HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, p.o.
PROGRAM NA SRPEN 2014

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
Otevírací doba: od 1. 8. do 28. 8. - denně (mimo pátky) 10.30 -18 h.

Pražské planetárium bude mít projekci s největším rozlišením v Evropě.

Sál Cosmorama s hvězdnou oblohou je v srpnu mimo provoz. Probíhá modernizace
projekčního systému. Sál Starvid i interaktivní výstava budou celé prázdniny plně
přístupny.
Od 29. 8. do 2. 9. hostí Planetárium Praha mezinárodní astronomickou konferenci
ESOP2014. V této době je budova pro veřejnost uzavřena.
Planetárium v podzemí (promítáno v systému Digistar3):
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 astronomické pohádky pro děti od 4 let
NABÍDKA PRO LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
 Při větším počtu účastníků se prosím objednávejte předem (kapacita sálu Starvid 90 míst)
 Při objednání předem můžete získat pro Vaše děti školní slevu (vstup bude potom 50Kč/dítě) a na
každých započatých 10 dětí jeden doprovod zdarma
 Pokud budete chtít s dětmi využít 4D simulátor, je třeba zaplatit normální dětské vstupné (65
Kč/dítě) nebo si zakoupit samostatnou vstupenku na výstavu za 40 Kč.
 Astronomickou výstavu včetně 4D simulátorů je možné navštívit i samostatně (vstupné 40Kč/dítě)
 Představení v jiném termínu je možné objednat s podmínkou, že se pořadu zúčastní minimálně 20
platících dětí (nebo bude zaplacena částka minimálně 1000,- Kč).
FOYER PLANETÁRIA:
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE s interaktivními exponáty, historickými přístroji, počítači s informacemi

z astronomie a kosmonautiky a 4D simulátory
PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝSTAVA – „SCHOVÁVANÁ VE VESMÍRU“ – pozorování zákrytů
PRODEJ astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky Planetária

