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Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS a Hvězdárna a planetárium Brno

pořádají akci

44. konference o výzkumu proměnných hvězd
Hvězdárna a planetárium Brno, 2. - 4. listopadu 2012

Místo konání
Konference se bude konat v Brně a to v atraktivních prostorách zrenovované Hvězdárny a planetária 
Brno. Součástí programu bude i prohlídka hvězdárny a pořad ve velkém planetáriu.

Datum a čas 
Začátek konference je naplánován na pátek 2. listopadu 2012 v 18 hodin. (Organizátoři mohou čas 
začátku konference posunout.  Přihlášení účastníci budou informováni e-mailem.).
Konference bude oficiálně končit v neděli 4. listopadu 2012 kolem poledne.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v hostelu Fléda  v ceně 290,- Kč / osoba / noc. Hostel je v dochozí vzdálenosti 
od hvězdárny (15 minut pěšky). Ubytování si musí účastníci zamluvit závazně při odeslání přihlášky a 
to nejpozději 19. října. Ubytování se platí při nástupu na ubytovnu v pátek 2. listopadu. Více na 
www.hostelfleda.com

Stravování
Stravování během konference bude řešeno v restauraci Za Homerunem nedaleko hvězdárny. 
Svůj zájem o stravování (oběd, společenský večer) oznamte na přihlášce výběrem některého 
z nabízených jídel.
Snídaně v sobotu i v neděli ráno je v ceně konferenčních poplatků a bude servírována v prostorách 
hvězdárny.

http://www.hostelfleda.com/
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Společenský večer
Bude se konat v prostorách hvězdárny v sobotu 3. listopadu po skončení programu. Cena občerstvení 
na společenském večeru (zahrnuje večeři a občerstvení formou obložených talířů a pití) je 200,- Kč. K 
účasti na společenském večeru je nutné se přihlásit na přihlášce na konferenci. 

Jak se k nám dostanete
Podrobný popis cesty na hvězdárnu naleznete zde: http://www.hvezdarna.cz/?page_id=20

Přihlášky na konferenci
Uvažujete-li o účasti na konferenci, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost prostřednictvím
on-line přihlášky nejpozději do pondělí 29. října 2012, nejlépe však obratem. 
Pokud objednáváte ubytování, odešlete přihlášku nejpozději do 19. října!

Pokud chcete přispět do programu mluveným příspěvkem nebo posterem (a všichni jste srdečně 
zváni!), vyplňte prosím na přihlášce potřebné kolonky. K dispozici je běžná audiovizuální technika 
(dataprojektor, PC).  Příspěvky 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).  V ceně 
konferenčních poplatků je zahrnuto občerstvení, snídaně a další konferenční tiskoviny a materiály.

Kontaktní adresa
Své dotazy, poznámky a připomínky směrujte na adresu:  
Luboš Brát, tel: 776 323 365, e-mail: brat@pod.snezkou.cz  

http://www.hvezdarna.cz/?page_id=20
mailto:brat@pod.snezkou.cz

