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Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS a Hvězdárna a planetárium J. Palisy :

43. konference o výzkumu proměnných hvězd
Hvězdárna a planetárium J. Palisy, Ostrava, 11. - 13. listopadu 2011

3. oznámení
ze dne 30. října 2011

Vážení kolegové, přátelé proměnných hvězd a exoplanet!

Dovolte mi pozvat Vás na 43. konferenci o výzkumu proměnných hvězd a exoplanet, která se 
uskuteční již za necelé tři týdny. Všechny základní informace o akci můžete najít zde. Nyní Vám 
přináším aktuality z příprav konference.

Prozatím se na konferenci přihlásilo 30 účastníků, kteří téměř již vyčerpali zamluvené kapacity 
ubytování. Hlaste se proto prosím co nejdříve. 

Program obsahuje mimo jiné již tyto přihlášené a zvané příspěvky:
 Zdeněk Mikulášek,  A bez fyziky by to nešlo... ?
 Miloslav Zejda, Čas
 Jan Janík, Proměnné hvězdy v otevřené hvězdokupě NGC 6738 a jejím okolí
 Ladislav Šmelcer, Zákrytové dvojhvězdy - Valmez 2011
 Marek Skarka, Analýza světelných křivek hvězd typu RR Lyrae - je Blažkův jev unikát? 
 Luboš Brát, Exoplanety: Transit Timing Variations 
 M. Zejda, Z. Mikulášek, Okamžiky minim - odhad nebo určení?

Či cestopisy z astronomického putování
 Miloslav Zejda, Ve světě dvojhvězd aneb Dvojhvězdy ve světě (Jižní Afrika)
 Luboš Brát, JENAM 2011: Saint Petersburg

V programu je ještě dostatek místa pro Váš mluvený příspěvek! Příspěvky do programu přihlašujte 
prosím co nejdříve, nejpozději pak v pondělí 7. listopadu. 

http://var2.astro.cz/library/1318410382_zakladni_informace.pdf
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Na konferenci rovněž proběhne výroční plenární schůze Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS, 
kde zazní zpráva o činnosti za uplynulý rok, bude předána cena Jindřicha Šilhána Proměnář roku 
2011 a proběhnou volby nového vedení Sekce PHE ČAS. Vyzýváme všechny členy naší odborné sekce 
ČAS, aby se konference a plenární schůze zúčastnili!

Soutěž o nejlepší mluvený příspěvek
Tato konference bude oživena jak pro přednášející, tak pro posluchače novinkou, u nás ojedinělou. 
Abychom podpořili především studenty astronomie a astrofyziky u nás, vypisujeme soutěž o nejlepší 
mluvený příspěvek s finanční odměnou pro vítěze. Všechny odborné mluvené příspěvky (mimo 
zvaných) budou zahrnuty do soutěže o nejlepší řeč. Hodnotit budou všichni posluchači a vítězem se 
stane ten přednášející, který dostane nejvíce hlasů. 
Zde jsou pravidla soutěže: 

 Příspěvek se musí týkat proměnných hvězd, AGN či extrasolárních planet, teorie či pozorování
 Délka příspěvku 20 až 30 minut
 Bude se hodnotit 

o schopnost přesvědčit publikum o důležitosti svého výzkumu
o způsob podání
o všeobecná zajímavost
o schopnost dodržet čas přednášky
o schopnost odpovídat na dotazy

První tři ocenění obdrží diplom a finanční odměnu 3000,- Kč (1. místo), 2000,- Kč (2. místo) 
respektive 1000,- Kč (3. místo). 

Volby do výboru Sekce PHE ČAS
Letos uplynou tři roky od posledních voleb do výboru Sekce a podle našeho jednacího řádu je nutné 
uspořádat volby nového vedení.  V rámci konference se tedy uskuteční volební plenární schůze Sekce 
PHE ČAS. V rámci ní můžete volit prezenčně. Pro ty členy Sekce, kteří se nemohou dostavit na 
konferenci je možnost volit korespondenčně / elektronicky. Více informací bude zveřejňováno na 
http://var.astro.cz .

Kontaktní adresa
Své dotazy, poznámky a připomínky směrujte na adresu:  
Luboš Brát, tel: 776 323 365, e-mail: brat@pod.snezkou.cz (týkající se programu), případně na 
Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium J. Palisy, e-mail: tomas.graf@vsb.cz (týkající se místní 
organizace)

Více o konferenci naleznete na http://var2.astro.cz/akce-detail.php?id=1314783669

Těším se na setkání s Vámi

Luboš Brát, v.r. 
- předseda Sekce PHE ČAS
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