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POZVÁNKA 
na přeshraniční pracovní setkání 

Výzkum meziplanetární hmoty 
využitá příležitost ke spolupráci 

 

17. – 19. října 2014, Hotel Charbulák, Staré Hamry 
 

Milí přátelé, kolegové a příznivci meziplanetární hmoty, 

 

srdečně Vás zdravím a zvu Vás jménem realizačního týmu projektu Společně pod tmavou 
oblohou na netradiční akci pořádanou Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. a Krajskou 
hvězdárnou v Žilině. Akce se koná v hotelu Charbulák ve Starých Hamrech, který se nachází 
v Beskydské oblasti tmavé oblohy. 

Seminář je koncipován jako přeshraniční pracovní a vzdělávací setkání odborníků, pedagogů, 
studentů i zájemců z řad veřejnosti o výzkum meziplanetární hmoty. Smyslem semináře je 

podpořit a rozvíjet stávající přeshraniční aktivity a existující kooperující síť pozorovatelů. Cílem 
setkání je jednak shrnout a představit stávající aktivity a úspěchy vzájemné spolupráce, ale 
také nastínit možné perspektivy i seznámit s aktuálními problémy. 

Součástí programu akce je také motivační noční pozorováním a praktické činnosti. Akce má za 
cíl podporovat a rozvíjet společné vzdělávání a spolupráci. Páteční večer bude v případě 
příznivého počasí věnován veřejnému pozorování objektů na noční obloze. 

Počet účastníků akce je s ohledem na cíle a kapacity stanoven na nejvýše 35 účastníků.  

 

Srdečně Vás zvu a těším se na setkání 

 

 

Libor Lenža, ředitel 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje
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Plánovaný program semináře 

Výzkum meziplanetární hmoty 
využitá příležitost ke spolupráci 

 

 

pátek 17. října 2014 

 
17:00 – 18:15 Meziplanetární hmota ve Sluneční soustavě na počátku 21. století 

- Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

18:15 – 19:30 večeře 

19:30 – 23:00  Astronomická pozorování ve skupinách, pozorování pro 
veřejnost – odborní pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. 
(v případě nepříznivého počasí bude program v přednáškovém sále) 

 
 

sobota 18. října 2014 

 
09:00 – 10:15 Aktuální pohled na Rosettu a kometu 67P/Churyumov-

Gerasimenko  – Ivo Míček, Společnost pro meziplanetární hmotu 

10:45 – 12:00 Pozorovanie meteorov kamerami AMOS – Leo Kornos, AGO Modra 

12:00 – 13:30 oběd 

13:30 – 16:00 Praktikum a diskuse k rozvoji spolupráce 

16:00 – 17:15 Kometa ISON a populace Oortova oblaku – Jakub Černý, Společnost 

pro meziplanetární hmotu 

17:45 – 19:00 Novinky ze světa planetek – Petr Scheirich, ASU AVČR Ondřejov 

19:00 – 20:00 večeře 

20:00 – 21:00 Krátké odborné příspěvky účastníků  

Přehled observačních aktivit přeshraniční sítě – Jiří Srba, Hvězdárna 

Valašské Meziříčí, p. o. 
Spektrograf pro pozorování meteorů na Hvězdárně Valašské Meziříčí – 

Sylvie Gorková, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
Aktuální pohled na kometu Siding Spring (C/2013 A1) – Ivo Míček, 

Společnost pro meziplanetární hmotu 
Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách – Miroslav 

Spurný, Hvězdárna Karlovy Vary 

21:00 – 23:00 Astronomická pozorování ve skupinách, seznámení s metodikou 
pozorování (v případě nepříznivého počasí bude program 
v přednáškovém sále) 
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neděle 19. října 2014 

 
09:00 – 10:00 Možnosti pozorování meteorů v amatérských podmínkách – Jakub 

Koukal, Společnost pro meziplanetární hmotu 

10:00 – 12:00 Komety a jejich meteorické roje - Jakub Černý, Společnost pro 
meziplanetární hmotu 

12:00 – 13:30 oběd 

13:30 – 15:00 Pracovní setkání zájemců k rozvoji pozorovatelské sítě 

 
Program může být upraven v závislosti na pozorovacích podmínkách. 

Změny v programy jsou vyhrazeny! 
 

 
 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 

Seminář Výzkum meziplanetární hmoty využitá příležitost ke spolupráci se koná v hotelu 
Charbulák, Grúň 55, 739 15 Staré Hamry, Česká republika ve dnech 17. – 19. října 2014. 

 

Ubytování 

Pro včas přihlášené vážné zájemce (do maximální kapacity účastníků) zajišťujeme a hradíme 
ubytování na 2 noci v hotelu Charbulák (dvou a vícelůžkové pokoje). 

Stravování 

Přihlášeným účastníkům zajišťujeme a hradíme stravu. Stravování bude zajištěno hromadně 
formou jednotného menu přímo v místě konání semináře. 

Doporučení pro účastníky 

Doporučujeme se vybavit vhodným a teplým oděvem pro venkovní noční pozorování, 
přezůvkami pro pobyt v horském hotelu. 

Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu 
pořadatele nebo lépe využití on-line přihlášky na adrese: 

 

Přihlášky prosím odešlete do 14. října 2014!  

Přihlášky zájemců budou evidovány dle pořadí doručení do sídla organizátora.  

 

Kontakty: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí    
Telefon: ++420 571 611 928 Fax: ++420 571 611 528  
Kontakt na projektový tým:  libor.lenza@astrovm.cz   
Přihlášky na workshop:  asistentka@astrovm.cz 
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PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

Výzkum meziplanetární hmoty 
využitá příležitost ke spolupráci 

 
Prosíme o zaslání předběžné přihlášky nejpozději do 14. října 2014. Případně využijte možnost 

on-line přihlášky (viz výše). 

 
 
Jméno a příjemní: 
 

Adresa bydliště: 
 
E-mail: 
 
Telefon: 
 
Adresa organizace (školy): 

 
Požaduji zajistit ubytování*:  ANO   NE 
 
Ubytování nepožaduji nebo si zajistím sám:  ANO   NE 
 
 
 

 
 
Podpis:  Datum:  
 
 
O zařazení do skupiny podporovaných účastníků (pořadatel hradí ubytování a stravu) budete 
informováni. 

 
 
Kontakty: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
Telefon:  ++420 571 611 928  

Fax:  ++420 571 611 528 

Přihlášky:  asistentka@astrovm.cz 

 
 
* nehodící se škrtněte – služby hrazené z projektu budou poskytnuty dle termínu došlých přihlášek do vyčerpání limitu 

na podporu 
 


