
       

 

P O Z V Á N K A 
 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 
pořádá ve dnech 19. – 21. dubna 2013 ve svém přednáškovém sále ve spolupráci 

s Krajským úřadem Zlínského kraje,  
Českou astronomickou společností a Valašskou astronomickou společností 

v rámci připomínky a oslav 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

 
mezinárodní mezioborový seminář 

 

MOŽNOSTI ŽIVOTA 
VE VESMÍRU 

 
Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu znamenal také posun v oblasti kultury, písma 

a vzdělanosti. I valašskomeziříčská hvězdárna se již více jak půl století snaží o podporu a rozvoj 
vzdělanosti. 

Téma semináře „Možnosti života ve vesmíru“ bude probíráno z více hledisek a úhlů pohledu. 
Populárně-vědecké a odborné přednášky budou zaměřeny na nejrůznější aspekty vedoucí ke vzniku, 
rozvoji a udržení života, ať už z pohledu fyzikálního, astrofyzikálního, biologického, genetického či 
udržitelnosti rozvoje lidské společnosti. Kromě nejméně šesti zvaných přednášek odezní také kratší 
příspěvky a předpokládáme rovněž prezentaci posterů. 

Populárně-naučný mezioborový seminář je určen zájemcům o problematiku, pedagogům, 
studentům středních a vysokých škol, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků 
a široké veřejnosti. 

Za organizační tým srdečně zve 

 

Ing. Libor Lenža, ředitel 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 



ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
Akce se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
DOPRAVA 

Autem 
Od Hranic směrem na Vsetín na jižní straně města na kopci zvaném Stínadla naproti Městské nemocnici je 
přímo z hlavní cesty I/57 vjezd do areálu hvězdárny (podrobnější mapku je možno nalézt na 
http://www.astrovm.cz/cz/o-nas/kde-nas-najdete.html).  

Vlakem 
Od vlakového nádraží je možné jet linkou číslo 6 směrem k nemocnici. Na zastávce U Nemocnice vystoupit. 
Kousek se vrátit na hlavní cestu a tam to snadno najdete.  

Pěšky 
Z autobusového nádraží se vydat směrem na Vsetín, tj. přejít Rožnovskou Bečvu a vydat se směrem na jih po 
hlavní cestě směrem na kopec Stínadla.  
 
STRAVOVÁNÍ 
S výjimkou níže uvedených společných akcí si stravování zajišťuje každý účastník sám v blízkých či 
vzdálenějších restauracích. 
Zájem o společný sobotní oběd a společenský večer je nutno nahlásit na návratce včetně počtu osob. 
V průběhu akce bude ke koupi káva, čaj a drobné občerstvení přímo v objektu hvězdárny.  
Společný oběd v sobotu – 150 Kč. 
Poplatek za společenský večer – 150 Kč. 
 
UBYTOVÁNÍ 
Ubytování mimo ubytovnu hvězdárny si každý zajišťuje sám.  
Aktuálně se přímo ve městě nabízejí tyto možnosti: 

1) Ubytovna hvězdárny (známá jako Škvorník – dvě místnosti po 8 a 12 místech) 
- cena ubytování 1 noc 160,- Kč 
- cena ubytování 2 noci 255,- Kč 

 
Další možnosti ubytování ve Valašském Meziříčí: 

2) Hotel Apollo 
(www.hotelapollo.wz.cz, tel.: +420 571 622 020) 

- 1 lůžkový pokoj cca 600 Kč/lůžko a noc se snídaní (10 pokojů) 
- 2 lůžkový pokoj cca 1 100,- Kč bez snídaně a 1 300,- Kč/pokoj a noc se snídaní 

3) Hotel Abácie  
 (www.hotel-abacie.cz, tel.: +420 571 613 830, email: recepce@hotel-abacie.cz) 

- hotel jednolůžkový pokoj – 1 530,- Kč/pokoj a noc 
- hotel dvoulůžkový pokoj – 2 210,- Kč/pokoj a noc; pro jednu osobu 1 770,- Kč/pokoj a noc 

 
V hotelu Apollo jsou na Hvězdárnu Valašské Meziříčí pouze blokována místa, ale ubytování si zajišťuje 
a zařizuje každý účastník sám. 
 
