Program Hvězdárny Františka Krejčího

LEDEN A ÚNOR
2018
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ PO REGISTRACI
DENNĚ OD SOBOTY DO ČTVRTKA
telefon 357 070 595
www.astropatrola.cz
astro-webcast.eu

ZIMNÍ OBLOHOU ZA DRAHOKAMY ORIONU
Každovečerní pozorování za jasné
oblohy po telefonické registraci, které probíhá,
pokud je jasno. Registrace možná denně od
13:00 do 16:00 hodin na čísle 357 070 595. Zde
si vše dohodnete individuelně a dozvíte se
především, jaká předpověď počasí nás týž večer čeká a kdy
by bylo pozorování nejlepší. Po registraci obdržíte pravidelné
nezávazné sms informace k programu.

VEČERNÍ POZOROVÁNÍ KAŽDÝ PÁTEK BEZ REGISTRACE
Páteční pozorování oblohy jsou přístupny bez předchozí registrace. Uvedené časy platí jako začátek
programu, kdy je sraz zájemců před hvězdárnou.

18:30

POHÁDKY S HVĚZDIČKOU

Kratší verze večerního pozorování vhodná pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let. Je laděn spíše
pohádkově a odborná astronomie zde není tak úplně na prvním místě.

20:30

LESK A BÍDA RAKETOPLÁNŮ

V tomto roce si připomeneme 28. ledna dvaadvacáté výročí havárie Challengeru a 1. února
patnácté výročí havárie Columbie. V lednu a v únoru si proto před každým pátečním večerním
pozorováním můžete přijít poslechnout přednášku z historie kosmonautiky, kterou přednáší
odborný pracovník Hvězdárny Františka Krejčího p. Jaroslav Maxa. Po jejím skončení za jasné oblohy
proběhne večerní pozorování oblohy, které je odbornější verzí večerního pozorování vhodné pro děti starší
10ti let a dospělé. Program začíná v době, kdy je již dostatečná tma, je laděn více odborně a hvězdárna
zde prezentuje výstupy svých měření a pozorování.

V PONDĚLÍ 1. 1. 2018 VE 20:30
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U NEJVĚTŠÍHO TELESKOPU NA KARLOVARSKU
Přijďte se první den nového roku podívat s námi na večerní oblohu
největším dalekohledem v Karlovarském kraji. Doporučujeme návštěvu spíše
osobám starším deseti let, neboť v tento večer zde bude představována
především astronomická technika.

ODPOLEDNÍ PROGRAMY HVĚZDÁRNY PRO VEŘEJNOST
V SOBOTU 27. 1., 10. A 17. 2. A TAKÉ VE STŘEDU 14.2.2018
16:00

MINUTY ASTRONOMIE PRO VŠECHNY

Na program je možno přijít bez předchozí registrace. V roce 2018 nabízíme nově
programy v sobotním odpoledni v jednotném čase pro všechny věkové kategorie. Vyberete si
program vhodný pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let, nebo program pro starší a dospělé přímo na
místě, podle toho, co bude všechny přítomné zajímat. Rozšířenou nabídku sobotních a
středečních odpoledních programů jsme zvolili pro termín karlovarských jarních prázdnin.

