
čtvrtek	  4.	  května	  –	  ASTRONOMICKÝ	  DEN	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
18:00	  hodin	  –	  PREMIÉRA:	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  	  
Poznáváme	  hvězdy,	  planety	  a	  souhvězdí	  aneb	  jaké	  příběhy	  skrývá	  noční	  hvězdná	  obloha?	  -‐	  prohlídka	  kopule	  
s	  hlavním	  dalekohledem	  –	  Astronomická	  Pohádka	  z	  hvězd	  (pro	  velký	  zájem	  o	  tento	  program	  doporučujeme	  
rezervaci	  místa	  na	  tel.:	  602	  530	  515)	  
20:00	  hodin	  –	  POZOROVÁNÍ	  OBJEKTŮ	  NOČNÍ	  OBLOHY	  HLAVNÍM	  DALEKOHLEDEM	  HVĚZDÁRNY	  
20:00	  hodin	  –	  VIDEOPOŘAD:	  STĚHOVÁNÍ	  NA	  MARS	  	  	  
ESA,	  NASA	  a	  další	  organizace	  mají	  velké	  plány	  s	  Marsem.	  Denně	  přicházejí	  nové	  informace	  a	  zajímavá	  videa.	  
Přijďte	  si	  je	  poslechnout	  a	  uchvátit	  se	  tím	  nejnovějším	  v	  dobývání	  rudé	  planety	  Mars	  na	  Hvězdárně	  Žebrák!	  	  
	  
začátek	  května	  od	  20	  hodin	  
MIMOŘÁDNÁ	  NOČNÍ	  PROHLÍDKA	  HRADU	  TOČNÍK	  
S	  PROMÍTÁNÍM	  NOČNÍ	  OBLOHY	  A	  POZOROVÁNÍM	  NOČNÍ	  OBLOHY	  DALEKOHLEDEM	  	  
Přijďte	  se	  nechat	  zasvětit	  do	  tajů	  hradu,	  ale	  i	  astronomie,	  souhvězdí	  a	  vesmíru.	  	  
POZOR	  -‐	  akce	  se	  koná	  za	  předpokladu	  jakéhokoliv	  počasí.	  
Na	  akci	  je	  díky	  zvýšenému	  zájmu	  a	  omezené	  kapacitě	  nutná	  rezervace	  předem.	  Rezervační	  formulář	  bude	  
umístěn	  měsíc	  před	  akcí	  na	  www.hvezdarnazebrak.cz,	  vstupné	  hrad	  plus	  hvězdárna:	  80	  plus	  50	  Kč	  /	  osoba.	  
	  
sobota	  6.	  května	  od	  9	  do	  12	  hodin	  
17.	  SPANILÁ	  JÍZDA	  MOPEDISTŮ	  NA	  NÁMĚSTÍ	  MĚSTA	  ŽEBRÁK	  
s	  pozvánkou	  na	  Hvězdárnu	  Žebrák	  VSTUP	  ZDARMA!	  
	  
sobota	  6.	  května	  od	  13,00	  do	  18	  hodin	  
DEN	  OTEVŘENÝCH	  DVEŘÍ	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
PREMIÉRA:	  SOUHVĚZDÍ	  NA	  PRSTENCI	  KOPULE	  	  	  
Mimo	  prohlídku	  hvězdárny	  samotné	  a	  nových	  technologií	  v	  kopuli	  instalujeme	  u	  příležitosti	  Dne	  otevřených	  
dveří	  sérii	  nejznámějších	  souhvězdí	  na	  prstenec	  okolo	  celé	  kopule	  jako	  další	  stálou	  expozici.	  Přijďte	  se	  
podívat	  na	  další	  novinku	  na	  Hvězdárně	  Žebrák!	  	  
Více	  podrobností	  o	  akci	  na	  www.hvezdarnazebrak.cz	  a	  Facebooku.	  VSTUP	  ZDARMA!	  
	  
