti – který má dva přeshraniční partnery, a to Kraj-
skou hvezdáreň v Žiline a Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci. 
Projekt propojuje dva směry spolupráce a napomáhá dalšímu 
rozvoji dovedností v oblasti vzdělávání. Jednak činnost vzdělá-
vací a také činnosti odborně pozorovatelskou. Jsou plánovány 
společná setkání a výměna dosavadních zkušeností hvězdáren 
v končícím programovém období.

Cesta ke hvězdám – který je zaměřen na prohloubení přeshra-
niční spolupráce ve vzdělávání v oblasti kosmonautiky a mo-
derních technologií. Řeší modernizaci vzdělávacích programů 
a propagaci v oblasti kosmonautiky a moderních, rozvíjejících 
se kosmických technologií. Věříme, že přineseme i malé pře-
kvapení. V plánu jsou také přednášky (4 na ČR a 1 na SR) pro 
širokou veřejnost o nových kosmických technologiích.

Jedná se pravděpodobně o poslední tři projektu přeshraniční 
spolupráce v končícím programovém období. Další informace 
ke zmíněným projektům jsou uvedeny na webu hvězdárny.
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