HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, p.o.
PROGRAM NA ŘÍJEN 2012
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PLANETÁRIUM PRAHA
170 21 PRAHA 7, Královská obora 233
TELEFON: 220 999 001-3, e-mail: planetarium@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz
Planetárium Praha je pro veřejnost otevřeno denně kromě pátků; pondělí 8.30 – 18 h, úterý - čtvrtek 8.30 –
20 h, sobota 9.30 – 20 h, neděle 9.30 – 18 h. V pondělí 22.10. zavřeno. O podzimních prázdninách
otevřeno v pátek 26.10. 8.30 – 18 h.
Školní výpravy mají možnost navštívit planetárium dle předem sjednaného termínu. Objednávky
přijímáme na telefonních číslech 220 999 001-3

Sál Cosmorama/Cosmorama:
každou sobotu a neděli v 10 h: SKŘÍTEK V PLANETÁRIU (pro děti od 4 let)
každou sobotu v 17 h a každý čtvrtek v 19 h: NOČNÍ OBLOHA
každou neděli v 17 h: KRÁSY PODZIMNÍ OBLOHY

Sál Cosmorama/SkySkan Definiti:
ve čtvrtek 25.10. a v pátek 26.10. v 10 h: O ROZPŮLENÉ HVĚZDĚ(pro děti od 4 let)
ve čtvrtek 25.10. a v pátek 26.10. v 15 h: KDE ZAČÍNÁ VESMÍR(pro děti od 8 let)
každou sobotu a neděli v 15 h: TAJEMSTVÍ ČASU A HVĚZD (nový pořad)
každou středu v 19 h: ALCHYMIE A ASTROLOGIE NA DVOŘE RUDOLFA II.
každou sobotu v 19 h: TAJEMNÝ VESMÍR
každé úterý (kromě 9.10.) v 19 h: POUTNÍCI PROSTOREM A ČASEM

Sál Starvid/Digistar:
každou sobotu a neděli (do 21.10.) v 16 h: VESMÍR A SVĚTLO
v sobotu 27.10. a neděli 28.10. v 16 h: EVROPA VE VESMÍRU (nový pořad)

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ve středu od 18.30h
24.10. „Neomezený vládce nad pozemským životem“ – připravil a hovoří Mgr. Michal Švanda, PhD.

„Hvězdy pod hvězdami“ - unikátní hudební projekt
Ojedinělé koncerty, které jsou omezeny kapacitou, budou doprovázeny projekcí hvězdné oblohy i celé naší
galaxie na největší promítací kopuli v Evropě. Nenechte si ujít exkluzivní projekt v Planetáriu. Koncerty
začínají vždy od 20 hodin.
9. října
6. listopadu
4. prosince

Pavel Dobeš
Blue Effect s Radimem Hladíkem
Ivan Hlas

Lístky na tato mimořádná představení v ceně 499,- Kč si můžete rezervovat na telefonním čísle 220 999
001–3 nebo e-mailem na adrese planetarium@planetarium.cz

ASTRONOMICKÝ KURZ 1. ročník
Pro všechny, které zajímá vesmír a jeho poznávání. Astronomický kurz začíná ve středu 17 10. od 17.30h
v sále Cosmorama Planetária Praha. Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech
moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji.

Účastníci kurzu by měli mít ukončené základní vzdělání, předpokládá se znalost základů středoškolské
matematiky a fyziky.
FOYER PLANETÁRIA:
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE s interaktivními exponáty, historickými přístroji, počítači s informacemi
z astronomie a kosmonautiky a 4D simulátory
PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝSTAVA – Evropská věda a kosmický výzkum
PRODEJ astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky Planetária

