Pražská pobočka České astronomické společnosti
Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, Praha 1, 118 46
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Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět
(16. – 21. září 2004)
Potvrzujeme přijetí Vaší předběžné přihlášky na exkurzi „Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět“,
kterou pořádá Pražská pobočka ČAS ve dnech 16. až 21. září 2004.
Zálohu ve výši 2 000 Kč laskavě zaplaťte do 15. července 2004, a to buď osobně Mgr. Lence Soumarové
na Štefánikovu hvězdárnu (po předběžné telefonické dohodě, tel. 257 32 05 40, 603 759 280) nebo složenkou C na adresu Lenka Soumarová, Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1 či převodem
na účet Pražské pobočky č. 157340417. Kód banky: 0600 – GECB, jako variabilni symbol uveďte laskavě
Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat.
Doplatek ve výši 2 200 Kč (pro členy PP ČAS 1 500 Kč, pro členy PP ČAS i ČAS 1 000 Kč) je splatný
do 5. září 2004 stejným způsobem.
Program:
čtvrtek • Praha – odjezd
• Środa Śląska – nocleh v hotelu Hellon se snídaní
pátek • Białków u Vratislavi – největší koronograf na světě
• Morasko – impaktní kráter u Poznaně
• Hnězdno (Gniezno) – katedrála, kde byl pochován sv. Vojtěch
• Toruň – rodný dům a muzeum M. Koperníka, město perníku (tak jako Pardubice)
• Piwnice – vědecká hvězdárna (historické přístroje, radioteleskopy)
• Toruň – ubytování na kolejích bez snídaně
sobota • Odry – kamenné kruhy
• Malborg – historické město, pevnost, sídlo křižáckého řádu
• Elbląg – historické město
• Frombork – muzeum M. Koperníka, planetárium a koupání v moři
• Frombork – ubytování v hotelu Koperník se snídaní
neděle • Lidzbark Warmiński – hrad
• Olsztyn – hrad, planetárium a hvězdárna
• Grunwald – památné místo jedné z největších bitev středověku
• noční přejezd do Krakova, s večeří po cestě v restauraci Wkra ve městě Działdów. Účastníci
si jídlo platí sami (∼15 zl). Na výběr bude „bigos“ (směs několika druhů mas a zelí) nebo „pierogi z kapustą i grzybami“ (taštičky plněné zelím a houbami) – obě typicky polská jídla
pondělí• Krakov – bývalé královské město, Collegium Maius s Koperníkovou místností
• Wieliczka – solné doly, památka UNESCO (uznána v první vlně)
• Krakov – ubytování v centru se snídaní
úterý • Suhora – univerzitní observatoř, nejvýše položený dalekohled v Polsku
• odjezd do Prahy
Stále zpřesňující se program exkurze spolu s dalšími informacemi najdete na internetových stránkách
Pražské pobočky http://praha.astro.cz/polsko.
Pojištění: pro všechny účastníky bude sjednáno pojištění základního typu (v ceně exkurze).
Stravování: individuální (mimo společných snídaní).
Těšíme se na společnou cestu polskou i astronomickou historií,
za výbor PP ČAS
Ondřej Fiala – předseda