čtvrtek	  1.	  června	  –	  ASTRONOMICKÝ	  DEN	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
18:00	  hodin	  –	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  	  
Poznáváme	  hvězdy,	  planety	  a	  souhvězdí	  aneb	  jaké	  příběhy	  skrývá	  noční	  hvězdná	  obloha?	  -‐	  prohlídka	  kopule	  s	  
hlavním	  dalekohledem	  –	  Astronomická	  Pohádka	  z	  hvězd	  (pro	  velký	  zájem	  o	  tento	  program	  doporučujeme	  
rezervaci	  místa	  na	  tel.:	  602	  530	  515)	  
20:00	  hodin	  –	  VIDEOPOŘAD:	  STĚHOVÁNÍ	  NA	  MARS	  	  	  
ESA,	  NASA	  a	  další	  organizace	  mají	  velké	  plány	  s	  Marsem.	  Denně	  přicházejí	  nové	  informace	  a	  zajímavá	  videa.	  
Přijďte	  si	  je	  poslechnout	  a	  uchvátit	  se	  tím	  nejnovějším	  v	  dobývání	  rudé	  planety	  Mars	  na	  Hvězdárně	  Žebrák!	  
21:30	  hodin	  –	  POZOROVÁNÍ	  OBJEKTŮ	  NOČNÍ	  OBLOHY	  HLAVNÍM	  DALEKOHLEDEM	  HVĚZDÁRNY	  
	  
V	  ČERVNU	  BUDEME	  I	  U	  MUZEJNÍCH	  NOCÍ	  V	  BEROUNĚ	  A	  ŽEBRÁKU	  a	  připravujeme	  i	  další	  akce	  
	  
NAŠE	  POŘADY	  NABÍZÍME	  I	  PRO	  ŠKOLY!	  Další	  podrobnosti	  na	  www.hvezdarnazebrak.cz	  
	  
Vstupné	  do	  hvězdárny:	  	  40,-‐	  Kč	  /	  děti	  20,-‐	  Kč	  /	  rodinné	  vstupné	  70,-‐	  Kč	  	  
pořady	  Hvězdárna	  dětem	  speciál	  a	  Mimořádná	  prohlídka	  hradu	  Točník	  –	  speciální	  vstupné	  	  
	  
DALŠÍ	  AKTUÁLNÍ	  PŘIDANÉ	  PROGRAMY:	  
INFORMACE	  SLEDUJTE	  NA	  WWW.HVEZDARNAZEBRAK.CZ	  ANEBO	  SE	  PŘIHLAŠTE	  NA	  FACEBOOK.	  
Jakékoliv	  další	  návštěvy	  Hvězdárny	  Žebrák	  lze	  dohodnout	  individuálně	  alespoň	  dva	  dny	  předem	  telefonicky	  	  
na	  čísle	  602	  530	  515	  na	  kterýkoliv	  den	  
	  
	  

	  
	  

Z	  PROGRAMU	  PRVNÍHO	  POLOLETÍ	  2017	  VYBÍRÁME	  
	  

první	  čtvrtek	  v	  měsíci	  –	  pořad	  pro	  děti	  na	  rezervace	  od	  května	  s	  novým	  programem	  
	  

čtvrtek	  	  2.	  února	  –	  cestopis	  DOBYTÍ	  JIŽNÍHO	  HVĚZDNATÉHO	  RÁJE	  s	  autogramiádou	  
	  

čtvrtek	  2.	  března	  	  a	  pak	  pravidelně	  –	  VIDEOPOŘAD:	  STĚHOVÁNÍ	  NA	  MARS	  
	  

neděle	  19.	  března	  –	  Výšlap	  po	  stopách	  meteoritu	  Žebrák	  
	  

neděle	  16.	  dubna	  –	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  SPECIÁL	  v	  Kulturním	  klubu	  Žebrák	  
s	  koncertem	  skupiny	  MAXIM	  TURBULENC,	  dílničkami,	  modelem	  vozítka	  SPIRIT	  

z	  Marsu,	  MOBILNÍM	  PLANETÁRIEM	  a	  dalším	  bohatým	  programem	  
	  

sobota	  6.	  května	  –	  Den	  otevřených	  dveří	  na	  Hvězdárně	  Žebrák	  	  
s	  novými	  panely	  se	  souhvězdími	  v	  kopuli	  

	  
první	  polovina	  května	  	  

Mimořádná	  noční	  prohlídka	  hradu	  Točník	  s	  promítáním	  a	  pozorováním	  noční	  
oblohy	  

	  
a	  další	  

	  

