Pražská pobočka České astronomické společnosti
Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, Praha 1, 118 46
ppcas@astro.cz

Za Koperníkem až k Baltickému moři a zpět
(16. – 21. září 2004)
Vážení přátelé astronomie,
čas plánované exkurze Pražské pobočky České astronomické společnosti se přiblížil. Zde se
dočtete poslední informace na cestu. Nezapomeňte si sbalit průkaz totožnosti (občanský průkaz či lépe cestovní pas)! A přijďte prosím včas k odjezdu autobusu. Těšíme se na společně
prožité dny v Polsku.

Důležité informace
• sraz účastníků: ve čtvrtek 16. září 2004 v 16:45 (odjíždíme v 17:00), ul. Na Florenci,
• příjezd: v úterý 21. září do půlnoci (plánujeme návrat okolo 21:00), ul. Na Florenci,
• doprava: autobusem Karosa, v autobuse je k dispozici prodej nápojů za Kč,
• ubytování: v hotelích a ubytovnách (mimo nočního přejezdu do Krakova) středního typu
• stravování: individuální (ubytování je zajištěno 3x se snídaní), jídlo v restauraci stojí přibližně 25 zł., chleba 1,60 zł., tavený sýr 2 zł., jogurt 1,20 zł., jablko 0,50 zł., 1,5 l vody 2,10 zł.)
– můžete si s sebou vézt zásoby z domova, ale bude také dostatek zastávek k tomu, abychom
si nakoupili, obědy budeme většinou absolvovat studené v autobuse během přejezdu,
• individuální pojištění léčebných výloh: pokud již od své zdravotní pojišťovny vlastníte
evropský průkaz, vezměte si jej s sebou! Všem ale doporučujeme se připojistit na úhradu
léčebných výloh, např. u Vaší pojišťovny,
• program: tuze nabitý (najdete jej například na webových stránkách exkurze, v CrP…),
•doporučená částka na vstupné: všechny vstupy 226 zł. (Krakow 85 zł.), studenti 157 zł.
(Krakow 56 zł.),
•plánujete-li návštěvu solných dolů ve Wieliczce, určitě si nezapomeňte přibalit teplé oblečení (teplota v dolech je 14°),
•teplé pohodlné oblečení a boty na lanovku na Suhoru,
•otužilci, kteří se budou chtít ve Fromborku smočit v Baltu, by si neměli zapomenout plavky. Ty by si neměli zapomenout ani odvážní a chemicky neteční jedinci, kteří se budou
chtít v Toruni či Krakově smočit ve Visle,
•ačkoliv si všichni přejeme, aby nám svítilo po celou dobu sluníčko, je možné, že občas
sprchne. Nezapomeňte si pro to deštník nebo pláštěnku,
•nezapomeňte si s sebou vzít léky, které užíváte. Jestliže se Vám dělá špatně v autobuse, nezapomeňte si vzít léky na kinetózu,
•studenti by neměli zapomenout studentský průkaz (nejlépe ISIC),
•podrobnosti naleznete na adrese: http://praha.astro.cz/polsko/, v sekci „ke stažení“ zde najdete nejen tento dopis v elektronické podobě, ale i obsáhlou příručku k exkurzi (bude
zveřejněna během pondělka 13. září). Bohužel se jedná o 12 MB dokument (formát PDF).
S jakýmkoliv dotazem se obracejte na Pavla Suchana, tel: 267 103 040 nebo 737 322 815,
e-mail: suchan@astro.cz.
Těšíme se na společnou cestu polskou i astronomickou historií,
za přípravný tým
Pavel Suchan

