
Amatérská prohlídka oblohy (sekce ČAS) a Hvězdárna Uherský Brod 
 si Vás dovolují pozvat na víkendový seminář 
ASTRO@BROD.2015  

 

který se uskuteční 23. až 25. října 2015  
v prostorách Hvězdárny Uherský Brod. 

 
 

Pátek 23. října  
 
19.00 až 20.30  příjezd a prezence ú častník ů 
 
20.30 až 21.30  Astronomovy t oulavé boty ; Michal Kroužel (Pohora.cz) 
 
22.00 až 00.30  za hezkého po časí pozorování oblohy  
 

 

Sobota 24. října  
 
8.00 až 9.00  prezence ú častník ů 
 
9.00 až 10.00  prohlídka hv ězdárny s komentá řem 
 
10.00 až 11.30 Fyzika, to je to pravé!; Barbora Mikulecká (ÚDiF) 

 
12.00 až 14.30  přestávka na ob ěd 
 
14.30 až 16.00  Úsvit trpasli čích planet: Pluto a Ceres ; Petr Scheirich (AsÚ Ondřejov) 
 
16.15 až 17.00 Pointace fotoaparátu do tašky;  Marek Kolasa (APO) 
 
17.00 až 18.00  Volby vedení naší sekce  
 
18.00 až 19.00 Simulace povrch ů vesmírných t ěles, Petr Scheirich (AsÚ Ondřejov) 
   
19.30 až 21.00  přestávka na ve čeři 
 
22.00 až 23.30  za hezkého po časí pozorování oblohy  
 

 
Neděle 25. října  
 
9.00 až 10.30 Přednáška z místní zahrádky , Hvězdárna Uherský brod 
 
12.00    ukon čení seminá ře 
 

 

 



 

Všeobecné informace  

Setkání se uskuteční prostorách Hvězdárny Uherský Brod, která se nachází na severním okraji města, 
kousek za stadionem Lapač. Cestu naleznete např. na www.mapy.cz a další informace 
www.hvezdarnaub.cz. Stravování nebude součástí semináře, doporučujeme využít nedaleké restaurace. 

Na seminář se můžete hlásit do 22. října 2015 nejlépe pomocí e-mailu: seminar@astronomie.cz  

 

Cena 

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

 

Ubytování  

Je možné v prostorách hvězdárny ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce. Pohodlnější ubytování si 
účastníci musí zařídit sami. Nejbližší ubytovací možností je Penzion Lapač. 

 

Za organizační výbor Marek Kolasa, Petr Scheirich a Zbyněk Řešetka. 

 

 
Návratka  

 
Jméno a příjmení: 
 
Rok narození: 
 
Bydliště: 
 
Jsem člen APO (ČAS): ano / ne (označte variantu) 
 
 
Mám zájem o ubytování na hvězdárně:  
 
Pátek / sobota  ano / ne (označte variantu) 
Sobota / neděle  ano / ne (označte variantu) 


