Hvězdárna v Rokycanech
Voldušská 721/II
Rokycany
337 11

telefon: 731722626
e-mail: halir@hvezdarna.powernet.cz
www stránky: http://www.hvezdarna.powernet.cz

Program

ÚNOR 2004
Beseda: Zajímavosti oblohy 2004
povídání o zajímavých úkazech, které nás čekají v nadcházejícím roce se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech ve
čtvrtek 5. února 2004.

Začátek v 17 hodin.

Pozorovací čtvrtky:
pozorování pro veřejnost. Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze (na konci měsíce dorůstající
Měsíc před úplňkem, po soumraku planety Mars, Saturn a Venuše). Při nepříznivém počasí možnost promítání
videopořadů a filmů s astronomickou tématikou a prohlídka výstavky fotografií.

Začátek programu v 18 hodin.

Setkání členů ČAS a zájemců o astronomii
se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2004 od 18 hodin v prostorách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni (Chodské náměstí - Klatovská tř. 51, Plzeň)
Na programu bude:
• Jarní obloha (únor – duben 2004)
• Astronomické zajímavosti roku 2004
• Sondy na Marsu
• Střípky - zajímavosti z poslední doby - co vás zajímá

Pozorování sluneční fotosféry:
Za jasného počasí pozorování dalekohledem Coude. Za nepříznivých povětrnostních podmínek prohlídka hvězdárny a
seznámení se s její historií a současností.

Program možno uskutečnit Po až Čt v čase od 8 do 12 hod.

Programy pro školy:
Dle zvláštní nabídky. Je možno si zajistit termíny návštěv školních výprav pro první pololetí roku 2004

Nutno dohodnout předem osobně, písemně či telefonicky.

Zvláštní nabídka:
Pro skupiny (10 návštěvníků a více) lze po dohodě zorganizovat večerní pozorování či besedy na dohodnutá témata i v
jiných termínech než je výše uvedená otvírací doba Hvězdárny v Rokycanech pro veřejnost.

Nutno dohodnout předem osobně, písemně či telefonicky.

Astronomický klub:
První pracovní čtvrtek v měsíci (tedy 5. února 2004) se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech podvečerní setkání
zájemců o astronomii s tématikou aktuálních informací o obloze nadcházejícího měsíce. Účastníci budou mít možnost
zeptat se na otázky z astronomie, které je zajímají, případně se pochlubit svými pozorovatelskými úspěchy a atp.
Začátek od 17:00 hod.

Vstupné: 10,- Kč
členové ČAS a skupiny Pegas zdarma

