
 

     

                  ESTRÁDNÍ  SEKCE 

         VLAŠIMSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 

 
 

        Vás srdečně zve v sobotu 10.8.2013 od 17:00 na  
 

 

                2. ROČNÍK MULTIKULTURNÍHO FESTIVALU 

 

              SLZY SVATÉHO VAVŘINCE, 

 
který se uskuteční v sobotu 10.8.2013 ( na sv. Vavřince ) na vlašimské 

hvězdárně 

 

Program: 

17:00 – KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY – divadelní představení Divadelního 

souboru Ludvíka Němce z Bystřice  

19:00 – koncert fenoménu severního Podblanicka - orchestru DYLAN 

BLUES  

21:12 – pozorování záblesku družice Iridium 

22:00 – úvod do světa filmu 

22:25 – sledování přeletu kosmické stanice ISS 

22:30 - filmové představení 

00:00 – individuální pozorování meteorického roje Perseidy 

 

 
Občerstvení: 

 

rybí speciality Lukáše Zajíčka 

nepasterizovaný český světlý ležák Bernard 120 
 

Vstupné dobrovolné 

 

 

Ve Vlašimi na svátek Máří Magdaleny léta Páně 2013 

 
 

za přípravný výbor se na setkání pod hvězdnou oblohou těší 

 

 

Jiří Štětina 

 

telefon: 602 126 762 

e-mail: stetina@cbox.cz 

 

mailto:stetina@cbox.cz


 

 
P.S.: Slzy svatého Vavřince 

      - je lidový název pro kometární meteorický roj Perseidy. Meteorický 

roj je úkaz, při kterém se proud drobných částeček meziplanetárního prachu 

( nejčastěji uvolněného z jádra komet – v tomto případě Swift-Tuttle 1862 

III ) o velikostech ne větších jak zrnka písku střetává se Zemí a částečky 

se při svém průletu atmosférou roztaví a vypaří. Na obloze se jeví jako 

rychlé body s úzkým svítícím ohonem, proto "padající hvězdy“ či „povětroně“ 

případně „létavice". Radiant roje, tedy místo, odkud meteory vlivem 
perspektivy zdánlivě vylétají, leží v severním cípu souhvězdí Persea ( 

odtud název Perseidy ). Roj je činný od 17. července do 24. srpna, přičemž 

maximum roje přichází okolo 12. srpna – na výročí mučednické smrti sv. 

Vavřince ( 10.srpna 258 ). Letošní maximum nastane sice až 13. srpna, ale i 

tak by v době našeho pozorování mohlo být k vidění ( samozřejmě za jasného 

počasí ) až 15 meteorů za hodinu . Připravte si proto několik desítek 

přání. Celou scenérii je nejvhodnější sledovat vleže  - a to s obličejem 

přivráceným k nebi!!  

 

 
P.P.S.: FAQ 

 

  Otázka:  Kolik je „vstupné dobrovolné“? 

  Odpověď: Stručná kalkulace obvyklých cen: divadelní představení 

                                    150,- 

                                            hudební koncert 

                                          100,- 

                                            filmové představení 

                                      100,- 

                                            občerstvení po celý 

večer - 12° pivo + rybí speciality    150,- / 300,- ( individuálně ) 

                                            celkem 

                                                   500,- / 650,- 

           Díky vstřícnému přístupu všech účinkujících i pořadatelů 

odhadujeme náklady na 250,- / 350,- Kč na osobu 

 

  Otázka:  Je někdo osvobozen od dobrovolného vstupného? 

  Odpověď: Ano. Všichni účinkující a dobrovolní demonstrátoři VAS, 

za které příspěvek platí VAS 

 

  Otázka:  Jak se mám obléci? Jinými slovy bude zase taková zima 

jako vloni? 

  Odpověď: Samozřejmě počítáme s jasným a velmi teplým večerem. 

Konec konců sv. Vavřinec byl podle legendy zaživa upečen. 

 

 


