
 

 

Tisková zpráva č. 3 

o zahájení provozu Mobilního planetária  
Hvězdárny a planetária J. Palisy v rámci projektu 

Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy 

reg. č. CZ.1.05/3.2.00/09.0168 

projekt financovaný v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) 

 

V pátek 28. 9. 20112 se připojujeme k celoevropské aktivitě s názvem  NOC VĚDCů. Při té příležitosti 

jsme připravili pestrý večerní program. 

Vzhledem k přípravě na rekonstrukci areálu stávající budovy hvězdárny a planetária se však námi 

pořádané aktivity konají v náhradních prostorách.  

Poprvé veřejnosti představíme naše nové mobilní nafukovací planetárium.  V něm bude možné za 

každého počasí pozorovat promítané hvězdné nebe. Počínaje 18. hodinou v něm  každých 30 minut 

začne projekce komentovaná některým z našich lektorů. Kapacita tohoto zařízení je však výrazně 

menší, než na jakou byli návštěvníci zvyklí z našeho sálu – budeme tedy společně testovat, kolik lidí se 

do něj pohodlně či maximálně vejde. 

Mobilní planetárium je umístěno v sále nad starou menzu v areálu kolejí Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. 

Letos na pořádání této akce spolupracujeme s Ústavem geoniky Akademie věd ČR a tak část 

programu proběhne v jejich budově na adrese Studentská 1768 v Ostravě – Porubě. Zde od 18:00 

bude možné zhlédnout projekci filmu „Jak se žije ve vesmíru“ . Jedná se o výpověď kanadského 

astronauta Chrise Hadfielda o létání do vesmíru a o práci astronautů na kosmické vědecké laboratoři 

– na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Film je v původním znění s českými titulky. 

Poté, od 19:00 bude následovat přednáška prof. Petra Martince s názvem „Saturn a jeho děti“ . 

Posluchači se dovědí nové a zajímavé informace o druhé největší planetě Sluneční soustavy i o sondě 

Cassini, která byla vyslána k jeho měsícům.  

Po skončení přednášky v případě příznivého počasí a bezoblačné oblohy bude od 20:15 možné od 

budovy Ústavu geoniky pozorovat skutečnou hvězdnou oblohu nad Ostravou až do 23:00. 

 



 

 

Účast na všech námi nabízených pořadech v rámci Noci vědců je bezplatná.   

 

Kontakt: 

Ivana Češková 

Tel: 733 627 889 

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy  

VŠB - Technická univerzita Ostrava  

 

adresa:  

17. listopadu 15 / 2172 

708 33 Ostrava-Poruba  

 

telefon – objednávky hromadných návštěv a informace o provozu: 596 994 950, 734 268 137 

web: http://planetarium.vsb.cz/ 

 


