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

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
uvádza pre verejnosť v mesiaci

jún 2017
Programy v planetáriu :
Štvrtok 1. a 15.6.2017 o 19.00 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
(cvc.kanuk@gmail.com )

Mimoriadne podujatia :
Deň Slnka – streda 21. 6. od 18. do 21.hodiny
- podujatia pre širokú verejnosť pri príležitosti letného slnovratu. Program a prednáška v planetáriu
o Slnku pre deti a ich rodičov, väčšie detí, mládež a dospelých, hviezdy, pozorovanie Slnka a
večernej oblohy, premietanie filmov. Bližšie informácie na samostatnom plagáte

Astrosobota – Pán prstencov Saturn – 17. 6. od 14. do 19. hodiny
- podujatie pre širokú verejnosť. Programy a prednáška v planetáriu s témou Saturn, pozorovanie
Slnka, premietanie rozprávok a filmov

Astronómia pod Južným krížom – streda 28. 6. od 18. do 21.hodiny
- podujatia pre širokú verejnosť, hlavné pre záujemcov chystajúcich sa na dovolenku do južnejších
krajín. Program v planetáriu o južnej hviezdnej oblohe. Pozorovanie objektov večernej oblohy,
premietanie filmov. Bližšie informácie na samostatnom plagáte

Pozorovanie Jupitera a iných objektov – 7. a 14. 6. od 18. do 21. hodiny
- za jasného počasia na základe objednávky ( cvc.kanuk@gmail.com )

Pripravujeme na júl a august :
Prázdninové planetárium - 14., 21. a 31. júla od 13. do 21.hod.
- 2., 30. a 31. augusta od 13. do 21.hod.
- 3. augusta od 16. do 21.hod.
-programy v planetáriu pre deti a rodičov, pre mládež a dospelých,
pozorovanie Slnka, Jupitera, Saturnu a iných objektov
Pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca
7.augusta od 18. do 22.hod. – len za jasného počasia
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 )

