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  Akce pro veøejnost

pátek 9. záøí od 16 hodin

SCHÙZKA ZÁJEMCÙ O ÈLENSTVÍ 
V ASTRONOMICKÝCH KROUŽCÍCH

−  úvodní schùzka zájemcù o èlenství v astronomických kroužích mládeže v
nadcházejícím školním roce. Souèástí schùzky bude také pøednáška o

nejzajímavìjších úkazech podzimní oblohy a soutìž o ceny.
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pátek 23. záøí od 18 hodin

EVROPSKÁ NOC VÌDCÙ NA HVÌZDÁRNÌ
−  akce poøádaná v rámci Evropské noci vìdcù. Od 18 hodin program pro dìti,
od 19 hodin prohlídka hvìzdárny, pøednáška, od 21 hodin za jasného poèasí

pozorování noèní oblohy.
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pátek 23. záøí od 20.30 hodin

EVROPSKÁ NOC VÌDCÙ V ZOO DVÙR  
−  akce poøádaná v rámci Evropské noci vìdcù. Zaèátek programu ve 20.30 h 
v prostoru vstupní brány Safari ZOO Dvùr Králové. Soutìže, beseda o vesmíru,

pozorování zajímavých objektù noèní oblohy.
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pátek 23. záøí od 20 hodin

Mgr.Martin Rybáø 
POVÍDÁNÍ O MIKROSVÌTÌ 

(PRVNÍ VÝSLEDKY Z NOVÉHO URYCHLOVAÈE ÈÁSTIC V CERNU) 
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���� Návštìvní dny v záøí 2011 
støeda − od 20 do 22 hodin, zaèátek programu ve 20 h (za jasného
poèasí pozorování dalekohledy s výkladem, filmem a velkoplošnou
videoprojekcí) 
pátek − od 20 do 22 hodin, zaèátek programu ve 20 h (za jasného
poèasí pozorování dalekohledy s výkladem, filmem a velkoplošnou
videoprojekcí) 
sobota − od 10 do 12 hodin, zaèátek programu v 10 h (pozorování
Slunce, prohlídka hvìzdárny)
nedìle − od 13 do 15 hodin, zaèátek programu ve 13 h (pozorování
Slunce, prohlídka hvìzdárny)                     VSTUPNÉ: dospìlí 20,− dìti 10,−
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