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Киян запрошують подивитися на зорі і
планети
10.10.2012 11:03

Версія для друку

Додати коментар -

НАЙГОЛОВНІШЕ
КОЛОНКА АВТОРА

У Києві за педофілію
затримали президента
міжнародної ГО
У Києві з'явився музей
снів

13 жовтня у Хрещатому парк, що біля Арки Дружби народів, відбудеться
День Відкритої Астрономії.

У центрі столиці горіла
"Арена"

Як повідомляють організатори, під час заходу усі охочі матимуть змогу
подивитися на планети на зірки.
"Ми виставляємо телескопи на вулиці й даємо можливість усім подивитися
на доступні космічні об'єкти. Це прекрасний спосіб познайомитися з
астрономією й з користю провести вечір. Приходите самі, приводите друзів!
Буде чому зайнятися як дорослим, так і дітям", - закликають організатори.

Адмінсуд дозволив
забудувати Біличанський
ліс
На Київщині спіймали 33
службовці, які
дерибанили держбюджет

18.10.2012, 11:20

Андрій Скіпальський

Екоцид: швидко, вигідно,
безкарно
Лісу там вже нема. Вони винищили та
вирізали все живе на 10 га унікальних
плодючих земель. Вони згребли на 2 метри
вглибину 5 гектарів торфу та чорнозему у
величезні терикони. Вони засипають
утворені котловани піском та будівельним
сміттям

Поспостерігати за планетами можна буде з 20.00 до 23.00.
16.10.2012, 15:57

ПУБЛІКАЦІЇ

Вхід вільний. Водночас усіх, хто бажає прийти, просять заповнити
реєстраційну форму, щоб знати необхідну кількість телескопів.

Івахнюк Олександр
8

У Києві подібний захід проводиться вперше.
Українська правда. Киї в
21.06, 13:31
Поділит ися
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Рекомендувати

Шведи розповіли
про кемпінг: туалет у
кущах та дорогий
інтернет. ВІДЕО

9

Коментарі - 2

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно Авторизуватись.
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників
дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень.
Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів
внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки
та рекламні повідомлення
vozdux _ 10.10.2012 16:45
Drahoman:
Це брехня, що захід проводиться в Києві вперше. Після війни й до початку 50-х у телескоп
без попередньої реєстрації можна було подивитися навпроти Бесарабського ринку - там де
тепер помник Леніну. Бували сеанси й до війни.

Шведські уболівальники,
що залишають кемпінг на
Трухановому острові,
задоволені перебуванням
у Києві, хоча, кажуть, не все
було добре.

Велоінфраструктура як
індикатор наявності влади
Якщо написано велодоріжка – зробіть, щоб
написане відповідало реальному стану
речей.

БЛОГИ

Дмитро Гнап

Вони давно не соромляться
ГОЛОВНЕ НА УП

Єврокемпінг на
Трухановому, або Як
підкласти свиню
шведським фанам
Олександр Попов.
Невдалий піар на батутах

10:27 Конкурент масажиста Азарова

09:24
08:48

23:17

ну це прото яник і попов проводять такі заходи вперше ось тому автор так і написав)))) і
крім того автор в той час ще не народився. І взагалі краще б яника запросили на таке
міроприємство він би щось "вимочив" цікавеньке новеньке))))))))))))))))))

22:23

Drahoman _ 10.10.2012 16:01

Це брехня, що захід проводиться в Києві вперше. Після війни й до початку 50-х у телескоп
без попередньої реєстрації можна було подивитися навпроти Бесарабського ринку - там
де тепер помник Леніну. Бували сеанси й до війни.

каже, що його намагаються
зняти з виборів
Янукович у Москві заплутався в
наголосах і словах
Якби російського опозиціонера
викрали без згоди України, в
МЗС би вже обурились
ООН погрожує Україні санкціями
за викраденого опозиціонера
У день голосування право
голосу не поверне навіть суд експерт
+ Всі новини

Подивитися всі коментарі або додати свій

www.autotravel.ua
ВАЗ випускатиме три
нові моделі
"жигулів"

На літаках "Austrian
Airlines"
встановлять ліжка

Безкоштовні
аудіогіди з'явилися
в музеї Фрейда
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