KONFERENČNÍ POPLATEK 
Konferenční poplatek činí:  

• na celý seminář   150,- Kč, pro studenty nebo členy ČAS a VAS – 100,- Kč  
• na jeden den  120,- Kč, pro studenty nebo členy ČAS a VAS –   80,- Kč 
• na půlden a méně   80,- Kč, pro studenty nebo členy ČAS a VAS –   50,- Kč 



PROGRAM SEMINÁŘE 
Termín konání: 19. – 21. dubna 2013 

 
Pátek 19. dubna 2013 
 

17:00 – 17:20 Slavnostní zahájení semináře. Úvodní slovo prof. Václav Pačes 
17:20 – 18:30 Jak žijí mimozemšťané? – Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., Ústav etiky, 3. lékařská 

fakulta UK 
18:30 – 18:50 Přestávka 
18:50 – 20:10 Na stopě obyvatelných planet – Mgr. Tomáš Petrásek, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.  

 
Sobota 20. dubna 2013 
 

09:00 – 10:20 O původu života na Zemi – prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Dr. h. c.; Ústav 
molekulární genetiky, AV ČR, v. v. i. 

10:20 – 10:40 Přestávka 
10:40 – 12:00 Světy ohně a ledu – Mgr. Tomáš Petrásek, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
12:00 – 14:00 Společný oběd 
14:00 – 15:10 Kde všude může být ve vesmíru doma – RNDr. Vladimír Kopecký jr., Ph.D., 

Fyzikální ústav Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
15:10 – 15:30 Přestávka 
15:30 – 16:50 Hromadná vymírání v geologické historii Země – RNDr. Radek Mikuláš, CSc.; 

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
16:50 – 17:10 Přestávka 
17:10 – 18:30 ET přichází - z laboratoře – prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; Výzkumný ústav živočišné 

výroby v. v .i. a Česká zemědělská univerzita v Praze 
18:30 – 20:00 Večeře 
20:00 – 24:00 Společenský večer 

 
Neděle 21. dubna 2013 
 

09:00 – 11:00 Od kvarků k prvním molekulám – prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení 
technické v Praze 

11:00 – 11:20 Přestávka 
11:20 – 12:30 Jsme ve vesmíru sami? … aneb historie a současnost hledání života – RNDr. Jiří 

Grygar CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
12:30 Slavnostní ukončení semináře 

 

Změny a přesuny příspěvků nejsou vyloučeny! 

 

Kontakt: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Telefon:     +420 571 611 928 
Přihlášky na seminář:   asistentka@astrovm.cz 
Programové zajištění semináře: libor.lenza@astrovm.cz 



NÁVRATKA 
Prosím ve vlastním zájmu doručte na adresu Hvězdárny Valašské Meziříčí případně na e-mail: 

asistentka@astrovm.cz nejpozději do 14. dubna 2013 
 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………….. 
 
 
Požaduji ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.1:   ANO  NE 
 
Zařízení Noc z 19./20. dubna 2013 Noc z 20./21. dubna 2013 Poznámka 
Ubytovna hvězdárny - 
Škvorník 

   

Ubytování mimo ubytovnu hvězdárny si každý zajišťuje sám.  
 
Stravování a společenský večer – zúčastním se (vyznačte křížkem): 
 
Datum Jídlo ANO NE Poznámka 
20. dubna 2013 Společný oběd – ve vybrané restauraci, 

předpokládaná cena cca 150,- Kč – jednotné 
menu 

   

20. dubna 2013 Společenský večer (studená kuchyně) – 
předpokládaná cena 150 Kč/osobu 

   

 
 
V rámci semináře chci prezentovat poster1:     ANO  NE 
(rozměry plochy pro poster maximálně 118 × 114 cm nebo 148 × 114 cm) 
 
Pokud ANO, název posteru: 
 
Autor/autoři: 
 
Chcete-li nám něco vzkázat: 
 
 
Datum:  
 
Podpis: 
 
 
 
Kontakty: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Telefon:  +420 571 611 928 
Fax:   +420 571 611 528 
E-mail pro přihlášky:  asistentka@astrovm.cz 
E-mail na organizátora:   libor.lenza@astrovm.cz 

                                                
1 Nehodící se škrtněte! 
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