− Exkurze na hvězdárně
Kapacita sálu 45 osob. Vhodný doplněk výuky a rozšíření školních osnov. Prohlídka
hvězdárny, meteorologické a seismické stanice, aparatur na měření sluneční aktivity
a také pozorování Slunce a dalších jasných objektů na obloze. Exkurze si lze objednat
i na noční hodiny, součástí programu je v tom případě pozorování Měsíce, planet a
objektů vzdáleného vesmíru, tedy hvězdokup, mlhovin a galaxií, včetně seznámení
se souhvězdími naší oblohy.

− Přednášky na školách, táborech a školách v přírodě
Program zahrnuje přednášky doplňující a rozšiřující školní osnovy i další tematické
pořady z nabídky hvězdárny (http://www.obsupice.cz). Výklad je možno doplnit
pozorováním denní či noční oblohy a dalšími experimenty.

− Pozorování denní i noční oblohy přenosnými dalekohledy
Program, spojený s výkladem a besedou, je možné uskutečnit v místech dle vašich
požadavků, kde příliš neruší pouliční osvětlení (pro noční pozorování). Pořad je
možno doplnit přednáškou.

− Noc na hvězdárně
Návštěvu hvězdárny je možno rozšířit o „noc na hvězdárně”. Program zahrnuje
pozorování oblohy s možností přespání ve vlastních stanech. Druhý den ráno
pozorování Slunce a dalších objektů a prohlídka hvězdárny. Možnost využití
sociálního zařízením (teplá voda, sprchy, venkovní ohniště s možností posezení a
opékání špekáčků). Město Úpice je v centru mnoha turistických atraktivit (kraj Aloise
Jiráska, bratří Čapků a Boženy Němcové, Podkrkonoší, Adršpašské a Teplické skály,
ZOO Dvůr Králové, ...).

Ceník
Školy mateřské

5 Kč (doprovod zdarma)

Školy základní

10 Kč (doprovod zdarma)

Školy střední

20 Kč (doprovod zdarma)

Školy prodloužené *

40 Kč (doprovod zdarma)

Školy úpické

50% sleva (doprovod zdarma)

Noc na hvězdárně

100 Kč (doprovod zdarma)

Výjezdní akce

200 Kč za hodinu lektora, 8 Kč/km

* exkurze delší než 1,5 hodiny
Věříme, že Vás tato nabídka osloví a našich aktivit využijete. Pokud budete potřebovat
jakékoliv další doplňující informace, zavolejte nám prosím, anebo využijte elektronické
pošty, obratem Vám odpovíme. Náš telefon je 499 882 289, e-mail hvezdarna@obsupice.cz.
Souřadnice hvězdárny: N 50°30'27,5"; E 16°00'44".
Těšíme se na Vaši návštěvu a další spolupráci.

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ LZE USKUTEČNIT POUZE ZA JASNÉ OBLOHY
ZA NEPŘÍZNĚ POČASÍ JE MOŽNO ZAJISTIT NÁHRADNÍ PROGRAM.

