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

ASTRO@BRNO.30
aneb možná přijde i Kája Kolomazník

věnovaný 30. výročí založení Amatérské prohlídky oblohy, který se uskuteční 
10. prosince 2016 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno..

Sobota 10. prosince

8.00 až 9.00  příjezd a prezence účastníků

9.00 až 9.45 Střípky minulosti, Marek Kolasa (APO)

10.00 až 11.00 Cesta do pravěku, Pavel Gabzdyl (Hap Brno) 

11.15 až 12.15 Rosetta (pořad v planetáriu)

12.15 až 14.30  přestávka na oběd (prohlídka hvězdárny a planetária)

14.30 až 16.30  Do nitra Deep-Sky, Leoš Ondra (APO)

17.00 až 18.00 Příští zastávka: vesmír (pořad v planetáriu)

19.30 až 23:00 Astronomický večírek aneb setkání po letech 

  (restaurace POD RADNIČNÍM KOLEM)

cca 23.00   ukončení semináře

Každý člen naší sekce obdrží na semináři knihu „Nebeské perly české a slovenské 
astrofotografie“. Kniha je průvodcem vítězných snímků soutěže České astrofotografie měsíce 
(ČAM) za deset let existence soutěže v Česku a na Slovensku.

BÍLÝ TRPASLÍK
/ Zpravodajská síť  /                  číslo 158 / 15. listopadu 2016/



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). 

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 7. prosince 2016 (z důvodů rezervace míst na „večírku“ do 30. listopadu 
– pokud se chcete zúčastnit) 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 a Pavel Gabzdyl

Návratka*

Jméno a příjmení:

Rok narození:

Bydliště (adresa):

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

Zúčastním se „Astronomického večírku“: ano / ne  (označte variantu)

*Stačí nakopírovat do e-mailu.
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Vážení Apači,
po několikaleté dobrovolné, avšak nesmírně náročné práci mnoha nadšených lidí spatřila 
světlo světa dlouho očekávaná kniha „Nebeské perly české a slovenské astrofotografie“.
Kniha je průvodcem vítězných snímků soutěže České astrofotografie měsíce (ČAM) za deset 
let existence soutěže v Česku a na Slovensku.

Překrásné a někdy až revoluční astrofotografie těch opravdu nejlepších – např. prof. Miloslava 
Druckmüllera, Martina Myslivce, Martina Gembece, Zdenka Bardona, Pavla Pecha a mnoha 
jiných – jsou doplněny prozaickými průvodními texty Marcela Bělíka.
Každý člen ČAS dostane knihu zdarma, jako malý dárek k nadcházejícímu výročí vzniku naší 
společnosti. 

Tolik citace z emailu hospodáře ČAS. Nyní k tomu dodávám, že od nynějška jsou knihy, určené 
pro členy ČAS, kteří mají jako kmenovou složku APO, v opatrování předsedy APO, tedy mě,  
a u mě se můžete hlásit o jejich předání. Nejbližší (hromadná) příležitost nastane v sobotu  
10. prosince na setkání naší sekce v prostorách Hvězdárna a planetária Brno.

Petr Scheirich

Podpořte Českou astronomickou společnost na Dobromat.cz
Česká astronomická společnost  uzavřela nedávno spolupráci s portálem http://dobromat.cz. 
Díky tomu můžete podpořit ČAS (a tím i naši sekci APO) při online nákupech, aniž by Vás to 
stálo jakékoliv výdaje navíc. Na portálu je zaregistrováno již více než 600 internetových 
obchodů, a při nákupu na kterémkoliv z  nich vyplatí obchod Dobromatu provizi ve výši 
několika procent z nákupu, který ji následně pošle na účet vybrané organizace.

Nejjednodušší způsob, jak ČAS podpořit, je přidat si do svého prohlížeče tohoto pomocníka:
http://dobromat.cz/rozsireni/pridat 

Pomocník Vás sám upozorní pokaždé, kdy navštívíte stránku jednoho ze zaregistrovaných 
obchodů a nabídne Vám volbu organizace, kterou chcete podpořit. Existuje i možnost 
podpory bez pomocníka – v  takovém případě je třeba před nakupováním navštívit vždy 
nejprve web dobromat.cz, vybrat si obchod a organizaci, kterou chcete podpořit, a stránka Vás 
poté přesměruje do vybraného internetového obchodu.

Důležité je vědět, že cena za nákup zůstává stejná, ať již do internetového obchodu vstupujete 
přes Dobromat, nebo bez něj.

Petr Scheirich
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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. Zpravodaj sestavil Marek Kolasa.                        ©APO 2016


