HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, p.o.
PROGRAM NA KVĚTEN 2016

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

V pondělí 9. května dojde k přechodu planety Merkur přes Slunce. Přechod Merkuru přes
sluneční disk je úkaz odehrávající se asi 14x za století. Naposledy jsme ho od nás mohli pozorovat 7.
května 2003 a ten příští připadá na 11. listopadu 2019 a bude od nás viditelný pouze částečně.
Pozorování listopadových přechodů je obvykle ovlivněno špatným počasím a na další květnový
přechod si počkáme až do roku 2049. Ten letošní budeme moci pozorovat téměř v celém průběhu.
Začne odpoledne vysoko nad jižním obzorem a budeme ho moci pozorovat do západu Slunce. Až
bude Merkur sluneční disk opouštět, bude už Slunce pod naším obzorem.

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: denně kromě pátků; pondělí 8.30 – 18 h, úterý - čtvrtek 8.30 - 20 h, sobota
10.30 - 20 h, neděle 10.30 - 18 h.
V pondělí 9. 5. – PŘECHOD MERKURU PŘES SLUNCE

Speciální nabídka:

POVÍDÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ DĚTI: živá přednáška (od 6 do 9 let): 11 h – neděle 1. 5.

PROGRAMY pod hvězdnou klenbou:
Projekční systém SkySkan Definiti 8K

O ZVĚDAVÉ KOMETĚ (od 4 let):11 h – sobota a neděle (mimo 1. 5.)
VENUŠE KAPITÁNA COOKA: 15.30 h – sobota; 19 h – středa
LET ČLOVĚKA DO VESMÍRU: 15.30 h – neděle; 19 h – úterý, sobota
MAPY CIZÍCH SVĚTŮ: 17.30 h – neděle
HUBBLE – OKO DO VESMÍRU: 17.30h – čtvrtek
NOČNÍ OBLOHA 8K: 17.30 h - sobota, pondělí; 19 h - čtvrtek
VŠECHNA ZATMĚNÍ SLUNCE: 17.30 h – úterý
FOYER PLANETÁRIA:
STÁLÁ EXPOZICE s interaktivními exponáty, historickými přístroji, počítači s informacemi
z astronomie a kosmonautiky a 4D simulátory
PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝSTAVA – LET ČLOVĚKA DO VESMÍRU
přesná replika přistávacího modulu Vostok
PRODEJ astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky Planetária
„Zamotánek“ – univerzální galaktické platidlo, na planetě Zemi k dispozici zatím jen v Planetáriu
Praha
PRODEJ astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky Planetária
Opto-mechanické planetárium Cosmorama prochází po 25 letech provozu rozsáhlou údržbou. Na
programy promítané tímto systémem se můžete těšit opět v tomto roce.

