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Pozorovací praktikum proměnných hvězd
ročník 2007

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti pořádá další ročník 
letního pozorovacího praktika pro pozorovatele proměnných hvězd. Praktikum bude zaměřeno na 
pozorování vizuálně i s CCD technikou. Účastníci budou seznámeni s oběmi metodami 
pozorování proměnných hvězd, naučí se pozorování zpracovávat a dále pracovat se získanými 
výsledky. 
Pro zájemce bude přes den možno provádět turistiku či slunění u chaty, večer před pozorováním 
je možné grilovat a diskutovat na terase před chatou :-).  Konkrétní program praktika bude 
upřesněn později. Všichni pozorovatelé jsou srdečně zváni! 

Kdy: Praktikum se uskuteční 12. až 19. srpna 2007, nástup je v neděli odpoledne a odjezd 
následující neděli dopoledne. 

Lokalita: Praktikum proběhne poprvé v jiné lokalitě než na hvězdárně ve Vyškově. Lokalita je i 
tak velmi stylová a příjemná - Krkonoše, Pec pod Sněžkou (http://www.pecpodsnezkou.cz). 
Pozorovatelé budou ubytováni v horské chatě ELIŠKA (http://pod.snezkou.cz/eliska) a  
pozorování bude probíhat na nedaleké (200m vzdálené) pozorovatelně L. Bráta 
ALTAN.Observatory (http://pod.snezkou.cz/altan). 

Doprava: Do Pece pod Sněžkou nejezdí vlak. Je možné dorazit autem či autobusem (zajistíme 
odvoz z autobusového nádraží na chatu). Parkování je možné zdarma na privátním parkovišti 
chaty Elišky. 

Stravování: Stravovat se budou účastníci praktika individuálně. Na chatě ELIŠKA je vybavená 
veliká kuchyň, kde je možné si vařit. Nedaleko (do 500m) je mnoho restaurací. 

Cena: Pobyt si účastníci hradí a to ve výši 1260,- Kč (studenti) respektive 1365,- Kč (dospělí, 
pracující). V ceně je zahrnuto ubytování a u pracujících i rekreační poplatek pro ubytované 
v Peci pod Sněžkou (studenti jej neplatí). Lůžkoviny jsou v ceně.

Další instrukce: Kapacita praktika je maximálně 16 osob. Pozorovatelé si mohou přivézt své 
přístroje, k dispozici bude veškeré vybavení ALTAN.Observatory – RL0,2m + CCD ST-8. Na 
vizuální pozorování RL 0,25m dobson + dovezené přístroje.  Na chatě je k dispozici PC 
s rychlým WiFi internetem. 

Přihlášky: Své přihlášky na praktikum zasílejte na adresu brat@pod.snezkou.cz k rukám 
L.Bráta. Připojte kontaktní informace na sebe, zda přivezete nějaké vybavení, informaci o tom, 
zda jste pozorovatel začátečník či zkušený a případné další požadavky, co byste se na praktiku 
rádi naučili. Přihláška je vázána na úhradu zálohy 50% z ceny pobytu předem. 

Kontaktní osoba: Bc. Luboš Brát, Velká Úpa 193, 542 21 Pec pod Sněžkou. E-mail: 
brat@pod.snezkou.cz, tel.: +420 776 323 365. 
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