HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, p.o.
PROGRAM NA ZÁŘÍ 2012
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
Planetárium Praha je pro veřejnost otevřeno denně kromě pátků; 1. a 2.9. 10.45-18 h; od 3.9.: pondělí
8.30 – 18 h, úterý - čtvrtek 8.30 – 20 h, sobota 9.30 – 20 h, neděle 9.30 – 18 h. V úterý 11.9. zavřeno. V
pátek 28. 9. v rámci Noci vědců od 18 do 1 h.
Školní výpravy mají možnost navštívit planetárium od 3.9. dle předem sjednaného termínu.
Objednávky přijímáme od 27.8.

 pro děti od 4 do 8 let
(CZ/ENG) k dispozici je anglická verze do sluchátek (s příplatkem)

Program pro veřejnost od 1. 9. do 2. 9.
Sobota 1.9.:
v 11 h: O rozpůlené hvězdě (SkySkan Definiti) - ( pro děti od 4 let)
v 15.30 h: Venuše kapitána Cooka (SkySkan Definiti)
v 17.30 h: Noční obloha (Cosmorama) (CZ/ENG)
Neděle 2.9.:
v 11 h: Skřítek a nové planetárium (SkySkan Definiti) - ( pro děti od 4 let)
v 15.30 h: Kde začíná vesmír (SkySkan Definiti)
v 17.30 h: Venuše kapitána Cooka (SkySkan Definiti)

Program pro veřejnost od 3. 9. do 30. 9.
Sál Cosmorama/Cosmorama:
každou sobotu a neděli v 10 h: ANIČKA A NEBEŠŤÁNEK – letní příběh ( pro děti od 4 let)
každou sobotu v 17 h: NOČNÍ OBLOHA (CZ/ENG)
každý čtvrtek v 19 h: NOČNÍ OBLOHA (CZ/ENG)
každou neděli v 17 h: KRÁSY PODZIMNÍ OBLOHY

Sál Cosmorama/SkySkan Definiti:
každou sobotu a neděli v 15 h: VENUŠE KAPITÁNA COOKA
ve středu 12.9. ve 20 h: HVĚZDY POD HVĚZDAMI – unikátní koncert Dana Bárty
ve středu 5., 19. a 26.9. v 19 h: ALCHYMIE A ASTROLOGIE NA DVOŘE RUDOLFA II. (CZ/ENG)
každou sobotu v 19 h: TAJEMNÝ VESMÍR
v úterý 4.,18. a 25. 9. v 19 h: POUTNÍCI PROSTOREM A ČASEM (CZ/ENG)

Sál Starvid/Digistar:
každou sobotu (kromě 22.9.) a neděli v 16 h: SVĚT BEZ TÍŽE

15.9. - „ROBOTOUR 2012“
Planetárium Praha podporuje již sedmý ročník soutěže autonomních robotů „ROBOTOUR 2012“, který se
bude konat v sobotu 15.9. v parku Stromovka v okolí Planetária.

22.9. - „STAR TREK v Planetáriu“
Planetárium Praha se v sobotu 22.9. propojí se Star Trekem a hercem Connorem Trinneerem. Hlavní
hrdina seriálu Star Trek Enterprise navštíví pražské Planetárium! Od 16:00 autogramiáda pro fanoušky!

Program pro veřejnost 28.9.
NOC VĚDCŮ – od 18 do 1 h bude pro návštěvníky k dispozici výstava včetně 4Dsimulátorů jízdy rovery po
povrchu Měsíce a Marsu
Přednášky v sále Cosmorama
18.15 h – Jak funguje planetárium? – modely hvězdné oblohy v průběhu století
20 h – Jak vznikl vesmír? – nekonečnost i budoucnost vesmíru
21.45 h – Jak funguje planetárium? – modely hvězdné oblohy v průběhu století
Speciální show v sále Starvid
19 h – Jak fungují fyzikální zákony?
21 h – Století létání
22.30 h – Show s tekutým dusíkem
Premiéra pořadu v sále Cosmorama
00 h – Tajemství času a hvězd – připomínka 100. výročí pobytu Alberta Einsteina v Praze.

„Hvězdy pod hvězdami“ - unikátní hudební projekt
Sál Cosmorama se rozezní pod taktovkou známých hudebních osobností. Ojedinělé koncerty, které jsou
omezeny kapacitou, budou doprovázeny projekcí hvězdné oblohy i celé naší galaxie na největší promítací
kopuli v Evropě. Nenechte si ujít exkluzivní projekt v Planetáriu. Koncerty začínají vždy od 20 hodin.
12. září
9. října
6. listopadu
4. prosince

Dan Bárta
Pavel Dobeš
Blue Effect s Radimem Hladíkem
Ivan Hlas

Lístky na koncerty si můžete rezervovat na telefonním čísle 220 999 001–3 nebo e-mailem na adrese
planetarium@planetarium.cz

FOYER PLANETÁRIA:
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE s interaktivními exponáty, historickými přístroji, počítači s informacemi
z astronomie a kosmonautiky a 4D simulátory
PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝSTAVA – „Vesmírem prostorem a časem“ – Evropská věda a kosmický výzkum
PRODEJ astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky Planetária