www.hvezdarnazebrak.cz	  
	  



Milí	  čtenáři	  a	  příznivci	  Hvězdárny	  Žebrák,	  
	  
rok	  2016	  byl	  zcela	  jistě	  pro	  Hvězdárnu	  Žebrák	  rokem	  zlomovým.	  Proběhla	  snad	  nejrozsáhlejší	  modernizace	  
hvězdárny	   a	   kopule	   v	   její	   historii,	   akce	   pro	   veřejnost	   se	   staly	   ještě	   navštívenějšími	   	   a	   významně	   jsme	  
pokročili	   v	  projektu	   rozšíření	   Hvězdárny	   Žebrák.	   Hvězdárna	   má	   nové	   velkoplošné	   panely	   v	  kopuli,	   LED	  
obrazovku	   pro	   prezentaci	   noční	   oblohy,	   videí	   a	   dění	   v	  dalekohledu,	   nový	   sluneční	   dalekohled	   Lunt,	  
přenosný	  profesionální	  dalekohled	  pro	  pozorování	  mimo	  hvězdárnu	  pro	  školy,	  tábory	  atp.,	  sluneční	  hodiny	  
a	   mnohé	   další.	   Práce	   však	   ani	   v	  roce	   2017	   neustanou.	   Hlavní	   dalekohled	   hvězdárny	   čeká	   instalace	  
ovládacího	   panelu	   a	   nové	   elektroinstalace,	   motory	   kopule	   dostanou	   nové	   kryty	   pro	   větší	   bezpečnost	  
návštěvníků,	   instalujeme	   CCD	   kameru	   a	   vznikne	   i	   nový	   prstenec	   s	  nejznámějšími	   souhvězdími	   a	   objekty	  
noční	  oblohy.	  A	  bude	  toho	  ještě	  mnohem	  víc,	  abyste	  se	  na	  hvězdárně	  cítili	  příjemně	  a	  zároveň	  byla	  pro	  vás	  
a	  vaše	  děti	   centrem	  zajímavých	  poznatků.	  Nutno	  podotknout,	   že	  všechny	  aktivity	   se	   realizují	   za	  výrazné	  
podpory	  města	  Žebrák.	  	  
	   Hvězdárna	   pro	   rok	   2017	   připravuje	   ale	   i	   řadu	   novinek.	   Největší	   akcí	   roku	   bude	   dubnová	  
Hvězdárna	   dětem	   speciál	   ve	   velkém	   sále	   Kulturního	   klubu.	   Do	   foyer	   instalujeme	  mobilní	   planetárium	   a	  
představíme	   řadu	   zajímavých	   pořadů	   pro	   děti,	   přivezeme	   model	   vozítka	   Spirit	   z	  Marsu,	   připravíme	  
netradiční	   vesmírné	   dílničky	   a	   těšit	   se	  můžete	   i	   na	   koncert	   skupiny	  Maxim	   Turbulenc.	   Z	  dalších	   akcí	   lze	  
zmínit	  cestopisnou	  přednášku	  Dobytí	  jižního	  hvězdnatého	  ráje	  astronoma	  Petra	  Horálka,	  který	  se	  po	  dvou	  
letech	  vrátí	  do	  Žebráka,	  novinkový	  videopořad	  Stěhování	  na	  Mars,	  opět	   vyrazíme	  po	   stopách	  meteoritu	  
Žebrák	  a	  od	  května	  se	  budete	  moci	  těšit	  po	  třech	   letech	  na	  zcela	  nový	  pravidelný	  dětský	  program,	  který	  
připravujeme	   vždy	   na	   první	   čtvrtek	   v	  měsíci.	   	   A	   další	   a	   další.	   Stačí	   sledovat	   web	   hvězdárny	   nebo	  
facebookový	  profil,	  který	  mimo	  dění	  na	  hvězdárně	  přináší	  také	  velmi	  ucelené	  zpravodajství	  z	  astronomie	  a	  
kosmonautiky.	  	  

Vladislav	  Slezák,	  Hvězdárna	  Žebrák	  
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Vladislav	  Slezák,	  Václav	  Keberdle,	  Ervín	  Woller	  
–	  Všechna	  práva	  vyhrazena	  –	  

	  

PROGRAM	  HVĚZDÁRNY	  ŽEBRÁK	  LEDEN	  –	  ČERVEN	  2017	  
	  
čtvrtek	  5.	  ledna	  	  –	  ASTRONOMICKÝ	  DEN	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
18:00	  hodin	  –	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  	  
kreslený	  příběh	  o	  planetách,	  promítání	  noční	  oblohy	  s	  ukázkou	  zvířátek,	  prohlídka	  kopule	  s	  hlavním	  
dalekohledem,	  	  pohádka	  z	  hvězd	  	  
(pro	  velký	  zájem	  o	  tento	  program	  doporučujeme	  rezervaci	  místa	  na	  tel.:	  602	  530	  515)	  
18:00	  hodin	  –	  POZOROVÁNÍ	  OBJEKTŮ	  NOČNÍ	  OBLOHY	  HLAVNÍM	  DALEKOHLEDEM	  HVĚZDÁRNY	  	  
	  
