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Variable Star and Exoplanet Section of Czech Astronomical Society

41. konference o výzkumu proměnných hvězd
Štefánikova hvězdárna Praha, 27. - 29. listopadu 2009

Místo konání
Konference se bude konat vůbec poprvé v Praze a to v prostorách Štefánikovy hvězdárny.

Datum a čas 
Začátek konference je naplánován na pátek 27. listopadu 2009 v 18 hodin. (Organizátoři mohou čas 
začátku konference posunout.  Přihlášení účastníci budou informováni e-mailem.).
Konference bude oficiálně končit v neděli 29. listopadu 2009 kolem poledne.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v přilehlých studentských kolejích na Strahově v ceně 200,- Kč / osoba / noc. 
Vzdálenost ubytovny je pouhých 100m od hvězdárny. Celkem je zamluveno 30 míst v 15ti 
dvoulůžkových pokojích. Ubytování si musí účastníci zamluvit závazně při odeslání přihlášky. 
Studentský Hostel (pavilon 12 Strahovských kolejí) je velmi střídmě vybaven a tomu odpovídá i nízká 
cena. WC a sprcha jsou společné na chodbě. 
Pokud byste chtěli luxusnější ubytování, je třeba si jej sehnat individuálně, můžete případně využít i 
lépe vybavených studentských kolejí. V tom případě kontaktujte centrální recepci studentských kolejí: 
Eva Davidová, tel. +420 234 678 330, 111, davidova@suz.cvut.cz, www.studenthostel.cz. 

Stravování
Stravování během konference bude řešeno v nedaleké studentské menze v areálu Strahovských kolejí. 
Během víkendu jsou k výběru dvě hotová jídla v ceně 65,- Kč. Je možné ale vybrat i z jídelního lístku.  
Svůj předběžný zájem o stravování (obědy, večeře) oznamte na přihlášce. 
Snídaně jsou zajištěny v prostorách hvězdárny a jsou v ceně konferenčního poplatku. 

Společenský večer
Bude se konat v prostorách hvězdárny v sobotu 28. listopadu. K účasti na společenském večeru je 
nutné se přihlásit předem. Cena pohoštění na slavnostním večeru je 200,- Kč.

Jak se k nám dostanete
Automobil: Pokud budete cestovat autem, doporučujeme Prahou projet přes Jižní spojku do 
Strahovského tunelu a odtud ulicí Vaníčkovou ke Strahovskému stadionu. 

mailto:davidova@suz.cvut.cz
http://www.studenthostel.cz/
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Vlak / autobus + MHD: 
Z Hlavního nádraží jeďte tramvají č. 9 na zastávku Újezd (a odtud lanovkou na Petřín). 
Z autobusového nádraží Florenc (případně z Černého Mostu) jeďte metrem B do zastávky Národní 
třída a pak tramvají č. 9, 22, 6 na zastávku Újezd a pak opět lanovkou na Petřín.
MHD spojení po Praze odkudkoliv je možno nalézt na http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/  
konečná stanice musí být Petřin LD nebo Koleje Strahov.

http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/
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Přihlášky na konferenci
Uvažujete-li o účasti na konferenci, sdělte nám prosím, tuto skutečnost prostřednictvím
on-line přihlášky nejpozději do pátku 20. listopadu 2009, nejlépe však obratem. 
Objednávky ubytování v Hostelu  Strahov je třeba odeslat nejpozději 12. 11. 2009!

Pokud chcete přispět do programu (a všichni jsou 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 200,- Kč,  kdo se bude chtít zúčastnit již tradičního 
sobotního společenského večera, bude hradit 400,- 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 2010 našemu 
hospodáři Ing. Radku Dřevěnému. 
V rámci konference se uskuteční otevřená plenární schůze Sekce PHE ČAS. 

Kontaktní adresa
Své dotazy, poznámky a připomínky směrujte na adresu:  
Luboš Brát, tel: 776 323 365, e-mail: brat@pod.snezkou.cz, případně na 
Stanislava Poddaného ze Štefánikovy hvězdárny, e-mail:  poddany@observatory.cz
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