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Program

ČERVENEC 2004
Pozorovací čtvrtky:
pozorování pro veřejnost. Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze (ve druhé polovině měsíce
dorůstající Měsíc, na začátku měsíce po soumraku nad západním obzorem planeta Jupiter a případně západ Slunce). Při
nepříznivém počasí možnost promítání videopořadů a filmů s astronomickou tématikou a prohlídka výstavky
fotografií.

Začátek programu ve 20 hodin.

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.

Kurs broušení astronomických zrcadel a
Kurs stavby astronomických dalekohledů
Kursy budou probíhat na Hvězdárně v Rokycanech pod vedením odborného lektora v termínech 1. až 7. července
2004 a 7. až 11. července 2004. Pokud by jste měli zájem o účast na kursu v příštím roce je možno získat již nyní
informace a předběžně se přihlásit na adrese Hvězdárny v Rokycanech.

Programy pro školy:
Dle zvláštní nabídky. Je možno si zajistit termíny již i pro školní rok 2004/2005

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:
Pravidelné čtvrteční setkání se v době letních prázdnin nekonají.
Ve dnech 3. až 5. července 2004 se členové klubu mohou zúčastnit poznávacího zájezdu “Cesta na severozápad” po
astronomických zařízeních Libereckého, Ústeckého a Karlovarského regionu.
14. až 25. července 2004 je pro členy zájemce z řad astronomů amatérů a ZpČ pobočky ČAS připravena pozorovací
expedice Bažantnice 2004.

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

