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39. konference o výzkumu proměnných hvězd
16. – 18. listopadu 2007

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Vážení přátelé, účastníci konference,

pátek 16. listopadu se nezadržitelně blíží a s ním i termín našeho každoročního víkendového 
povídání o proměnných hvězdách. Z dosud došlých přihlášek jsem sestavil předběžný program 
konference a zasílám Vám jej v příloze, abyste věděli, na co se již nyní můžete těšit. A bude toho 
jistě hodně.

Pro autory mluvených příspěvků mám důležitou zprávu. Ještě stále máme asi 2 hodiny 
v programu volné pro Vaše přednášky. Tak prosím neváhejte a pokud se chcete s proměnářskou 
komunitou podělit o plody své činnosti, přihlaste se co nejdříve, nejlépe obratem!

Posterů máme zatím přihlášených pět, a ještě stále je místo i pro ně. V jejich případě jsme však 
k autorům shovívaví a není úplně nutné postery hlásit předem. Stačí je přivézt a vystavit v hale 
hvězdárny před začátkem konference.

Na následujících řádcích jsou některé upřesňující informace pro účastníky. 

Za organizátory akce se těší na brzkou viděnou 
Luboš Brát, předseda SOC

Přihlášky
Vaše přihlášky na konferenci zasílejte prosím NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 12. 11. 2007. Poté již 
nebude možné zajistit objednané ubytování a stravu. On-line přihlášku naleznete na stránkách 
http://var.astro.cz, stejně tak jako i základní informace o akci, jídelníček, průběžně aktualizovaný 
seznam přihlášených účastníků či předběžný program. Při prezenci bude každý účastník akce hradit 
konferenční poplatek 150,- Kč.

Ubytování
Cena ubytování v noclehárně hvězdárny je 130,- Kč na jednu noc, respektive 175,- Kč na dvě noci.
Cena ubytování v ubytovně hotelu Abácie (http://www.hotel-abacie.cz/) je 220,- Kč (jedna noc) 
respektive 340,- Kč (dvě noci). 
Pozor důležité upozornění: Ubytování je třeba zamluvit si na přihlášce a pokud se chcete ubytovat 
v Abácii, tak je třeba odeslat on-line přihlášku nejpozději v pondělí 12. 11. 2007!

Stravování
Jako tomu bylo i minulý rok, je třeba si předem vybrat z jídelníčku jaké jídlo si přejete. Toto opatření 
jsme zavedli především kvůli časové úspoře. V jídelníčku (který naleznete i v příloze tohoto 
oznámení) si vyberte které konkrétní jídlo si dáte v restauraci, ostatní umažte a takto upravený 
jídelníček zašlete prosím obratem zpět L. Šmelcerovi na lsmelcer@astrovm.cz. 

http://var2.astro.cz/konf2007.php
http://var.astro.cz/
http://var2.astro.cz/library/1191187805_konf2007_basic_info.pdf
http://var2.astro.cz/library/1193873909_Jidelnicek.txt
http://var2.astro.cz/library/1193874851_ucastnici.pdf
http://var2.astro.cz/library/1193874816_predbezny_program.pdf
http://www.hotel-abacie.cz/
http://var2.astro.cz/konf2007.php
http://var2.astro.cz/library/1193873909_Jidelnicek.txt
mailto:lsmelcer@astrovm.cz
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Snídaně (Párky + pečivo + čaj nebo káva) budou zajištěny ráno 8:00 – 8:30 v prostorách hvězdárny a 
jsou v ceně konferenčního poplatku 150,- Kč.
Účast na společenském večeru je vázána na úhradu 100,- Kč při prezenci na začátku akce. Je nutné 
svou účast na společenském večeru předem oznámit na přihlášce!

Sborník
Z příspěvků, které zazní na konferenci bude vydán sborník, jako tomu bylo v minulých letech. 
Abychom sborník dostali do povědomí odborné veřejnosti, vyjde jako samostatné číslo v OEJV
(Open European Journal on Variable stars). Z toho důvodu je ale nutné Vaše příspěvky dodat 
v angličtině. Byť třeba v kratší formě. Vřele doporučujeme autorům, aby si tyto příspěvky připravili 
předem a přivezli je s sebou rovnou na konferenci. Zde je bude vybírat L. Brát v průběhu celé akce. 
Objeví-li se Váš příspěvek ve sborníku, bude automaticky indexován v bibliografických databázích 
ADS a Simbad.

Kontakt
Veškeré Vaše dotazy týkající se programu, příspěvků apod. směřujte prosím na L. Bráta 
(brat@pod.snezkou.cz), tel.: +420 776 323 365.
Dotazy týkající se lokální organizace Vám ochotně odpoví L. Šmelcer (lsmelcer@astrovm.cz), tel.: 
+420 777 828 886.

http://var.astro.cz/oejv
mailto:brat@pod.snezkou.cz
mailto:lsmelcer@astrovm.cz
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Orientační plánek Valašského Meziříčí


