http://www.hvezdarna.cz
Na internetových stránkách naší Hvězdárny se dozvíte
všechno podstatné: jejich součástí je aktuální
program, možnost elektronické objednávky výukových
pořadů, informace o premiérách, virtuální procházka
Hvězdárnou, zajímavosti z noční oblohy, unikátní
pohled na Brno a okolí, meteorologické informace,
záznamy odborných přednášek...

Objednávky vzdělávacích pořadů:
Naše vzdělávací pořady probíhají ve školním roce ve
všední dny v dopoledních hodinách (s výjimkou
některých pátků). Kapacita sálu velkého planetária je
200 míst, sál na pokusy z optiky má 40 míst.
Do obou místností je bezbariérový přístup. Každý
z astronomických pořadů lze objednat i na odpolední
termín (nejméně pro 30 osob).
Přehled vzdělávacích pořadů pro mateřské,
základní i střední školy najdete na našich
www stránkách
http://www.hvezdarna.cz
V případě vašeho zájmu vám rádi zašleme tištěné
katalogy vzdělávacích pořadů i klasickou poštou.
Pokud dosud nemáte vybrán konkrétní vzdělávací
pořad (resp. konkrétní termín), bude nejvhodnější,
když naše pracovníky kontaktujete telefonicky na čísle

HVĚZDÁRNA
PLANETÁRIUM

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Kraví hora 2, 616 00 Brno
tel.: 541 321 287, fax.: 541 233 389
e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz

ČERVEN 2007

Pořady v planetáriu:
každou středu a sobotu v 18 hodin

Léto na konci
vesmíru
O krásách noční oblohy, která je protkána
příběhy o záletech řeckého boha Dia.

541 321 287
Objednáváme vždy na dva měsíce dopředu, každý
pracovní den od 7:30 do 15:30 h. Pokud již máte
vybrán konkrétní vzdělávací pořad, můžete využít naše
elektronické "předobjednávání" na adrese
http://objednavky.hvezdarna.cz

Hvězdárnu podporuje:
Kam v Brně - http://www.kamvbrne.cz
Měsíčník KULT - http.//www.kult.cz

Pořady v planetáriu pro děti:
každou sobotu v 15 hodin

O škole pro hvězdy
Pohádkové vyprávění o jedné nezbedné
hvězdě, která se chtěla naučit číst a psát.
Vhodné pro děti od 5 let.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně - http://www.kjm.cz
Brno Business - http.//www.ibrno.cz
Program Brněnsko - http://www.eprogram.cz

Půl hodiny před zahájením každého pořadu ve velkém
planetáriu lze zakoupit různé astronomické publikace.
Do velkého planetária je bezbariérový přístup (včetně WC).

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně
je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním
městem Brnem.
Změna programu vyhrazena!

Vítání letního slunovratu:
ve čtvrtek 21. června

Výstavy:
Ve s m í r n é l a b y r i n t y
do středy 20. června

17.30 h

F e n omé n Krav í hora
Vernisáž výstavy. Netradiční pohled na
„zapomenutou“ část města Brna – ze
vzduchu, ze země i z podzemí.

18.00 h

S k a ndiná vie

Výtvarné práce žáků Centra tvořivé činnosti, ÚSP Kociánka.
Otevřeno hodinu před každým pořadem a přednáškou ve
velkém planetáriu, ve všední dny též od 9 do 13 hodin.

Fenomén Kraví hora
od čtvrtka 21. června

Barvy a vůně dalekého severu.
Komponovaný pořad.

Netradiční pohled na „zapomenutou“ část města Brna – ze
vzduchu, ze země i z podzemí. Otevřeno hodinu před každým

od 19 h

P o z orov ání

pořadem a přednáškou ve velkém planetáriu, ve všední dny
též od 9 do 13 hodin.

Pozorování zapadajícího
Slunce a Venuše na denní obloze
(za jasného počasí).

Za poznáním modré planety:

ve čtvrtek 7., 14. a 21. června v 18 hodin

Pozorování oblohy:
Jaroslav Luner:

Po z o r o v á n í S l u n ce
každou sobotu ve 14 hodin

Po z o r o v á n í v e č erní oblohy

Skandinávie
Barvy a vůně dalekého severu.
Komponovaný pořad ve velkém planetáriu.

od pondělí do soboty ve 21 hodin
Pozorujeme především planety Venuši a Saturn
a ve druhé polovině června také Měsíc.

ve čtvrtek 28. června v 18 hodin

Radim Vaculovič, Veronika Dvořáková:

O d h a l e n á Ve n u še
Před začátkem pozorování máte možnost zhlédnout

Kolem světa za 57 týdnů

krátký pořad věnovaný mimořádně příznivým podmínkám
pro pozorování Venuše v letošním roce.
Více na http://venuse.hvezdarna.cz
V případě nepříznivého počasí v době večerního pozorování
bude připraven náhradní pořad pod umělou oblohou malého planetária.

Vyprávění reportérů TV Prima o cestě přes
všechny kontinenty, zpestřené promítáním filmů
a fotografií. Radim a Veronika budou povídat
hlavně o Antarktidě, Namibii, Chile a Mongolsku.
Dozvíte se i mnoho zajímavostí ze zákulisí celé
cesty.

