
Amatérská prohlídka oblohy (sekce ČAS) a Hvězdárna a planetárium Brno
 si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář

ASTRO@BRNO.2016,

který se uskuteční 20. února 2016 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Sobota 20. února

8.30 až 9.30  příjezd a prezence účastníků

9.30 až 10.30 T mínus 4,57 miliardy let, Petr Scheirich (AsÚ AVČR)

10.45 až 11.30 Měsíc pořád neznámý, Pavel Gabzdyl (Hap Brno)

11.30 až 12.30 Blíže ke hvězdám (pořad v planetáriu)

12.30 až 14.30  přestávka na oběd

14.30 až 15.15  RTS2: systém pro řízení hvězdárny, Petr Kubánek (Fyzikální ústav AV ČR)

15.30 až 16.15 Budoucnost astrofotografie, Petr Skala (FEL ČVUT)

16.15 až 16.45  Sekční novinky (diskuse)

17.00 až 18.00 Sluneční superbouře (pořad v planetáriu)
 
18.30    ukončení semináře

Všeobecné informace
Setkání se uskuteční v prostorách hvězdárny a planetária, která se nachází v centru města na 
Kraví hoře. K parku, jenž hvězdárnu obklopuje, se dostanete tramvajovou linkou č. 4 směr 
Masarykova čtvrť (náměstí Míru). Do těsného sousedství lze dojet také automobilem (viz 
www.hvezdarna.cz). 

BÍLÝ TRPASLÍK
/ Zpravodajská síť  /                  číslo 156 / 20. ledna 2016/



Provoz hvězdárny a planetária pro veřejnost nebude omezen. Stravování nebude součástí 
semináře, doporučujeme nedalekou restauraci V-klub, která se nachází asi pět minut chůze 
od hvězdárny, hospůdku Tortuga asi patnáct minut pěšky, restauraci Severka asi dvacet 
minut  a další.

Návratku nám zašlete do 17. února 2016 (z důvodů rezervace míst v planetáriu) nejlépe 
pomocí e-mailu: seminar@astronomie.cz 

Cena
Účastník semináře uhradí na místě konferenční poplatek 200 Kč, členové APO (ČAS) pouze 
150 Kč.

Ubytování
Jelikož se jedná o jednodenní seminář, ubytování nebudeme zařizovat. Pokud budete chtít 
přijet již v pátek nebo zůstat v Brně do neděle, budete se muset ubytovat u svých známých 
nebo v nějakém hotelu nebo ubytovně. 

Například na www.skm.muni.cz nebo www.hotelkozak.cz.

Za organizační výbor Marek Kolasa

Návratka*

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Bydliště (adresa):

Jsem člen APO (ČAS):     ano / ne (označte variantu)

*Stačí nakopírovat do e-mailu.
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BÍLÝ TRPASLÍK je zpravodaj sekce Amatérská prohlídka oblohy, České astronomické společnosti. Sekretariát: Petr 
Scheirich, Amatérská prohlídka oblohy, Fričova 298, 251  65, Ondřejov e-mail: apo@astronomie.cz. Najdete nás  
také na stránkách www.astronomie.cz. Příprava Marek Kolasa.                                            ©APO 2016


