Program Hvězdárny Františka Krejčího

SRPEN 2017
PRAVIDELNÁ VEČERNÍ
POZOROVÁNÍ
DENNĚ OD SOBOTY DO ČTVRTKA PO REGISTRACI

telefon 357 070 595
www.astropatrola.cz
astro-webcast.eu

LETNÍ OBLOHOU NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA
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 o možnostech pozorování v dalších dnech.

PRAVIDELNĚ KAŽDÝ PÁTEK
Páteční večerní programy jsou přístupny bez předchozí registrace. Uvedené časy platí jako začátek
programu, kdy je sraz zájemců před hvězdárnou. Program uvozuje krátká tematická přednáška. V případě jasné
oblohy proběhne pozorování dalekohledy pod jasnou oblohou. Doporučujeme se teple obléci, v zimních
měsících jsou často teploty pod bodem mrazu. Při zatažené obloze proběhne náhradní program dle domluvy..

LETNÍ OBLOHOU NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA
20:30

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.

22:00

LETNÍ NOČNÍ OBLOHA ODKRÝVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ

Odbornější verze večerního pozorování vhodná 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.

DENNÍ PROGRAMY HVĚZDÁRNY PRO VEŘEJNOST

V SOBOTU 5. 8. 2017
15:00

ASTRONOMICKÉ POHÁDKY S HVĚZDIČKOU

Program je vhodný pro rodiče s dětmi od 5 do 9 let. Je laděn spíše pohádkově a odborná
astronomie zde není tak úplně na prvním místě. Návštěvníci si mohou z programové nabídky vybrat co je
zajímá.

17:00

120 MINUT ASTRONOMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

Odbornější verze předchozího programu vhodná pro děti od 10 let a dospělé. Program je laděn více
odborně a hvězdárna zde prezentuje výstupy svých měření a pozorování. Návštěvníci si mohou
z programové nabídky vybrat co je zajímá.

MIMOŘÁDNĚ: KONEČNÁ AUTOBUSU MHD13, STARÁ ROLE

V PONDĚLÍ 7. 8. 2017
20:15 – 21:30

ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

Z důvodů východu Měsíce až po začátku úkazu probíhá pozorování mimo hvězdárnu, kde je volně viditelný
jihovýchodní obzor. Stanoviště najdete na konečné autobusu MHD 13 ve Staré Roli. Pozorování je vhodné pro rodiče
s dětmi již od 5 let a koná se výhradně za jasné oblohy, proto se doporučujeme v průběhu pondělí informovat na čísle
hvězdárny o tom, zda se akce bude konat.

MIMOŘÁDNÉ PROGRAMY HVĚZDARNY PRO VEŘEJNOST
V termínu dle vlastní volby po registraci alespoň pět dnů předem

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HVĚZDÁRNY
Možnost konání každý den v době od 8:30 do 18:00 v individuálně dohodnutý čas dle
potřeby objednavatele a to včetně svátků, sobot a nedělí, pro skupinu alespoň tří osob.
V případě menšího počtu zájemců je prohlídka také možná, ale čas jejího začátku nabídnou
pracovníci hvězdárny dle svých možností. Stejně tak je možné se tímto způsobem předem dohodnout na
zakoupení turistického suvenýru. Registrace je možná na čísle 357 070 595 nebo prostřednictvím e-mailu
hvezdarna.kv@gmail.com. Zde si vše dohodnete individuelně.

Od 7. 8. 2017 pondělí – pátek 8:30, 9:45, 11:00

EXKURZE PRO ŠKOLNÍ KOLEKTIVY
Registrace pro skupiny je nutná alespoň 5 dnů předem telefonicky nebo e-mailem. Po jejím provedení
ještě požádáme o vyplnění závazné objednávky na http://astropatrola.cz/exkurze. V jeden den jsme schopni
zajistit exkursi buď od 8:30 a 11:00 nebo od 9:45 podle kapacity sálu hvězdárny. Exkurse přijímáme do počtu 50
osob, nad tento počet rozdělujeme dle domluvy na více skupin.

Pondělí – pátek dle dohody

VÝJEZDY PRO ŠKOLNÍ I JINÉ KOLEKTIVY
Registrace pro tyto skupiny je nutná alespoň 8 dnů předem telefonicky nebo e-mailem. Po jejím
provedení ještě požádáme o vyplnění závazné objednávky na http://astropatrola.cz/exkurze. Minimální počet
objednaných osob ve skupině je 20 osob.

Od 7. 8. 2017 denně dle předchozí dohody

POBYTY S ASTRONOMICKÝM PROGRAMEM
Celoroční pobyty na hvězdárně umožňují skupinám třídám rozšířit klasickou exkursi o pozorování noční
oblohy bez nutnosti se po jeho skončení odebrat okamžitě domů. Možnost objednat pro školní skupinu dětí ze
základních škol nebo pro libovolnou skupinu, v níž jsou alespoň tři děti od 8 do 15 let. Od 16. 9. do 30.5. kapacita
jen 15 míst, od 1. 6. do 15. 9. kapacita 30 míst.

ASTRONOMICKÉ KROUŽKY PRO DĚTI
Astronomické kroužky otvírá hvězdárna vždy od října do května pro děti od 4. ročníků základní školy
každoročně v různých dnech a časech na Domech dětí a mládeže z důvodů lepší dostupnosti. Bližší informace
získáte na čísle 357 070 595 nebo prostřednictvím e-mailu hvezdarna.kv@gmail.com.

ASTRONOMICKÁ ŠKOLA
Astronomickou školu a možnosti konzultací nabízíme všem starším zájemcům a členům Astronomického
klubu vždy v pátek ve večerních hodinách. Bližší informace na čísle 357 070 595 nebo prostřednictvím e-mailu
hvezdarna.kv@gmail.com.
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PROGRAMOVÉ SCHÉMA: 1. 5. - 31. 8. 2017

Pravidelný denní program
8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem
8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem
8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem
8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem

Pravidelná večerní pozorování
registrace telefonem 13:00 - 16:00
registrace telefonem 13:00 - 16:00
registrace telefonem 13:00 - 16:00
registrace telefonem 13:00 - 16:00

pro děti 5-9 let
od 10 let a dospělí
pro děti 5-9 let
červen - červenec
od 10 let a dospělí
pro děti 5-9 let
srpen
od 10 let a dospělí
květen
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8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem

V sobotu kolem úplňku

15:00 (pro děti 5-9 let)
17:00 (pro starší 10 let a dospělé)

registrace telefonem 13:00 - 16:00

8:30 - 20:00 registrace 4 dny předem

registrace telefonem 13:00 - 16:00

20:30
22:00
21:30
23:00
20:30
22:00