neděle	  15.	  ledna	  –	  neděle	  29.	  ledna	  	  
2.	  IAHF	  	  -‐	  FESTIVAL	  HVĚZD	  na	  Hvězdárně	  Žebrák	  
Vítejte	  na	  druhém	  Internetovém	  astronomickém	  hudebním	  festivalu	  Hvězdárny	  Žebrák,	  na	  FESTIVALU	  HVĚZD.	  
V	  průběhu	  ledna	  vám	  na	  www.hvezdarnazebrak.cz	  a	  na	  Facebooku	  Hvězdárny	  Žebrák	  představíme	  další	  
populární	  písně	  se	  vztahem	  k	  astronomii	  a	  vysvětlíme	  zmíněné...	  Sledujte	  web	  a	  Facebook	  hvězdárny.	  	  
	  
čtvrtek	  2.	  února	  –	  ASTRONOMICKÝ	  DEN	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
18:00	  hodin	  –	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  	  
kreslený	  příběh	  o	  planetách,	  promítání	  noční	  oblohy	  s	  ukázkou	  zvířátek,	  prohlídka	  kopule	  s	  hlavním	  
dalekohledem,	  	  pohádka	  z	  hvězd	  	  
(pro	  velký	  zájem	  o	  tento	  program	  doporučujeme	  rezervaci	  místa	  na	  tel.:	  602	  530	  515)	  
18:00	  hodin	  –	  POZOROVÁNÍ	  OBJEKTŮ	  NOČNÍ	  OBLOHY	  HLAVNÍM	  DALEKOHLEDEM	  HVĚZDÁRNY	  

	  
čtvrtek	  2.	  února	  	  od	  20:00	  hodin	  	  
PREMIÉRA:	  	  PETR	  HORÁLEK	  -‐	  DOBYTÍ	  JIŽNÍHO	  HVĚZDNATÉHO	  RÁJE	  	  
Cestopis	  u	  příležitosti	  vydání	  nové	  stejnojmenné	  knihy.	  Začíná	  nezvyklým	  snem	  vzniklým	  v	  dětství	  u	  Sečské	  přehrady	  
a	  shrnuje	  jeho	  naplnění	  skrze	  postupné	  návštěvy	  6	  zemí	  světa	  -‐	  Ruska,	  Tibetu,	  Austrálie,	  Ugandy,	  Nového	  Zélandu	  a	  
Cookových	  ostrovů,	  kde	  vrcholí	  oním	  příslovečným	  dobytím	  hvězdnatého	  ráje.	  Možnost	  zakoupení	  knihy	  a	  podpisu	  
autora.	  Akce	  se	  uskuteční	  na	  hvězdárně,	  z	  důvodu	  nízké	  kapacity	  prosíme	  o	  včasnou	  rezervaci	  na	  tel.:	  602	  530	  515.	  
	  
čtvrtek	  2.	  března	  –	  ASTRONOMICKÝ	  DEN	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
18:00	  hodin	  –	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  	  
kreslený	  příběh	  o	  planetách,	  promítání	  noční	  oblohy	  s	  ukázkou	  zvířátek,	  prohlídka	  kopule	  s	  hlavním	  dalekohledem,	  	  
pohádka	  z	  hvězd	  (pro	  velký	  zájem	  o	  tento	  program	  doporučujeme	  rezervaci	  místa	  na	  tel.:	  602	  530	  515)	  
18:00	  hodin	  –	  POZOROVÁNÍ	  OBJEKTŮ	  NOČNÍ	  OBLOHY	  HLAVNÍM	  DALEKOHLEDEM	  HVĚZDÁRNY	  
20:00	  hodin	  –	  PREMIÉRA:	  	  VIDEOPOŘAD:	  STĚHOVÁNÍ	  NA	  MARS	  	  	  
ESA,	  NASA	  a	  další	  organizace	  mají	  velké	  plány	  s	  Marsem.	  Denně	  přicházejí	  nové	  informace	  a	  zajímavá	  videa.	  Přijďte	  si	  
je	  poslechnout	  a	  uchvátit	  se	  tím	  nejnovějším	  v	  dobývání	  rudé	  planety	  Mars	  na	  Hvězdárně	  Žebrák!	  
	  
