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Merkur  nepozorovatelný

Venuše  ráno nízko nad jihovýchodním obzorem

Mars  ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem

Jupiter  od poloviny měsíce ráno nízko na východě

Saturn  počátkem měsíce nízko nad jihozápadním obzorem

Uran  většinu noci kromě rána

Neptun  v první polovině noci

02. 11. 2017 19 h Venuše v konjunkci s α Vir (Spica 3,5° jižně)

04. 11. 2017 06 h  Měsíc v úplňku (6:22)

06. 11. 2017 01 h  Měsíc v přízemí (361 423 km)

06. 11. 2017 04 h  Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,2° jižně;   

   zákryt nad naším obzorem)

09. 11. 2017 05 h  Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 9,5° severně)

10. 11. 2017 22 h  Měsíc v poslední čtvrti (21:36)

13. 11. 2017 09 h  Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 0,3°   

   severně; planety dvě hodiny před konjunkcí   

   velmi nízko nad východním obzorem)

15. 11. 2017 03 h  Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,5° severně)

17. 11. 2017 00 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem 

   (Měsíc 3,4° severně; seskupení Měsíce,   

   Jupiteru  a Venuše na ranní obloze)

17. 11. 2017 08 h  Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 3,2° severně)

17. 11. 2017 18 h  maximum meteorického roje Leonid (ZHR 15)

18. 11. 2017 13 h  Měsíc v novu (12:42)

21. 11. 2017 20 h  Měsíc v odzemí (406 155 km)

24. 11. 2017 01 h  Merkur v největší východní elongaci 

   (22° od Slunce)

26. 11. 2017 18 h  Měsíc v první čtvrti (18:02)

30. 11. 2017 00 h  Mars v konjunkci s α Vir (Spica 3,1° jižně)

Časové údaje jsou uvedené v SEČ. 

Zdroj: Rozehnal, J. aj. Hvězdářská ročenka 2017, HaP Praha, 2016

Program

středy a pátky

Podvečerní program  |  18:30 
pořad moderovaný odborníkem – hvězdná obloha, virtuální vesmír 
v digitálním planetáriu doplněný dokumentem Zemětřesení

  90 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:30
pozorování objektů večerní oblohy dalekohledy, při nepřízni počasí 
obloha v historickém Malém Zeissově planetáriu 

  60 minut  |    hvězdárna 

soboty

Pozorování Slunce  |  14:00
sluneční skvrny, sluneční aktivita, prohlídka dalekohledů 

  60 minut  |    hvězdárna

Ptačí ostrov  |  15:00
vhodný pro diváky od 5 let
astronomická pohádka, souhvězdí v planetáriu a prohlídka 
dalekohledů (mimořádně též v pátek 17. listopadu 2017)

  90 minut  |    digitální planetárium a hvězdárna

Zemětřesení  |  18:00 
zažijeme zemětřesení v San Francisku roku 1906, ponoříme se  
do hlubin naší planety a pochopíme, jak mocné geologické síly 
ovlivňují tvář naší planety i historii lidské kultury

  70 minut  |    digitální planetárium

Večerní program  |  19:30
pořad moderovaný odborníkem – hvězdná obloha, virtuální vesmír  
v digitálním planetáriu doplněný dokumentem Hledání života

  70 minut  |    digitální planetárium

Večerní pozorování  |  20:45
pozorování objektů večerní oblohy dalekohledy, při nepřízni počasí 
obloha v historickém Malém Zeissově planetáriu 

  60 minut  |    hvězdárna

Mimořádný program

Vesmír kolem nás i v nás  | 9. listopadu v 18:30
•  cesta do hlubin vesmíru i nitra lidského mozku
•  živě moderovaný pořad s hvězdnou oblohou
•  dokument Cestovní pas do vesmíru
•  Neurodome - virtuální prohlídka mozku
Akce v rámci Týdne vzdělávání dospělých 
(vstupenky zdarma je třeba rezervovat na webu hkpoint.cz)

  90 minut  |   digitální planetárium

Přednášky
Istanbul  | 11. listopadu v 17:00
aneb Město dvou kontinentů
přednáší: Mgr. Pavla Apostolaki – nezávislá novinářka a cestovatelka

  90 minut  |   hvězdárna

Výstavy
v pracovních dnech 9 – 12 a 13 – 15 h 

a při programech, které se konají na hvězdárně

Sluneční hodiny nové & moderní
výstava připravená pracovní skupinou Sluneční hodiny při ASHK

  hvězdárna

Toulky noční oblohou
krásy noční oblohy v roce 2017

  hvězdárna

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné 
vstupovat do sálu digitálního planetária po začátku programu.

