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JUBILEJNÍ NÁVŠTĚVNÍK ŠTEFÁNIKOVY HVĚZDÁRNY DOSTANE
ASTRONOMICKÝ DALEKOHLED
Štefánikova hvězdárna se již nyní před koncem roku raduje z rekordní sezóny a poprvé za dobu své existence
útočí na překonání magické hranice padesátitisícové návštěvnosti! Od roku 1990 do roku 2017 se návštěvnost
hvězdárny pohybovala v rozmezí 30 – 45 tisíci návštěvníků
Jen během letních prázdnin letošního roku navštívilo Štefánikovu hvězdárnu více než 18 tisíc obdivovatelů
astronomie a hvězdného nebe, k dnešnímu dni roční návštěvnost přesáhla 49 tisíc.
Padesátitisícého návštěvníka bude Štefánikova hvězdárna netrpělivě vyhlížet. Pro šťastného jubilanta je
připravena prohlídka se speciální odměnou v podobě dárkového poukazu na návštěvu sesterské instituce
platformy Planetum – Planetária Praha, a zejména pak skutečného astronomického dalekohledu! Dle
předpokladu by si měl 50000. návštěvník zakoupit vstupenku do hvězdárny během vánočních svátků.
Štefánikova hvězdárna má co nabídnout návštěvníkům po celý rok. Kromě klasického pozorování
dalekohledem, kdy je přes den možno pozorovat Slunce a v noci objekty blízkého i vzdáleného vesmíru, je to
astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, optické pokusy, historické přístroje i počítače s
astronomickými animacemi. Dále je možno navštívit muzeum meteoritů, kde si návštěvník může na některé
meteority i sáhnout.
V dnešních dnech je pak za jasných večerů lákadlem zejména "vánoční" kometa P46/Wirtanen, pozorovatelná
za příznivých podmínek i pouhým okem, která se zřejmě stane nejjasnější kometou za posledních 5 let. Novinkou
posledních dnů je rovněž možnost nákupu již zmíněných dárkových poukazů k návštěvě institucí sdružených pod
nově vzniklou platformou Planetum, tedy Planetária Praha, Štefánikovy hvězdárny a Hvězdárny Ďáblice.
Štefánikovu hvězdárnu je možno navštívit denně kromě pondělí, ve všední den od 18 do 20 h, během víkendu
pak od 11 do 20 h. Během vánočních prázdnin je připravena rozšířená otevírací doba, 26. 12. je otevřeno od 11
do 20 h, 25., 27. a 28. 12. je otevřeno od 14 do 20 h.
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