neděle	  19.	  března	  od	  14	  do	  17	  hodin	  
VÝŠLAP	  PO	  STOPÁCH	  METEORITU	  ŽEBRÁK	  	  
Chcete	  se	  vypravit	  do	  míst,	  kam	  dopadl	  meteorit	  Žebrák	  i	  míst,	  které	  s	  touto	  událostí	  souvisí?	  Chcete	  vidět	  originál	  
novin	  se	  zprávou	  o	  pádu	  meteoritu,	  historickou	  mapu	  nebo	  přesný	  model	  meteoritu	  anebo	  chcete	  získat	  nové	  
informace	  v	  bádání	  okolo	  této	  události?	  Zveme	  vás	  na	  procházku	  po	  okolí	  města	  Žebrák	  i	  do	  Hvězdárny,	  kde	  se	  
dozvíte	  to	  nejzajímavější...	  Tentokrát	  vyrazíme	  na	  místa	  dopadu	  meteoritu	  a	  k	  božím	  mukám	  na	  Opýši.	  Více	  
podrobností	  o	  akci	  na	  www.hvezdarnazebrak.cz	  a	  Facebooku.	  
	  
čtvrtek	  	  6.	  dubna	  –	  ASTRONOMICKÝ	  DEN	  NA	  HVĚZDÁRNĚ	  ŽEBRÁK	  
18:00	  hodin	  –	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  	  
kreslený	  příběh	  o	  planetách,	  promítání	  noční	  oblohy	  s	  ukázkou	  zvířátek,	  prohlídka	  kopule	  s	  hlavním	  dalekohledem,	  	  
pohádka	  z	  hvězd	  (pro	  velký	  zájem	  o	  tento	  program	  doporučujeme	  rezervaci	  místa	  na	  tel.:	  602	  530	  515)	  
20:00	  hodin	  –	  POZOROVÁNÍ	  OBJEKTŮ	  NOČNÍ	  OBLOHY	  HLAVNÍM	  DALEKOHLEDEM	  HVĚZDÁRNY	  
20:00	  hodin	  –	  VIDEOPOŘAD:	  STĚHOVÁNÍ	  NA	  MARS	  	  	  
ESA,	  NASA	  a	  další	  organizace	  mají	  velké	  plány	  s	  Marsem.	  Denně	  přicházejí	  nové	  informace	  a	  zajímavá	  videa.	  Přijďte	  si	  
je	  poslechnout	  a	  uchvátit	  se	  tím	  nejnovějším	  v	  dobývání	  rudé	  planety	  Mars	  na	  Hvězdárně	  Žebrák!	  	  
	  
	  
	  
	  
neděle	  16.	  dubna	  od	  14	  do	  17	  hodin	  
PREMIÉRA:	  HVĚZDÁRNA	  DĚTEM	  SPECIÁL	  VE	  VELKÉM	  SÁLE	  KULTURNÍHO	  KLUBU	  	  
Zveme	  vás	  na	  zábavné	  odpoledne	  pro	  děti.	  Každoročně	  připravujeme	  speciální	  velký	  dětský	  
program.	  V	  předchozích	  letech	  jste	  mohli	  vidět	  kouzlení	  s	  Pavlem	  Kožíškem,	  krtečka	  
astronauta	  a	  v	  roce	  2017	  chystáme	  opět	  několik	  lahůdek.	  Návštěvníky	  čeká	  MOBILNÍ	  
PLANETÁRIUM	  se	  speciálním	  dětským	  programem	  každých	  30	  minut	  ve	  foyer	  Kulturního	  
klubu,	  zmenšený	  model	  robotického	  vozítka	  SPIRIT,	  které	  jezdilo	  po	  povrchu	  Marsu	  a	  
zkoumalo	  tuto	  planetu	  zapůjčený	  od	  Astronomického	  ústavu	  AV	  ČR,	  zajímavá	  videa	  ze	  
stěhování	  na	  Mars,	  ukázka	  nového	  pravidelného	  dětského	  programu	  na	  hvězdárně,	  netradiční	  
dětské	  dílničky	  a	  koncert	  skupiny	  MAXIM	  TURBULENC!	  Více	  podrobností	  o	  akci	  na	  
www.hvezdarnazebrak.cz	  a	  Facebooku.	  Vstupné:	  50,-‐	  Kč	  /	  osoba.	  Jde	  o	  největší	  akci	  
Hvězdárny	  Žebrák	  v	  roce	  2017!	  Pro	  zvýšený	  zájem	  o	  tuto	  akci	  prosíme	  o	  vaši	  včasnou	  
rezervaci	  na	  čísle	  602	  530	  515!	  
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