Hvězdárna a Amfiteátr

Naše pořady

Pozorování hvězdné oblohy dalekohledy probíhá
v lednu od středy do soboty od 18:30 do 20:30 hodin,
v únoru od středy do soboty od 19:00 do 21:00 hodin
za bezmračné oblohy. V případě nepříznivých pozorovacích podmínek
je připraven náhradní program.
Platba pouze hotově.

Program

Kouzelný glóbus
Malá Mia se vydává na prázdniny ke svému dědovi. V podkroví jeho
domu objeví zvláštní astronomický přístroj, který dokáže změnit
roční období na celé planetě. Její strýc chce tuto změnu provést, ale
Mia si uvědomuje, co všechno by se mohlo na Zemi stát. Podaří se jí
přesvědčit strýce a zabránit katastrofě?

Galerie MIRA
Leonardo da Vinci
výstava prací studentů Střední umělecké školy AVE ART Ostrava

Experimentárium

Kontakt

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Planetárium Ostrava
K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
tel.: 596 994 950, e-mail: info@planetariumostrava.cz
www.planetariumostrava.cz

8:00–14:00
8:00–14:00
8:00–19:00
8:00–15:00
8:00–15:00
13:30–20:00
13:30–19:00

Upozorňujeme na změnu otevírací doby
v lednu a únoru.

leden–únor 2022

Sál planetária – LEDEN

Sál planetária – ÚNOR

středa

středa 2. 2. 17:00 Dobrodružná cesta k planetám
							
sobota 5. 2. 14:00 Se zvířátky o vesmíru			
		 15:30 Na okraji temnoty
		 17:00 Fantom vesmíru
neděle 6. 2. 14:00 Kouzelný glóbus		
		 15:30 Zrození planety Země		
		 17:00 Hvězdy faraonů

5. 1. 17:00

sobota 8. 1.
		
		
neděle 9. 1.
		
		

14:00
15:30
17:00
14:00
15:30
17:00

Zrození planety Země			
Kouzelný glóbus			
Hvězda života i smrti
Zrození planety Země		
Albi, Felix a kouzla vesmíru		
Dobrodružná cesta k planetám		
Fantom vesmíru			

středa 12. 1. 17:00 Klenoty chilské oblohy
			
přednáška

středa 9. 2. 17:00 Zlaté oko ve vesmíru
			
přednáška

sobota 15. 1.
		
		
neděle 16. 1.

sobota 12. 2.
		
		
neděle 13. 2.
		
		

14:00
15:30
17:00
14:00

Lucie a tajemství padajících hvězd		
Na okraji temnoty			
Bouřlivá planeta
Kouzelný glóbus			

		 15:30 Zrození planety Země
		 17:00 Hvězda života i smrti		
středa

19. 1. 17:00

sobota 22. 1.
		
		
neděle 23. 1.
		
		
středa

14:00
15:30
17:00
14:00
15:30
17:00

26. 1. 17:00

sobota 29. 1. 14:00
		 15:30
		 17:00
		18:30
			
neděle 30. 1. 14:00
		 15:30
		 17:00

Dobrodružná cesta k planetám		
Se zvířátky o vesmíru				
Zrození planety Země		
Cesta za miliardou hvězd
Lucie a tajemství padajících hvězd		
Hvězda života i smrti			
Na okraji temnoty
Zrození planety Země			
Kouzelný glóbus				
Dobrodružná cesta k planetám
Fantom vesmíru
Hudba pod hvězdami,
pořadem provází Jindra Šenekl
Albi, Felix a kouzla vesmíru			
Evropa pod Jižním křížem		
Zrození planety Země

středa

16. 2. 17:00

sobota 19. 2.
		
		
neděle 20. 2.
		
		
středa

14:00
15:30
17:00
14:00
15:30
17:00

14:00
15:30
17:00
14:00
15:30
17:00

23. 2. 17:00

Kouzelný glóbus			
Svět korálových útesů
Zrození planety Země
Lucie a tajemství padajících hvězd
Fantom vesmíru
Dobrodružná cesta k planetám

Přednášky

středa 12. 1. v 17:00 Klenoty chilské oblohy

Petr Horálek (Ambasador ESO, Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě)
Na tichomořském břehu Jižní Ameriky se do chilského vnitrozemí rozkládá vysokohorská poušť Atacama s unikátními podmínkami pro pozorování a fotografování nočního
nebe. Evropská jižní observatoř zde vybudovala a dále buduje hned několik pracovišť
s největšími a vědecky nejproduktivnějšími astronomickými přístroji světa. Ovšem
i mimo hledáčky těchto teleskopů, jen pouhýma očima, je možné na chilské obloze
spatřit to, co málokde na světě. Jaké klenoty skrývá hvězdné nebe nad observatořemi
Paranal, La Silla nebo ALMA? A jak je dokáží zachytit citlivé fotoaparáty? A jak vůbec
tyto obří astronomické obrazy vznikají?

Zrození planety Země		
Červená Karkulka a babiččin dalekohled
Zrození planety Země		
Bohové a hvězdy starých Mayů
Albi, Felix a kouzla vesmíru		
Svět korálových útesů
Bouřlivá planeta

Hvězdy faraonů		

sobota 26. 2. 14:00 Kouzelný glóbus			
		 15:30 Dobrodružná cesta k planetám
		 17:00 Zrození planety Země
		
18:30 Hudba pod hvězdami,
			
pořadem provází Jindra Šenekl
neděle 27. 2. 14:00 Lucie a tajemství padajících hvězd
		 15:30 Hvězdy faraonů		
		 17:00 Na okraji temnoty

středa 9. 2. v 17:00 Zlaté oko ve vesmíru

Ing. Miroslav Havránek, MSc, PhD. (České vysoké učení technické v Praze)
Získávání nových poznatků o vesmíru je silně závislé na rozvoji pozorovacích technik
a technologických pokrocích v oblasti vědeckých přístrojů. Webbův kosmický
dalekohled částečně nahradí velmi úspěšný, ale již přesluhující Hubbleův kosmický
dalekohled, a současně rozšíří naše pozorovací možnosti do blízkého infračerveného
oboru v doposud nevídaném rozlišení. Na přednášce bude krátce uvedena historie
projektu Webbova dalekohledu, poté se zaměříme na jeho přístrojové vybavení
a očekávaný přínos pro astronomii.
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