10. Astronomický

den

v Jizerské oblasti tmavé oblohy
27. 9. 2014: Świeradów-Zdrój
VSTUP ZDARMA
Zveme všechny zájemce o vesmír
v sobotu 27. září 2014 od 10 hodin do Świeradowa na setkání s astronomy.
Na programu budou astronomické přednášky,
pozorování Slunce a objektů nočního nebe a
ukázky v planetárium.

program akce
Stóg Izerski, 10:00 – 18:00
od 10:00
Astronomické ukázky v planetárium
(Planetarium Bajkonur)

od 12:00
pozorování Slunce dalekohledy
14:00
Kosmiczne wyzwania

Kilka prostych eksperymentów pokazujących życie kosmonautów
(Grzegorz Żakowicz – v polštině)

14:45
Wszechświaty równoległe

Czy wiemy w jakim Wszechświecie żyjemy?
(Ewa Niemczura – v polštině)

15:30
Gdzie Oni są?

Dlaczego we Wszechświecie pełnym planet nie znaleźliśmy Obcych?
(Sylwester Kołomański – v polštině)

16:15
Astronomiczny Paryż

Opowieść podróżniczo-historyczno-astronomiczna z Obserwatorium Paryskiego
(Martin Gembec Gembec – v češtině s překladem do PL)

17:00
Kosmiczne Sudety

Intrygujące formy geologiczne w Układzie Słonecznym
(Dominik Gronkiewicz – v polštině)

Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11. Listopada 1, 20:00-22:00
20.00 – 22:00
pozorování objektů noční oblohy dalekohledy

Doplující informace:
 organizátoři vám umožní pohledy do kosmu kvalitními dalekohledy; je možno si přivézt i vlastní teleskop
 pozorování Slunce a nočního nebe je možné pouze za jasného počasí
Kde se akce koná?
Přednášky a pozorování Slunce: hora Stóg Izerski nad Świeradowem-Zdrój (vedle hory Smrk), horní stanice lanovky (1060 m.
n. m., 50°53'30" N, 15°18'35" E).
Pozorování objektů noční oblohy: zahrada Nadleśnictwi Świeradów, ul. 11-go Listopada 1, Świeradów-Zdrój (480 m n.p.m.,
50°54'29.6"N, 15°20'37.2"E).
Jak se dostat na místo?
Stóg Izerski. Ze Świeradowa k horní stanici lanovky lze dojít pěšky (asi 4,5 km) nebo dojet lanovkou. Lanovka bude jezdit do
18 hod.
Nadleśnictvi Świeradów. Nadleśnictvi se nachází v blízkosti centra města Świeradów, asi 500 m od lázeňského parku, na
křižovatce ulic 11. Listopadu a Piłsudského.
Kde přespat?
Přespat lze v přístřešku „Na Stogu Izerskim” a ve Świeradowie (hotely, penziony, soukromé ubytování; viz. www.izerska.pl).
O Jizerské oblasti tmavé oblohy
Akce je organizována v Jizerské oblasti tmavé oblohy. Ta vznikla 4. listopadu 2009 jako první přeshraniční oblast tmavé
oblohy na světě. Ochránci přírody, lesníci a astronomové založili v Jizerských horách tuto oblast, aby zdůraznili také ochranu
nočního životního prostředí, jako nedílné součásti ochrany přírody. Cílem je také propagace správného svícení a
informování široké veřejnosti o problematice světelného znečištění. Astronomové chtějí, aby se milovníci Jizerských hor
mohli ještě více přiblížit vesmíru, užívat si nerušeného pohledu na Mléčnou dráhu, komety, mlhoviny, hvězdokupy či galaxie.
Informace na webu: www.izera-darksky.eu
Organizátoři akce
 Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 Klub astronomů Liberecka – pobočka České astronomické společnosti
 Astronomický ústav Akademie věd ČR


Planetarium Bajkonur

 Sobiesław Zasada Sp. z o.o. oddział SKI&SUN Świeradów Zdrój (kolej gondolowa)
 Nadleśnictwo Świeradów
Mediální partner
Magazyn turystyczno-krajoznawczy „Góry Izerskie”
www.goryizerskie.pl

