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PROGRAM – leden 2017
1.

- 31. ledna v době návštěvních hodin:

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA ROZHLEDNY ČESKA – OKO DO
KRAJINY
Výstavu fotografií Marcely Bečvářové a Jana Zedníka si můžete prohlédnout ve
vestibulu a přednáškovém sále. Součástí výstavy je také soutěž o ceny.

úterý

3. ledna od 17 hodin, přednáškový sál:

PŘEDNÁŠKA RICHARDA KOTRBY

JEVY NA OBLOZE
V ROCE 2017
Co všechno se odehraje nad našimi hlavami v průběhu letošního roku? Dozvíte se to
na přednášce Mgr. Richarda Kotrby, doplněné spoustu obrázků, animací a grafů.
Spolupořadatelem akce je Východočeská pobočka České astronomické společnosti
a Sdružení na podporu astronomických pozorování v Úpici. Vstupné je 50 Kč, členové
České astronomické společnosti mají vstup zdarma.

3.

ledna od 18 do 20 hodin, areál hvězdárny:

POZOROVÁNÍ METEORŮ ROJE
KVADRANTID, MĚSÍCE, MARSU
A VENUŠE
Komentované pozorování meteorického roje Kvadrantid spojené s pozorováním
konjunkce Měsíce s Marsem a planety Venuše. Pozorování je možné uskutečnit jen za
bezoblačné oblohy. Spolupořadatelem je Východočeská pobočka ČAS.

3.

- 7. ledna od 18 hodin, areál hvězdárny:

DĚTSKÝ MĚSÍČNÍ TÝDEN
Pozorování srpku Měsíce kolem první čtvrti, která nastává ve čtvrtek 5. ledna.
Přijďte si prohlédnout jeho povrch různými dalekohledy úpické hvězdárny! Součástí
pozorování je výklad a doprovodný program, pro děti je připravena soutěž o ceny.

čtvrtek

12. ledna od 18 hodin, přednáškový sál:

DEN S VEČERNICÍ, MARSEM
A PLANETOU NEPTUN
V dalekohledu si prohlédnete planetu Venuši, Mars a také nejvzdálenější oběžnici,
Neptuna, který se promítá těsně u Večernice. Dalekohledy namíříme i na další
objekty vesmíru, pozorování je ale možné uskutečnit jen za jasné oblohy.

OTEVÍRACÍ DOBA V LEDNU 2017: pondělí 16.00 − 20.00 h, úterý až pátek 10.00 − 20.00 h,
sobota 10.00 − 12.00 h, 18.00 − 20.00 h, neděle a svátky 10.00 − 12.00 h. Během dne lze
pozorovat Slunce, případně další objekty oblohy. Pozorování je možné uskutečnit jen za
jasného počasí. Noční program začíná v 18 hodin. Hromadné exkurze a akce spojené
s přespáním na hvězdárně je nutno objednat alespoň týden předem.

