Obec Bezvěrov ve spolupráci s Českou astronomickou společností
Vás zve
do Manětínské oblasti tmavé oblohy na

slavnostní odhalení
největších slunečních hodin v ČR

v den jarní rovnodennosti v úterý 20. března 2018 v 10 hodin
v Bezvěrově (v mapě)
Vysílač Krašov tyčící se do výšky 342 metrů vrhá stín do vzdálenosti až několik kilometrů. Jeho
stožár se stál gnómonem („rafičkou“) největších slunečních hodin v ČR. Několik o řád menších,
avšak i tak úctyhodně velkých číslic ciferníku tvoří zatím největší sluneční hodiny zřejmě nejen
v Čechách ale i na světě. V tomto provedení netradiční objekt, který má vhodně doplnit nabídku
zajímavostí Manětínské oblasti tmavé oblohy, bude představen na katastru obce Bezvěrov.
V blízkosti vysílače Krašov budou odhaleny i dvě infotabule na odpočívce pro zájemce, kteří si
budou chtít tyto velké sluneční hodiny prohlédnout.
Program:
9:30 – 10:00 příjezd účastníků do Bezvěrova (Obecní úřad Bezvěrov 101)
10:00
Zahájení
(moderuje Pavel SUCHAN, místopředseda České astronomické společnosti)
10:10 – 10:20 Sluneční hodiny v dějinách lidstva
(Bc. Ondřej TRNKA, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni)
10:10 – 10:20 Manětínská oblast tmavé oblohy
(Michal BAREŠ, Západočeská pobočka České astronomické společnosti)
10:30 – 10:40 Slovo čestného předsedy České astronomické společnosti RNDr. Jiřího GRYGARA
10:40 – 11:00 přesun auty k hodinám, prostor pro rozhovory s novináři
11:00
Jiří Grygar odjíždí
11:00 – 11:50 Historie vysílače Krašov
12:00
Předání certifikátu o vytvoření českého rekordu (fototermín)
(Jan MATOUŠEK, starosta Bezvěrova, Václav SIDORJAK, autor myšlenky vytvoření
slunečních hodin v Bezvěrově a Robert ZAUER, Agentura Dobrý den, která v ČR zastřešuje
celou oblast rekordů a kuriozit)
po 12 hodině občerstvení, prostor pro další rozhovory s novináři

Účast laskavě potvrďte do 18. 3. 2018 na bezverov-starosta@volny.cz
Tento projekt byl podpořen z dotace Plzeňského kraje.
KONTAKTY:
R.S.V.P. Jan MATOUŠEK, starosta Bezvěrova, tel. 724 288 491, bezverov-starosta@volny.cz
Kontakty pro média: Radka ŽÁKOVÁ, tel. 777 093 290, cykloradka@seznam.cz
Pavel SUCHAN, tisk. mluvčí a místopředseda České astronomické společnosti, tel. 737 322 815, suchan@astro.cz