Změna programu vyhrazena.
Vstupné 30,- až 90,- Kč dle druhu programu a věku návštěvníka.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové

telefon: +420-495 264 087, +420-495 270 959
mobil: +420-737 456 777

e-mail: astrohk@astrohk.cz
www.astrohk.cz



MĚSÍČNÍK
listopad 2017

Noční obloha 15. listopadu v 18 hodin SEČ na 50° severní šířky.

Vesmír kolem nás i v nás

Během Týdne vzdělávání dospělých můžete ve čtvrtek 9. listopadu 
od 18:30 v digitálním planetáriu zhlédnout ukázkový pořad, který 
předvede schopnost planetária nejen virtuálně cestovat vesmírem 
až k jeho pozorovatelným hranicím, ale také se například ponořit do 
lidské hlavy. Hmotnost naší Galaxie je rozdělena mezi řádově 100 
miliard hvězd a téměř desetkrát tolik neviditelné skryté látky. Lidský 
mozek obsahuje přibližně 100 miliard neuronů a desetkrát tolik  
dalších typů buněk… 

Vstupenky (zdarma) je třeba rezervovat předem. 

Město dvou kontinentů

Istanbul je horkokrevné město, které vás nenechá vydechnout. Vábí 
vás, provokuje a přináší spoustu impulsů. Je to metropole, kde po 
tisíciletí žijí pospolu různé kultury, národy i náboženství, které jsou 
pestré jako směsi koření na istanbulských bazarech.

Istanbulites – nezaměnitelné postavy města
Čističi bot u Yeni Camii, obchodníci na Velkém bazaru, rybáři na  
Galatském mostě, prodavači dondurmy – ti všichni tvoří specifické 
postavy, se kterými se jinde na světě nesetkáte. Pospolu představují 
nezaměnitelný kolorit, bez kterého by Istanbul nebyl Istanbulem.

Bospor – tekoucí hranice mezi Evropou a Asií
Jako šrám protíná Bospor Istanbul a rozděluje jej na evropskou  
a asijskou část. Třicet jedna kilometrů dlouhý průliv mezi Černým  
a Marmarským mořem byl odjakživa strategickou námořní cestou. 
Patří však mezi nejnebezpečnější na světě. A to nejen pro lodní,  
nýbrž i pro podvodní dopravu.

Asijská strana Istanbulu
Pro turisty neznámá a neprávem opomíjená. Přitom tato část Istan-
bulu skrývá mnoho krásných, zajímavých míst. Od sultánských palá-
ců, přes rybářské vesničky až po romantickou Kiz Kulesi (Dívčí věž), 
kde se natáčela bondovka s Piercem Brosnanem „Jeden svět nestačí“.

Hamam – koupel v osmanských časech
Pro Turky znamená hamam mnohem víc než očistu těla. Je spjat  
s jejich každodenním životem, od prvních týdnů až po poslední dny 
pozemské pouti. Hamam je místo, kde se setkávají lidé různého  
postavení, mladí, staří, bohatí i chudí, kde se vítají na svět novorozen-
ci, ženy se loučí se svobodou a kde chlapci slaví svoji obřízku. Místo, 
kde se lázeň dotkne vaší duše.

Turecká káva – na turka s Turkem
Trochu jiná káva. Vaří se v ibriku, v kovové konvičce s dlouhou ruko-
jetí přímo na ohni. Často se do ní přidává kardamom a velkou roli 
hraje i různé množství cukru. Od dob Osmanské říše až po součas-
nost, hrála káva důležitou roli v turecké společnosti, včetně věštění  
z kávové sedliny.

Pavla Apostolaki

Pavla Apostolaki pracuje jako nezávislá novinářka. Cestuje po světě  
a publikuje články v novinách, časopisech a na internetových portálech. 
Vystupuje v Českém rozhlase, spolupracuje s Českou televizí. Pracuje  
a žije střídavě v České republice a v Turecku. Její cestopisná přednáška  
o Istanbulu se koná 11. listopadu 2017 od 17:00 v kinosále hvězdárny.

Zdroje použitých fotografií: http://sciss.se, http://pavlaapostolaki.com
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