HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, p.o.
PROGRAM NA KVĚTEN 2017
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
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.
Svátky 1. a 8. 5.: 10.30 - 18 h.

Speciální nabídka:
POVÍDÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ DĚTI: živá přednáška (od 6 do 9 let): 11 h - neděle 7. 5.

KOSMICKÁ MÓDA - unikátní výstava v Planetáriu
- jedinečná příležitost vidět, jak se oblékají a jak se možná jednou budou oblékat kosmonauti. Ve
foyeru Planetária bude vystaveno osm kosmických obleků. Poprvé se do České Republiky dostává
originál ruského skafandru SOKOL KV2, který se v současné době používá pro lety k mezinárodní
kosmické stanici, zátěžový oblek PINGUIN, který kosmonauti na ISS používají pro udržení fyzické
kondice nebo skafandr ORLAN pro výstupy mimo kosmickou loď. Doplní je skafandry z českých sci-fi
filmů Návštěvníci, Zítra vstanu a opařím se čajem a cosplay kostýmy z filmů Star Trek a Star Wars.

PROGRAMY pod hvězdnou klenbou:
Projekční systém SkySkanDefiniti 8K
O ZVĚDAVÉ KOMETĚ (od 4 let):11 h – sobota a neděle (mimo 7. 5.) a 1. a 8. 5.
POZORUJEME OBLOHU: 15.30 h – sobota a neděle a 1. a 8. 5.
NOČNÍ OBLOHA 8K: 17.30 h – sobota, pondělí; 19 h – čtvrtek
LET ČLOVĚKA DO VESMÍRU: 17.30h – čtvrtek, 19 h - sobota
JUPITER – VLÁDCE PLANET: 17.30 h – neděle
POUTNÍCI PROSTOREM A ČASEM: 17.30 h – úterý
VIZIONÁŘI A SNÍLCI:19 h - úterý
KOMETY: 19 h – středa
FOYER PLANETÁRIA:
KOSMICKÁ MÓDA - jedinečná příležitost vidět, jak se oblékají a jak se možná jednou budou oblékat
kosmonauti. Ve foyeru Planetária bude vystaveno osm kosmických obleků
STÁLÁ EXPOZICE - vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních exponátů (např. model černé díry,
planetární váhu, telurium, změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních fázích, optiku
oka, atd.).
PRODEJ astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky Planetária

