PROGRAM HVĚZDÁRNY VSETÍN – SRPEN 2007
Večerní astronomická pozorování
Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají ve večerních hodinách za
bezmračné oblohy a to v úterý a pátek. V měsíci srpnu je pozorování od 21:00 do 22:00 SELČ.
Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně
V pracovních dnech probíhají za příznivých podmínek od 9:00 do 15:00 pozorování Slunce a
slunečních skvrn. Ve stejnou dobu jsou pro veřejnost pořádány exkurze na hvězdárně – prohlídka
kopule a přístrojového vybavení, či prohlídka meteorologické stanice v areálu hvězdárny.
Pravidelné přednášky
Každý první pátek v měsíci se v přednáškovém sále hvězdárny koná přednáška na astronomické,
kosmonautické nebo meteorologické téma. Aktivita meteorického roje Perseidy patří již k tradičním
vrcholům astronomického léta. Chcete-li se o tomto zajímavém úkazu dozvědět více a poučit se, jak
nejlépe padající hvězdy pozorovat, navštivte 3. srpna ve 20:30 Hvězdárnu Vsetín, kde se za
příznivého počasí opět pod širým nebem uskuteční přednáška s názvem „Nad Vsetínem padají
hvězdy“, která bude tomuto každoročnímu kosmickému divadlu věnována. Po skončení přednášky
bude za příznivého počasí probíhat pozorování noční oblohy doplněné o sledování přeletů
mezinárodní kosmické stanice ISS. Večerem bude provázet pracovník hvězdárny Jiří Srba.
Plakátek k přednášce: http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/download.php?soubor=147
Výstava 50 let kosmonautiky
V sobotu 1. září 2007 proběhne v Galerii Gratis vsetínského zámku vernisáž výstavy uspořádané
Hvězdárnou Vsetín v rámci oslav 50 let od vypuštění první družice světa – sovětského Sputniku.
Součástí zahajovacího ceremoniálu výstavy bude přednáška spolupracovníka vsetínské hvězdárny
Michala Václavíka nazvaná „50 let kosmonautiky“. Výstava bude probíhat až do poloviny
měsíce října. Tím ale výčet akcí nekončí. Každý pátek v měsíci září proběhne na hvězdárně
přednáška na téma kosmonautiky. Celé oslavy nakonec vyvrcholí začátkem října v rámci již
tradičního Světového kosmického týdne. Bližší informace a podrobný program přednášek bude
zveřejněn na internetových stránkách Hvězdárny Vsetín. Je navíc velmi pravděpodobné, že se
tohoto projektu hvězdárny účastní i osoby nejpovolanější, tj. kosmonauti!!!
Vstupné
Na akce konané na Hvězdárně Vsetín je jednotné vstupné: dospělí 10 Kč, děti a mládež 5 Kč.
Kontakt na Hvězdárnu Vsetín
E-mail: info@hvezdarna-vsetin.cz
Web: http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz

