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40. konference o výzkumu proměnných hvězd 
hvězdárna Valašské Meziříčí, 14. - 17. listopadu 2008 

 
 
Místo konání - konference se bude konat v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí. 
 
Datum a čas  
- Pozor, letos je akce prodloužena o 1 den a končí až v pondělí 17. listopadu 
- Začátek konference je naplánován na pátek 14. listopadu 2008 v 18 hodin. (Organizátoři mohou čas 
začátku konference posunout.  Přihlášení účastníci budou informováni e-mailem.). 
- Konference bude oficiálně končit v pondělí 17. listopadu 2008 kolem poledne. 
 
Ubytování 
K dispozici jsou následující ubytovací kapacity jak přímo na hvězdárně (v ubytovně), tak ve městě v 
hotelích.  
Pokud máte zájem o hvězdárenskou ubytovnu či o ubytovnu hotelu Abácie, vyplňte svou rezervaci v 
přihlášce - organizátoři Vám lůžko zarezervují. 
Rezervace budou akceptovány do naplnění kapacity ubytoven. 
 

• ubytovna hvězdárny (dvě ubikace - 8 a 12 osob, s WC a sprchou. Cena ubytování zde na tři noci 
vychází na 240,- Kč) 

• ubytovna hotelu Abácie - Hotel Abácie ve vzdálenosti 1,5km od hvězdárny má i levnější ubytovnu 
(cena ubytování 240,- Kč / noc v 3 až 4 lůžkovém pokoji, 430,- Kč / noc v 1 lůžkovém pokoji) 

• hotel Panáček (dražší) 
• hotel Apollo (dražší) 

 
Stravování 
Pro hromadné stravování účastníků konference je zajištěno místo v osvědčené Valašské Kolibě.  V 
přihlášce zaškrtněte, o která jídla máte zájem, v druhém oznámení, které bude rozesíláno přihlášeným 
účastníkům si specifikujete jídelníček (bude na výběr z menu 5ti jídel). 
 
Společenský večer 
Bude se konat v prostorách hvězdárny v sobotu 15. listopadu. K účasti na společenském večeru je nutné se 
přihlásit předem.  Cena pohoštění na slavnostním večeru je 200,- Kč. 
 
Jak se k nám dostanete 
Popis příjezdu viz www stránky hvězdárny. 
 
 
Přihlášky na konferenci 
Uvažujete-li o účasti na konferenci, sdělte nám prosím, tuto skutečnost prostřednictvím 
on-line přihlášky nejpozději do 7. listopadu 2008, nejlépe však obratem.  
Objednávky ubytování v ubytovně Abácie nejpozději do 31. 10. 2008. 
Na přihlášce si také můžete objednat jídlo a nocleh na hvězdárenské ubytovně. 



 
Pokud chcete přispět do programu (a jste srdečně zváni), vyplňte prosím na přihlášce potřebné kolonky. K 
dispozici je běžná audiovizuální technika (dataprojektor, PC). Svůj příspěvek také můžete prezentovat 
formou posterů. 
 
Příspěvky i postery z konference budou sebrány a vydány jako sborník se zajištěnou indexací příspěvků v 
databázích Simbad a Smithsonian/NASA's ADS. 
 
Další organizační pokyny 
 
Při prezenci účastníci platí konferenční poplatek 350,- Kč,  kdo se bude chtít zúčastit již tradičního 
sobotního společenského večera, bude hradit 550,- Kč (200,- Kč za společenský večer).  Z konferenčních 
poplatků budou hrazeny snídaně na hvězdárně, občerstvení během konání konference (káva, čaj), případně 
společenský večer. 
 
Během konference budete moci uhradit členské příspěvky do Sekce a ČASu na rok 2009 našemu 
hospodáři Ing. Radku Dřevěnému.  
V rámci konference se uskuteční otevřená plenární schůze B.R.N.O. - sekce PPH ČAS.  
Na plenární schůzi proběhnou volby nového výboru Sekce.  
 
Hledáme sponzory! 
Pokud jste firma či soukromá osoba a jste ochotni poskytnout byť i malou finanční částku jako sponzorský 
dar, postupujte prosím podle instrukcí pro sponzory. Peníze od sponzorů budou využity na zajištění 
kvalitního občerstvení a servisu pro účastníky konference. Dále budou využity na úhradu cestovních 
nákladů pro zvané přednášející. 
 
Seznam sponzorů bude s poděkováním viset na viditelném místě mezi postery konference. 
 
Kontaktní adresa 
Své dotazy, poznámky a připomínky směrujte na adresu: 
Luboš Brát, tel: 776 323 365, e-mail: brat@pod.snezkou.cz  
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