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Pozvánka na netradiční vzdělávací 

a poznávací akci 

ASTROSTÁŢ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-I 
 

 
Milí přátelé, 

 

srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Krajská 

hvezdáreň v Ţiline a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve dnech 1. aţ 3. května 2014 v rámci 

projektu přeshraniční spolupráce Brána do vesmíru. Akce je určena zejména ţákům a studentům, 

zájemcům o praktickou astronomii, praktická pozorování, ale i geografii apod. 

 

 

Účel a cíl astrostáţe 

Astrostáţ je zaměřena nejen na prohlubování praktických znalostí z astronomie, 

astronomického pozorování, fotografování či regionální geografie, ale také na poznávání kultury 

a historie příhraničního regionu Slovenska. Cílem je poznat některá přírodní i kulturní specifika 

regionu, osvojit si některé praktické dovednosti při pozorování objektů noční oblohy a doplnit si 
praktické znalosti z vybraných oborů.  

Významnou náplní celé akce bude snaha o fotografické zachycení zajímavých míst, lidí, 

okamţiků, aktivit v průběhu celé akce. Více informací se dozvíte na začátku akce. Proto 

fotoaparáty s sebou! 

 

Co můţeme účastníkům nabídnout? 

Akce je určena především ţákům nejvyšších ročníků základních škol, studentům středních škol, 

ale i dalším zájemcům. Díky spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 můţeme v rámci projektu Brána do vesmíru podpořit 

zájemce o účast formou zajištění a úhrady ubytování, stravy po dobu konání akce i nákladů na 
dopravu. 

Tato nabídka je limitována celkovým počtem 15 osob, které můţeme v rámci rozpočtu 
projektu podpořit. Přihlášky budou evidovány dle data přijetí aţ do naplnění uvedené kapacity.  

Pokud vás tato nabídka zaujala, seznamte s ní, prosím, také své kolegy, přátele, ţáky 
a studenty. Akce se koná na Slovensku a je určena českým účastníkům. 

 

Jak se přihlásit? 

Zájemci o účast vyplní níţe uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na uvedenou kontaktní 

adresu buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou. Nejlepším a nejrychlejším 

způsobem je vyplnit webový formulář přihlášky na webových stránkách projektu 
http://www.branadovesmiru.eu/pripravovane-akce/astrostaze-spolecne-hvezdne-nebe-sr.html 

Termíny přihlášek: do 28. dubna 2014 
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Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce zaslány elektronicky pokyny 
a informace k účasti na soustředění. Proto prosím o pečlivé vyplnění přihlášky. 

 

Důleţité informace pro zájemce 

Jelikoţ se jedná o akci, kde se bude většina aktivit realizovat venku (turistické výlety, večerní 

pozorování), doporučujeme této skutečnosti podřídit také oděv, obuv a výbavu. Z toho důvodů 
doporučujeme, aby si přihlášení účastníci s sebou vzali: 

- sportovní oděv přiměřený předpokládanému počasí, vhodnou turistickou či sportovní obuv 
(nejlépe nepromokavou), případně pláštěnku 

- vlastní fotoaparát 

- přiměřené kapesné (stravu, ubytování, dopravu a vstupné hradíme) na drobné výdaje 

- doporučujeme si vzít baťůţek, láhev na pití s vhodným pitím 

- pro pozorování (pokud máte) základní pomůcky, zejména baterku s červeným světlem, 
hvězdné mapy apod. 

 

Kontakty 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Telefon/fax: 571 611 928 

E-mail pro přihlášky: asistentka@astrovm.cz (v kopii na projektového manaţera) 

Projektový manaţer: libor.lenza@astrovm.cz 

 

Stručné představení projektu Brána do vesmíru 

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního a hospodářského rozvoje příhraničních oblastí 

a vzájemné spolupráce prostřednictvím zvyšování vzdělanosti, návrhem, vývojem a realizací 

inovačního systému vzdělávacích programů zaloţeného na moderních didaktických pomůckách, 
velmi těsné spolupráci a vzájemné pomoci. 

Systém je tvořen několika tematicky orientovanými moduly se značným regionálním 

zaměřením. Inovační vzdělávací programy jsou zaměřeny na přírodní vědy, zejména astronomii, 

geologii, geografii, meteorologii aj., na rozvoj techniky, s důrazem na vyuţití experimentálních 
a praktických přístupů, včetně samostatné práce účastníků akcí.  

