
HVĚZDÁRNAHVĚZDÁRNA
V ÚPICIV ÚPICI

U lipek 160, 542 32 Úpice, telefon 499882289
e-mail hvezdarna@obsupice.cz, www.obsupice.cz

PROGRAM – ZÁŘÍPROGRAM – ZÁŘÍ
1. - 6.9., areál Hvězdárny v Úpici, začátek ve 21 h

 Dětský měsíční týdenDětský měsíční týden  
Za jasného počasí pozorování Měsíce a dalších objektů

vesmíru vhodné i pro menší děti s překvapením.
 Spolupořadatelem je Česká astronomická společnost.

19. - 20.9. Hvězdárna na 11. králové-Hvězdárna na 11. králové-
hradeckých krajských dožínkáchhradeckých krajských dožínkách

v Hradci Královév Hradci Králové
neděle 21.9., areál Hvězdárny v Úpici, od 15 h

 Jihoamerické odpoledneJihoamerické odpoledne
Ochutnávka tradičního jídla a pití připravené podle

jihoamerických receptur, jihoamerická dílna, čajovna.
Pozorování Slunce a astronomicko-cestopisné povídání o

zatměních v Jižní Americe. Pivo, limo, klobásy.... Po programu
za jasného počasí večerní pozorování dalekohledy. 

Vstupné dospělí 80,- Kč, děti 40,-

pátek 26.9., přednáškový sál hvězdárny, od 18 h

 Schůzka zájemců oSchůzka zájemců o
astronomické kroužky mládeže astronomické kroužky mládeže 

Součástí bude také povídání o noční podzimní obloze a soutěž.

pátek 26.9. areál Hvězdárny v Úpici, od 19 h,
(areál ZOO Dvůr Králové od 20 h)

 Evropská noc vědcůEvropská noc vědců 
Prohlídky astronomických přístrojů, přednášky a besedy,

soutěže a kvízy o ceny. 
 Spolupořadatelem je Sdružení pro podporu astronomických pozorování 

a Česká astronomická společnost – Východočeská pobočka Úpice.

l Pozorování Slunce v ZOO Dvůr Králové nadPozorování Slunce v ZOO Dvůr Králové nad
Labem  – každé úterý dopoledneLabem  – každé úterý dopoledne

l Hvězdné safari v ZOO Dvůr Králové nadHvězdné safari v ZOO Dvůr Králové nad
Labem – každý pátek večerLabem – každý pátek večer

 ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁŘÍ 2014  OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁŘÍ 2014
   pondělí – 16 až 23 hodin, úterý až pátek – 10 až 23 hodin,
sobota – 10 až 12 hodin, 21 až 23 hodin, neděle – 10 až 12 hodin. 
                 Začátky nočních pozorování ve 21 hodin.

    V sobotu 13. září je hvězdárna mimořádně otevřena 
     od 10 do 16 hodin v rámci Dnů kulturního dědictví.

mailto:hvezdarna@obsupice.cz

