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POZVÁNKA NA KONFERENCI  
 

CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ 
závěrečná konference projektu Astronomické cestování 

 
24. – 25. února 2011 

Hvězdárna Valašské Meziříčí 
 
 
 
Milí přátelé, spolupracovníci a kolegové, 

 

zveme Vás ve dnech 24. – 25. února 2011 na závěrečnou pracovní konferenci v rámci projektu 
Astronomické cestování. Tento projekt realizuje naše hvězdárna společně s partnerem, 
Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom Novom Meste, od března 2010. Projekt je spolufinancován 
z Fondu Mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007 – 2013.  

Náplní konference je vzájemná diskuse a výměna zkušeností a poznatků z oblasti stávajícího 
využití hvězdáren a jejich nabídek v oblasti cestovního ruchu a potenciálu jejich dalšího rozvoje 
s důrazem na přeshraniční spolupráci. Slavnostního zahájení konference se zúčastní 
představitelé Žilinského samosprávného kraje a Zlínského kraje. 

Součástí programu je také prezentace výstupů projektu Astronomické cestování včetně webové 
aplikace a panelová diskuse za účasti projektových partnerů, spolupracujících institucí, 
pozvaných odborníků a dalších osob z oboru. Účastníci obdrží výstupy projektu v tištěné 
podobě (mapy, informační brožury).  

Cílem konference je seznámit všechny zainteresované skupiny osob a subjektů (pracovníky 
hvězdáren, cestovních agentur a kanceláří, školy, pedagogy, novináře apod.) s výsledky 
a produkty připravenými v rámci projektu a diskutovat o dalších možnostech spolupráce, 
projektech a směrech rozvoje. 

Díky podpoře Fondu mikroprojektů máme možnost uhradit prvním 15 přihlášeným osobám 
nocleh v hotelu Apollo a zajistit a uhradit stravu v průběhu konference. Pokud máte o účast na 
konferenci zájem, přihlaste se prosím včas! 

 

Na setkání s Vámi se těší 

 

Ing. Libor Lenža, ředitel 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje
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Plánovaný program konference 
čtvrtek 24. února 2011 
 
09:00 – 09:15 zahájení konference, úvodní slovo organizátorů 

09:15 – 09:45 Úvodní slovo – Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana ZK odpovědný za kulturu, 
památky, cestovní ruch a komunikaci s církvemi 
Kultura je i cestovní ruch – Pavel Macura, vedoucí odboru kultury a památkové 
péče Krajského úřadu Zlínského kraje 
Vystoupení zástupců Žilinského samosprávného kraje  
(přesné pořadí a délky vystoupení budou upřesněny) 

10:00 – 10:45 Projekt (nejen) Astronomické cestování aneb jiné cestování – představení 
projektu, jeho výstupů a využitelnosti pro veřejnost a média – Libor Lenža, 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje 

10:45 – 11:30 Prostor pro dotazy, tisková konference 

11:30 – 14:00 Oběd 
14:00 – 15:00  Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu 

Východní Morava – zástupce Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. 
15:20 – 16:30 Hvězdárna a planetárium (nejen pro) Brno – Zuzana Kuljovská, Hvězdárna 

a planetárium Brno 
17:00 – 18:00 Panelová diskuse - Možnosti hvězdáren jako destinací cestovního ruchu 

18:00 – 19:30 Večeře 

20:00 – 22:30 Možnost večerního astronomického pozorování, zhlédnutí akcí hvězdárny 
Pro projektové týmy diskuse o dalších možnostech, projektech a směrech rozvoje 

 
 
pátek 25. února 2011 
 
09:00 – 09:45 Marketing a cestovní ruch z našeho pohledu – představení zajímavých 

přístupů v oblasti marketingu v různých organizacích (soubor krátkých příspěvků) 

10:00 – 10:45 Marketing v ringu kultury a vzdělávání – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, p. o. 

11:00 – 11:30 Slavnostní zakončení konference 
11:30 – 13:00 Oběd 

13:00 – 14:30 Možnost denní exkurze na Hvězdárně Valašské Meziříčí s představením 
možností pro cestovní ruch 
Pro projektové týmy diskuse o dalších možnostech, projektech a směrech 
rozvoje 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
Konference se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské 
Meziříčí, ve dnech 24. – 25. února 2011. 

 
Ubytování 
Pro včas přihlášené účastníky zajišťujeme a hradíme ubytování v hotelu Apollo (na noc 
24./25. 2. 2011, dvoulůžkové pokoje). Úhradu z rozpočtu projektu můžeme provést prvním 
15 přihlášeným účastníkům.  
Další účastníci mohou využít naši ubytovnu turistického charakteru (cena ubytování za 1 noc 130 Kč), 
případně kterýkoliv z okolních hotelů. 
 
Stravování 
Pro prvních 20 přihlášených účastníků zajišťujeme a hradíme také stravování. Snídaně je zajištěna 
v hotelu Apollo. Obědy a večeře budou zajištěny hromadně formou jednotného menu v některé vhodné 
restauraci ve Valašském Meziříčí. Pokud máte nestandardní požadavky na stravu (např. vegetariánská 
strava apod.) prosím sdělte nám to. 
Další účastníci mohou využít s vlastní úhradou okolní restaurační zařízení. 
 
 
Jak se k nám dostanete 
 
Autem 
Od Hranic na Moravě směrem na Vsetín, na jižní straně města Valašské Meziříčí – na kopci zvaném 
Stínadla, naproti Městské nemocnici – je přímo z hlavní cesty I/57 vjezd do areálu hvězdárny 
(podrobnější mapku možno nalézt na http://www.astrovm.cz/cz/o-nas/kde-nas-najdete.html). V areálu 
hvězdárny jsou omezené parkovací kapacity. 
 
Vlakem 
Od vlakového nádraží je možné jet linkou MHD 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 na kopec Stínadla. 
 
Zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na adresu 
pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 22. února 2011! 
 
Kontakty: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
Telefon: ++420 571 611 928 Fax: ++420 571 611 528 
Kontakt na projektový tým: libor.lenza@astrovm.cz 
Přihlášky na konferenci:  dsimerska@astrovm.cz
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PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI 
CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ 

 
Z důvodů uvedených v pozvánce vás prosíme o zaslání přihlášek do 22. února 2011 

 
 
Jméno a příjemní: 
 
Adresa organizace: 
 
Požaduji zajistit ubytování*: 
 

Hotel Apollo:      ANO   NE 

Ubytování nepožaduji nebo si zajistím sám:  ANO   NE 
 
 
Požaduji zajistit stravování*: 
 

24. 2. oběd   ANO   NE 

24. 2. večeře   ANO   NE 

25. 2. snídaně   ANO   NE 

25. 2. oběd   ANO   NE 
 
 
Do bloku Marketing a cestovní ruch z našeho pohledu přispěji příspěvkem (rozsah 5-10 minut): 
 
 
 
Podpis:        Datum:  
 
 
 
O zařazení do skupiny podporovaných účastníků (pořadatel hradí ubytování a stravu) budete neprodleně 
informováni. 
 
 
 
Kontakty: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Telefon: ++420 571 611 928 Fax: ++420 571 611 528 
Přihlášky na konferenci:  dsimerska@astrovm.cz 
 
 
* nehodící se škrtněte – služby hrazené z projektu budou poskytnuty dle termínu došlých přihlášek do vyčerpání limitu na podporu 


