Tisková zpráva: 12. května 2020

PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNY OTEVÍRAJÍ
V SOBOTU 16. KVĚTNA SE OPĚT OTEVŘOU DVEŘE PLANETÁRIA PRAHA V KRÁLOVSKÉ
OBOŘE, ŠTEFÁNIKOVY HVĚZDÁRNY NA PETŘÍNĚ A HVĚZDÁRNY ĎÁBLICE. VEŘEJNOSTI
TAK BUDOU PO KARANTÉNĚ ZASE PŘÍSTUPNY ZÁBAVNÉ I VZDĚLÁVACÍ POŘADY PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ, DĚTEM DO PATNÁCTI LET DO KONCE ČERVNA DOKONCE ZDARMA.
Návrat ke klasické programové skladbě
bude v případě planetária i hvězdáren
postupný.

Každé

odpoledne

uvede

všední

květnové

planetárium

jednu

pohádku pro děti a večer jeden pořad pro
mládež

a

dospělé.

Víkendy

nabídnou
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15 hodin, večer budou k vidění dva pořady
pro mládež a dospělé. Třetí květnový víkend
přivítá první návštěvníky také hvězdárna
v Ďáblicích i ta na pražském Petříně. Tady
bude možné dalekohledy pozorovat oblohu
s odborným výkladem a k vidění budou i
krátké
dospělé.
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program naleznete na www.planetum.cz.
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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!

