
Na Hvězdárnu Valašské Meziříčí 
za vzděláním, zábavou i odpočinkem!

Krajská hvezdáreň v Žiline, pracoviště Kysucká hvezdá-
reň v Kysuckom Novom Meste a Hvězdárna Valašské Mezi-
říčí, p. o. pořádají v pátek 24. května 2013 vzdělávací a zábavný 
den s názvem.

FESTIVAL SLUNCE
který se uskuteční v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí. Akce se 
koná v rámci projektu Slnko svieti pre všetkých.

Jsou připraveny varianty programu i pro nepříznivé počasí. Díky 
podpoře z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 
2007-2013 je celý program pro všechny účastníky zdarma! 

Program dne:
8:30 – 13:00 hodin 
– vyhrazeno především pro základní a střední školy, ale akcí 
se mohou zúčastnit i další zájemci. Návštěvu školních skupin je 
nutno předem dohodnout na níže uvedených kontaktech
13:00 – 17:00 hodin
– určeno široké veřejnosti, dětem a mládeži a speciálně rodi-
nám s dětmi.

Pro děti jsou připraveny zábavné hry, aktivity i soutěže. 
Dospělí budou mít možnost dát si kávu a něco dobrého a na 
chvíli relaxovat v poklidném prostředí areálu valašskomeziříčské 
hvězdárny, zatímco děti budou soutěžit.
16:00 hodin 
– přednáška: Slunce - možný zdroj energie



Připravené akce a aktivity:

1. Pozorování Slunce (fotosféra, chromosféra, protuberan-
ce, pozorování slunečního spektra aj.) – v centrální kopuli 
hvězdárny i přenosnými speciálními dalekohledy

2. Solární hračky aneb sluneční energie hravě a zábavně
3. Malujeme Sluníčko (pro mladší děti)
4. Jednoduché pokusy a pozorování, možnost sestavení jed-

noduchých papírových modelů
5. Expoziční stánek Slunce v domácnosti
6. Výstava Naše hvězda Slunce
7. Přednášky pro školy na téma Slunce - naše nejbližší hvězda 

a Slunce - možný zdroj energie (téma možno dohodnout 
při objednávce)

Navštivte nás a přijďte se nejen pobavit a odpočinout si, ale 
také se něco nového dovědět.

Těšíme se na Vás.

Za projektový tým projektu Slnko svieti pre všetkých

Libor Lenža v. r., ředitel
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Kontakty:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928, E-mail: asistentka@astrovm.cz


