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MIMOŘÁDNÉ PRODLOUŽENÍ ÚSPĚŠNÉ VÝSTAVY 50 LET NA
MĚSÍCI
Dne 20. července 2019 uplynulo 50 let od přistání člověka na Měsíci. Planetum, jako největší platforma svého druhu v ČR,
připravilo u příležitosti tohoto výročí světově unikátní výstavu, v rámci které se mohli návštěvníci Štefánikovy hvězdárny
dotknout horniny z Měsíce. Pro velký zájem je tato výstava mimořádně prodloužena až do poloviny listopadu.

Vystavený vzorek měsíční horniny
Foto: Planetum
Štefánikova hvězdárna na Petříně se v létě stala jedním z mála míst na světě, kde se návštěvníci mohli přímo dotknout
povrchu Měsíce. V Evropě pak místem jediným. Žádný návštěvník petřínské výstavy se patrně nikdy neocitl a zřejmě již neocitne
Měsíci blíže. Vystavený vzorek měsíční horniny totiž není za neprůstřelným sklem nebo zalitý v umělé hmotě, jak je to obvyklé
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ve světových muzeích, ale je vystaven tak, aby se na svou vlastní kůži mohl každý návštěvník přesvědčit, co to znamená
“dotknout se Měsíce”.
Vystavený vzorek je horninou, která na Zemi doputovala v podobě meteoritu, jenž byl vyvržen z povrchu Měsíce při dopadu
jiného kosmického tělesa a šťastnou náhodou dopadl na povrch Země. Podobných meteoritů je po celém světě známo jen asi 30.
Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO ZÁJMU VEŘEJNOSTI BUDE TATO SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ VÝSTAVA PRO
NÁVŠTĚVNÍKY ŠTEFÁNIKOVY HVĚZDÁRNY NA PETŘÍNĚ PRODLOUŽENA AŽ DO 17. LISTOPADU. POTÉ SE
VYSTAVENÝ VZOREK MĚSÍČNÍ HORNINY NAVRÁTÍ ZPĚT ZA NEPRŮSTŘELNÉ SKLO MINIMÁLNĚ NA CELÉ
DESETILETÍ.

PLANETUM
Planetum je místo nikdy nekončící zvědavosti. Místo, kde se vám ze Země otevírá vesmír.
Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice a Planetárium Praha – tři subjekty, které jsou součástí jediné platformy jménem
Planetum, která nabízí chytrou vesmírnou zábavu – sledování planet, hvězd, Slunce, Měsíce a vesmírných objektů, návštěvu
výstav, komentovaných prohlídek a filmů, interakci s vesmírem prostřednictvím různých 4D simulátorů, na kterých se návštěvníci
mohou plně vžít do kůže astronauta či astronoma.
Kopule pražského planetária s průměrem 23,5 metru je největší promítací plochou v ČR a patří k největším planetáriím na světě.
Projekci oblohy a unikátní prostorové zobrazení vesmíru lze sledovat v digitálním planetáriu v rozlišení 8 K za každého počasí.
Filmy pro děti i dospělé jsou proto neobyčejným zážitkem.
Tím nejzajímavějším, co nabízí hvězdárny, jsou bezpochyby veřejná pozorování denní i noční oblohy velkými dalekohledy, která
probíhají za jasného počasí po celý rok. Na Štefánikově hvězdárně si můžete taky sáhnout na meteority či zažít interaktivní
fyzikální show.
Když jde o vesmír, není tu nikdo lepší!

