Program
středy

Přednášky

Kosmické události

Kurdistán, Kosovo, Černá Hora, Bosna…
pohledem studentů? | 10. 1. v 18:00

leden 2019

přednáší: kolektiv přednášejících
  hvězdárna

Merkur nepozorovatelný

s pořadem Cesta za miliardou sluncí
  90 minut  |   digitální planetárium

POZOR VLAK | 19. 1. v 17:00

Mars

v první polovině noci

Jupiter

ráno nad jihovýchodním obzorem

Večerní pozorování | 20:30

Saturn

nepozorovatelný

Kosmonautika 2018 | 26. 1. v 17:00

Uran

v první polovině noci

Podvečerní program | 18:30

  60 minut  |

  hvězdárna

přednáší: Mgr. Karel Bejček - HPHK
  digitální planetárium

pátky
Podvečerní program | 18:30
s pořadem Příběh vody
  90 minut  |   digitální planetárium

Večerní pozorování | 20:30
  60 minut  |

  hvězdárna

soboty
Pozorování Slunce | 14:00
  50 minut  |

  hvězdárna

Robinsonka | 15:00
pořad vhodný pro diváky od 5 let
  90 minut  |   digitální planetárium a hvězdárna

Podvečerní program | 18:00
s pořadem Dynamická Země
(v sobotu 26. 1. proběhne od 17:00 místo tohoto pořadu
přednáška dle programu)
  70 minut  |   digitální planetárium

Večerní program | 19:30
s pořadem Cesta za miliardou sluncí
  70 minut  |

  digitální planetárium

Večerní pozorování | 21:00
  60 minut  |

  hvězdárna

přednáší: Ing. Vít Javůrek
  hvězdárna

Výstavy
v pracovních dnech 9 – 12 a 13 – 15 h
a při programech, které se konají na hvězdárně
Prvorepublikové spolky pohledem Astronomické
společnosti v Hradci Králové
Autoři: Pavel Kabrhel a Martin Cholasta
  hvězdárna

Sluneční hodiny nové & moderní

Venuše ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem

Neptun večer nad jihozápadním obzorem
01. 01. 23 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 0,78° jižně;
seskupení Měsíce, Venuše, Jupiteru a α Sco ráno
nad JV obzorem 1. až 4. 1.)
02. 01. 07 h Saturn v konjunkci se Sluncem
03. 01. 03 h maximum meteorického roje Kvadrantid (ZHR 110)
03. 01. 06 h Země nejblíže Slunci (147,1 miliónu km)
03. 01. 09 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,27° jižně)
06. 01. 02 h Měsíc v novu (2:28); částečné zatmění Slunce
pozorovatelné v severovýchodní Asii a v severním
Tichém oceánu

výstava připravená pracovní skupinou Sluneční hodiny při ASHK
  hvězdárna

06. 01. 06 h Venuše v největší západní elongaci (47° od Slunce)

Papírové modely kosmické techniky

13. 01. 02 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,48° severně;

Papírové modely Petra Baldy a Miloše Drábka. Výstava je přístupná
v rámci programů v digitálním planetáriu.
  digitální planetárium

09. 01. 05 h Měsíc v odzemí (406 140 km)
Měsíc v blízkosti Marsu na večerní obloze 12. a 13. 1.)
14. 01. 08 h Měsíc v první čtvrti (7:45)
21. 01. 06 h Měsíc v úplňku (6:16); úplné zatmění Měsíce
pozorovatelné od nás až po konec úplné fáze

Pro skupiny minimálně 20 osob nabízíme
možnost realizace programu v odpoledních
a večerních hodinách v pracovních dnech
v době mimo pravidelné programy pro
veřejnost. Více informací: 495 264 087

21. 01. 21 h Měsíc v přízemí (357 337 km)
22. 01. 13 h Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 2,41°
severně; planety pozorovatelné ráno)
23. 01. 04 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,86° jižně)
27. 01. 22 h Měsíc v poslední čtvrti (22:10)
30. 01. 04 h Merkur v horní konjunkci se Sluncem

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

30. 01. 08 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,73° jižně;
seskupení Měsíce, α Sco, Venuše, Jupiteru a Saturnu
na ranní obloze 30. 1. až 2. 2.)

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

31. 01. 00 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,26° jižně)

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové
+420 495 264 087       astrohk@astrohk.cz
www.astrohk.cz

Časové údaje jsou uvedené v SEČ.
Zdroj: Rozehnal, J. aj. Hvězdářská ročenka 2019, HaP Praha, 2018

31. 01. 19 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 0,40° severně)

živého tvora ve vesmíru zná většina z nás – fenka
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Kosatky POZOR
a keporkaci
VLAK
za polárním kruhem

Přednáška podrobněji popisuje princip
činnosti přejezdových zabezpečovacích
zařízení, pojednává o poruchových stavech a nejčastějších chybách řidičů
silničních vozidel.
                                         Vít Javůrek

Zatmění Měsíce 21. ledna 2019

běžný turista.

Předpovídání zatmění, ať už Slunce nebo Měsíce, je pradávné umění.
První předpovědi se dochovaly ze 4. století př. n. l. Babyloňané
si během staletí pozorování a zaznamenávání zatmění všimli, že
každých 18 let nastává geometricky velmi podobné zatmění. Pokud
jsme tedy propásli úplné zatmění Měsíce dvacátého sedmého
července roku 2018, kdy byl temný Měsíc téměř ve středu stínu
Země, budeme si muset na jeho opakování počkat až do sedmého
srpna roku 2036. Pro vznik zatmění samozřejmě není nezbytné přesKaždou zimu se k severním břehům Norska stahují kosatky dravé
né postavení Slunce, Měsíce a Země na přímce. Různých konfigurací
a plejtváci dlouhoploutví – též nazývaní keporkaci. Sledují obrovská
zatmění Měsíce je v současnosti dokonce 41. Ten, kdo si ráno přivstahejna sleďů,ne,
kteří
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Noční obloha 15. ledna v 18 hodin SEČ na 50° severní šířky.

MĚSÍČNÍK
leden 2019

