
Setkání vedení složek 

a kolektivních členů ČAS

14. 4. 2012, Jablonec nad Nisou 

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST

Vážená paní, vážený pane,
přijměte naše pozvání na tradiční setkání 
zástupců složek a kolektivních členů ČAS.

KDY:  sobota 14. 4. 2012 od 9.30 hod.
KDE: Klub Na Rampě, Eurocentrum Jablonec n. N.

(GPS: 50°43’24.2”N, 15°10’19.5”E)  
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Legenda, aneb kudy k nám:

1 – Restaurace Balada (společný oběd, sobota 12–13 hod.)
2 – Klub Na Rampě (setkání složek)
3 – Eurocentrum (přednáška dr. Grygara “Okna vesmíru dokořán po 30 letech” – pátek 13. 4. od 17 hod.)
4 – autobusové nádraží (dálkové spoje)
5 – parkování Podhorská ul. (placené stání v sobotu do 12 hod. – max. 20 Kč)
6 – parkování u autobusového nádraží – na nezpevněné ploše ZDARMA
7 – asfaltové parkoviště (placené stání v sobotu do 12 hod. – max. 20 Kč)
8 – vlaková zastávka ČD Jablonec nad Nisou – centrum
9 – vlakové nádraží ČD Jablonec nad Nisou – hlavní nádraží

Doporučená trasa pro příjezd vlastním vozem ve směru od Turnova po R35 (Praha, Hradec Králové):

Po příjezdu do Jablonce nad Nisou přijedete na první kruhový objezd (není na mapce), ten opusťte druhým výjezdem směr cen-
trum, po 700 m dojedete na druhý kruhový objezd (U zeleného stromu). Ten opusťte rovněž druhým výjezdem (směr Tanvald, 
Harrachov) a ulicí 5. května dojedete po 550 m na třetí kruhový objezd. Z něho se čtvrtým výjezdem dostanete na parkoviště 
u autobusového nádraží (čárkovaná čára). Po odstavení vozidla vystoupáte po schodech z autobusového nádraží (tečkovaná čára) 
přímo k Eurocentru.

89
400 m

příjezd od Prahy

Liberec

Tanvald

Harmonogram akce:   
   9.30  prezence 
10.00  zahájení, přivítání 
10.05  1. část programu – prezentace složek, které nemají projekty
11.45  oběd – restaurace Balada
13.00 Předání Kvízovy ceny 2012
13.15  Laureátská přednáška P. Sobotka – „Zákulisí popularizace“
14.00 přestávka – coff ee break
14.15  Předání ocenění Astrofotograf roku 2011
14.30  Laureátská přednáška P. Cagaš, V. Přibík – „Proměnný vesmír“
15.10  přestávka – coff ee break 
15.30  Informace VV ČAS (dotace, databáze členů apod.)
16.15  2. část programu – představení projektů složek 
17.00  3. část programu – představení projektů složek – diskuse
17.45  přestávka
18.00  J. Grygar – Žeň objevů 2011
20.00  Pro zájemce pozorování planet mobilními dalekohledy (při jasném počasí)

Příjemnou cestu do Jablonce Vám přeje Petr Sobotka a za jablonecké organizátory Aleš Majer.

Jablonec nad Nisou centrum


