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PROMĚNNÉ HVĚZDY:
Odborná revize pozorovacího programu!

proběhne na

38. konferenci o výzkumu proměnných hvězd

Hvězdárna Valašské Meziříčí, 17. až 19. listopadu 2006

Pořádají: 
Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS 

& 
Hvězdárna Valašské Meziříčí

Zajímáte se o stelární astronomii či proměnné hvězdy? Kladli jste si někdy otázku k čemu je 
dobré jejich pozorování a jaký smysl má studium zákrytových dvojhvězd či fyzických 
proměnných hvězd? Pozorujete proměnné z programu B.R.N.O., MEDÚZA či PROSPER a 
pochybujete o náplni pozorovacího programu? 

Zúčastněte se letošním ročníku Konference o výzkumu proměnných hvězd! Přední odborníci 
na proměnné hvězdy a stelární astronomii od nás i ze Slovenska se v tématickém bloku 
přednášek a diskusí pokusí odpovědět na otázky:

Jaké objekty je dnes žádoucí studovat a proč?

Výzkum kterých objektů naopak dnes již nepřináší nic nového v lidském poznání?

Společně se pokusíme nalézt odpověď na téma 

"Volba vhodného výzkumného programu v oblasti proměnných hvězd s ohledem na aktuální 
požadavky dnešního výzkumu"

Vzhledem k tomu, že se v současné době prudce rozvíjí  síť CCD pozorovatelů, je na místě (a 
na čase!) položit si otázku, který pozorovací a výzkumný program v oblasti proměnných 
hvězd má dnes smysl realizovat.

Jaké objekty nemá dnes smysl pozorovat? Které jsou naopak zanedbané a jejich studium 
vyžaduje naši plnou pozornost? Má smysl stanovovat dlouhodobý pozorovací program nebo 
jen intenzívně realizovat časově omezené projekty? 

Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti je hlavním 
koordinátorem pozorování proměnných hvězd u nás. Nový směr, kterým se bude výzkum  
ubírat stanovíme na základě doporučení a podnětů, které vyplynou z tohoto unikátního setkání 
profesionálních a amatérských astronomů. 
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Účast na konferenci doposud přislíbili: 
Doc. RNDr. ZDENĚK MIKULÁŠEK, Csc., RNDr. LADISLAV HRIC, Csc., RNDr. MILOSLAV ZEJDA, 
Bc. ONDŘEJ PEJCHA, RNDr. VOJTĚCH ŠIMON, PhD., RNDr. RENÉ HUDEC, Csc., Mgr. KAROL 

PETRÍK, Mgr. PETR ZASCHE, RNDr. PETR ŠKODA, PhD, a další.

Diskuse nad pozorovacím a výzkumným programem proběhnou v sobotu 18. listopadu 2006. 

Kromě této speciality zazní na letošní konferenci i další zajímavé přednášky ze světa 
proměnných hvězd, uvidíte fotografie z cest za velkými dalekohledy světa, proniknete 
hlouběji do tajů kataklyzmických hvězd a dozvíte se ještě mnohem, mnohem víc. 
Neváhejte a přihlaste svou účast a příspěvek na naší on-line přihlášce. Více viz www stránky 
konference:

http://var.astro.cz/akce/konf2006

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přihlášky je možné odeslat do 10. listopadu 2006! Nezmeškejte tuto dead-line a 
přihlaste se již dnes!

Na setkání se těší

Bc. Luboš Brát, v.r.
- předseda Sekce PPH ČAS
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