
 Základy vesmíru I (60min) 

 Základy vesmíru II (90min) 

 Základy vesmíru III (120min) 

 

 

Součástí je pozorování dalekohledy.  

 

INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKA 

5 - 40 OSOB 

NABÍDKA PRO SKUPINY - ASTRONOMIE 

 Za jasného počasí noční pozorování  
DSO (mlhoviny, hvězdokupy, galaxie) 
a planet hvězdářskými dalekohledy 

+  Vesmírné objekty (přednáška) 
(za nepřízně počasí pouze přednáška) 

 

60 - 120 min  
doporučujeme teplé oblečení a boty 

 

 

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY  
5 - 25 OSOB

 Prohlídka zahrady s výkladem (30min) 

 Lektor centra vás provede zahradou, 
kde si budete moci přivonět 
k bylinkám, pohladit a nakrmit 
zvířata, složit model sl. soustavy, vy-
zkoušet si některé fyzikální 
pokusy,... 

 

 

 Promítání filmů (60min) 

 Krajina v tísni 

 Místa života  

 Svět podle termitů (titulky) 

 Češi zachraňují zubry v Česku 

 Interaktivní hra 

 Záchranná stanice  
  (vhodné od 5. ročníku) 

 Samoobslužné hravé sešity (30min) 

 Znáš můj vývoj? 

 Víš, co jím? 

 Poznáš můj list a plod?  

 Víš, kde bydlím?  

 

 

 Za jasného počasí pozorování 
Slunce hvězdářskými dalekohledy 

+ Slunce (přednáška)  
(za nepřízně počasí pouze přednáška)  

 

 

60 min 

 

 

 Můžete si vybrat kterýkoliv z nabí-
zených programů.  

 Anotace jednotlivých programů 
naleznete na hvezdarnajicin.cz 

 Pro přihlášení, prosím ,vyplňte 
online přihlášku. 

 

 

 

Pro objednání VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU 

www.hvezdarnajicin.cz | info@hvezdarnajicin.cz | tel.: 737203504 

POZOROVÁNÍ DENNÍ OBLOHY  
1 - 25 OSOB

 Dorazíme s technikou na vaši 
akci. (přírodovědnou soutěž, tábor, 
den dětí,...)  

 V případě nepříznivého  počasí 
k pozorování máme náhradní 
program v podobě astronomické 
interaktivní přednášky.  

 
Výpočet cestovného 
Vyrážíme za vámi z Jičína  
Cena  za 1km činí 4Kč  

VÝJEZDY 
DO 30 KM OD JIČÍNA 

PROMÍTÁNÍ  
5 - 40 OSOB

NÁVŠTĚVA SLUNEČNÍ ZAHRADY 
DOPORUČENÝ ČAS NÁVŠTĚVY JE DUBEN - ŘÍJEN 

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVA 
2 - 5 OSOB

NABÍDKA PRO SKUPINY - EKOLOGIE 

30 - 40 - 50Kč/osoba     30Kč/osoba               30Kč/osoba 

0Kč/osoba         20Kč/osoba               15Kč / sešit             150Kč 

CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD - HVĚZDÁRNA JIČÍN  
(družina, tábor, oddíl, kroužek, sdružení, školní výlet, rodiny a jiné skupiny) 

http://hvezdarnajicin.cz/index.php/2017-11-15-09-53-24/2018-01-03-23-44-58/2018-01-05-13-57-04/286-2018-01-05-15-18-29
https://hvezdarnajicin.cz/2018-01-08-22-38-05/verejnost
https://forms.gle/nz3ywDTLhFp3wNy89
https://forms.gle/4PSYs8HyiEn3m7zbA
mailto:info@hvezdarnajicin.cz

