Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
EP Popradská 86, 040 11 Košice

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
uvádza pre verejnosť v mesiaci

apríl 2017
Programy v planetáriu :
Štvrtok 6., a 27. 4. o 19. hod. OBLOHA DNES
- program pre väčšie deti, mládež a dospelých o aktuálnej oblohe
a úkazoch, spojený s pozorovaním večernej oblohy
- program je za každého počasia a uskutoční sa pre najmenej 8
-

záujemcov. Pozorovanie len za jasného počasia !
pozorovania slnečnej fotosféry a večernej oblohy je možné
dohodnúť s pracovníkom planetária aj v iných termínoch
(0904002019, cvc.kanuk@gmail.com )

Mimoriadne podujatia :
Deň kozmonautiky – 12. 4. od 18. do 21. hodiny
- podujatie pre širokú verejnosť. Program a prednáška v planetáriu, pozorovanie večernej oblohy,
premietanie filmov

Prázdninové planetárium – 13. a 18. 4. od 13. do 20. hodiny
- podujatie počas veľkonočných prázdnin pre širokú verejnosť. Programy v planetáriu pre deti a ich
rodičov, hviezdy, pozorovanie večernej oblohy, premietanie filmov

Pozorovanie zákrytu Aldebarana Mesiacom - 28. 4. od 18. do 22. hodiny
- Program a prednáška v planetáriu, pozorovanie úkazu pomocou ďalekohľadov

Pozorovanie Jupitera a iných objektov – každú stredu večer od 18. do 21. hodiny
okrem 12.4. za jasného počasia na základe objednávky ( cvc.kanuk@gmail.com )

Pripravujeme na máj :
Európske solárne dní – od 1. do 15. 5. popoludní a večer
Jupiter – ASTROsobota v planetáriu: 13.5. od 14. do 19.hod.
-programy v planetáriu a pozorovanie Slnka a Jupitera
Jupiter – kráľovská planéta – 15., 22. a 29. 5. od 17. do 21.hod.
-programy v planetáriu a pozorovanie Slnka a Jupitera
Pozorovania Jupitera a iných objektov – každú stredu večer
od 18. do 21. hod. na základe objednávky ( cvc.kanuk@gmail.com )
Podujatia sú určené pre širokú verejnosť. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Kontakt: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Hvezdáreň a planetárium, Popradská 86
040 11 Košice, (055/6411411, cvc.kanuk@gmail.com, www.cvckosice.sk )

