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Hvězdy na obloze prázdniny nemají
– Planetárium Praha také ne.
Vyhlásili velkou letní soutěž o volné vstupenky.
Na některých tramvajových zastávkách uvidíte plakáty Planetária Praha se
soutěžními otázkami. Podrobnosti najdete na www. Planetarium.cz
Rozhodně nezavíráme, a na návštěvníky čeká spousta programů - i když
v trochu upraveném čase. Prázdninový provoz začíná 1.7.2013. Otevřeno je od
10:30, provoz končí v pondělí a neděli v 18.00, ostatní dny pak ve 20:00. V pátek je
zavřeno.
Astronomické pohádky pro děti uvádíme dopoledne v 11 hodin, v úterý, čtvrtek
a neděli ještě v 15:30.
Pokud vám přijedou přátelé ze zahraničí, můžete je vzít na pořady „Astrologie
a alchymie na dvoře Rudolfa II.“, „Noční obloha“ nebo „Poutníci prostorem a časem“,
které jsou jak v české – tak i v anglické verzi.
Co se může stát, když se srazí meteorit se Zemí, jak moc velkou katastrofu
způsobí a za jakých podmínek se dozvíte v pořadu „Nezvaní hosté z vesmíru“.
„Tajemný vesmír“, „S jižním křížem nad hlavou“, „Kde začíná vesmír“ nebo
„Venuše kapitána Cooka“ jsou další z nabídky letního programu Planetária Praha.
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Těšíme se na vaši návštevu
Červencová obloha
Měsíc od 14. do 22. 7., od 13. do 22. 8., nejlépe kolem první čtvrti 16.7. a 14.8.
Planety – v červenci a do poloviny srpna na večerní obloze – Saturn a Venuše.
Zajímavé objekty – např. dvojhvězdy Albireo v souhvězdí Labutě nebo Epsilon v Lyře. Kulová
hvězdokupa M 13 v souhvězdí Herkula. Prstencová mlhovina M 57 v souhvězdí Lyry. Galaxie M 81
a M 82 ve Velké medvědici.
Slunce - na denní obloze.

Další informace na www.planetarium.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Šifner

tel. 220 999 001-3
e-mail: sifner@planetarium.cz