Další informace o projektu najdete na www.branadovesmiru.eu. 

 

Za oba partnery projektu srdečně zve  

 

 

 

 

Ing. Libor Lenţa, ředitel 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
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Krajská hvezdáreň v Ţiline ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o. v rámci projektu 

BRÁNA DO VESMÍRU, který je spolufinancován OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, pořádá 

ve dnech 1. – 3. května 2014 

 

ASTROSTÁŢ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE - I 

PROGRAM  
 

Čtvrtek 1. května 2014 

07:30 aţ 08:00 Sraz účastníkov a odchod z Valašského Meziříčí 

09:30 aţ 11:30 Hrad Strečno – romantická zrúcanina hradu Strečno z 13. storočia 

12:00 aţ 13:30 Obed 

13:40 aţ 14:50 Kaštieľ Radoľa – jedna z najstarších kultúrnych pamiatok Kysúc 
zo 16. storočia 

15:00 aţ 16:00 Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste 

16:00 aţ 17:30 360°panoramatická fotografia – Marek Harman, Hvezdáreň Banská 

Bystrica  

HDR fotografia - Marek Harman, Hvezdáreň Banská Bystrica 

18:00 aţ 19:30 Večera 

19:30 aţ 20:30 Astrofotografia - Marek Harman, Hvezdáreň Banská Bystrica 

20:30 aţ 22:30 Astrofotografia v praxi a večerné pozorovanie 

 

 
Pátek 2. května 2014 

08:00 aţ 09:00 Raňajky 

09:20 aţ 11:20 Kameňolom Klubina -  starý kameňolom, ťaţba bola ukončená pred 
10 rokmi 

11:20 aţ 12:20 Orloj v Starej Bystrici – jediný slovenský orloj s presným časom a rôznymi 

vyřezávanými sochami a zároveň bustami významných slovenských 
historických osobností 

12:30 aţ 14:00 Obed 

14:00 aţ 17:00 Rozhľadňa na vrchu Bobovec  - rozhľadňa nad obcou Stará Bystrica 

na kopci Bobovec v nadmorskej výške 723 m n. m. s panoramatickým 
výhľadom na Malú Fatru, Martinské hole či Lysú horu v ČR 

 18:00 aţ 19:00 Večera 
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19:00 aţ 20:00 Vědy o Zemi – úvod do problematiky – Libor Lenţa, Hvězdárna 

Valašské Meziříčí 

20:00 aţ 21:00 Proč pozorujeme zákrytové dvojhvězdy -  Ladislav Šmelcer 

21:00 aţ 22:30 Astrofotografia v praxi a večerné pozorovanie 

 

 
Sobota 3. května 2014 

08:30 aţ 09:30 Raňajky 

10:00 aţ 11:30 Skanzen kysuckej dediny vo Vychylovke -   expozícia dokumentujúca 
spôsob ţivota a kultúry kysuckého ľudu v minulosti 

11:40 aţ 12:00 Vychylovské prahy - charakteristický jav tokov flyšového pásma, 

náučný a dokumentačný bod bystrickej jednotky 

12:15 aţ 13:15 Obed 

13:45 aţ 14:45 Milošová Megoňky – najväčšie nálezisko zlepencových gúľ v Európe 

16:15 Príchod do Valašského Meziříčí 

 
 

 
Změna programu vyhrazena! 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na vzdělávací akci  

ASTROSTÁŢ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE - I 
 

realizovanou v rámci projektu BRÁNA DO VESMÍRU, který je spolufinancován 
z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, ve dnech 1. – 3. května 2014. 

Můţete vyuţít rychlejší formy – on-line přihlášky (viz pozvánka). 

 

Jméno a příjmení:  

Bydliště:  

 

Škola*:   

 

Rok narození:  

E-mail:  

Telefon:  

Strava: Bude zajištěna centrálně formou jednotného menu dle 
nabídky míst stravování.  

Strava je hrazena v rámci projektu do celkového počtu 

15 osob podle pořadí došlých přihlášek. Drobné 
občerstvení a nápoje na cestu si vezměte s sebou. 

 

* vyplňují jen ţáci a studenti 

 

 

Podpis: 

 


