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Hvězdárna v Úpici 
 

ve spolupráci s 
• Komisí pro otázky životního prostředí AV ČR 

 • Českou astronomickou společností - východočeskou pobočkou  
• Českou astronomickou společností – Sluneční sekcí 

• Českou bioklimatologickou společností v Praze 
• Českou lékařskou společností J.E.Purkyně - Spolkem lékařů v Trutnově 

• Jednotou českých matematiků a fyziků 
• Městem Úpice 

 

uspořádá ve dnech 19. - 21. května 2009  

 

30. konferenci na téma ČLOVĚK VE SVÉM POZEMSKÉM A KOSMICKÉM PROST ŘEDÍ  

 

Konference proběhne ve velkém sále Městského kulturního střediska v Úpici,  ubytování bude 
zajištěno v chatkách na koupališti, v hotelích a ubytovnách v Úpici.  Z důvodu omezené kapacity 
ubytování v hotelích v Úpici, bude nutné zajistit ubytování i v okolních obcích, což je spojeno s  
dojížděním.  Prosíme v přihlášce vyznačte, zda by Vám za těchto podmínek vyhovovalo ubytování 
na koupališti.  Předběžné  přihlášky (v případě aktivní účasti názvy referátů včetně  abstraktů) 
zašlete na adresu Hvězdárna, U Lipek 160, 542 32  Úpice do 28. února 2009. Telefonický kontakt: 
499-881731  (ředitel)    499-882289 (ústředna),  e-mail: mullerova@obsupice.cz. Vyplněné 
přihlášky prosím odešlete i v  případě, že se konference nemůžete zúčastnit, abychom měli  
kontrolu, zda vám pozvánka byla doručena. Přihlášku prosím  vyplňte ve všech požadovaných 
rubrikách, nepoužívejte zkratky,  uveďte PSČ a telefonické či faxové spojení, ev. elektronickou  
adresu. 

K přihlášeným referátům žádáme zaslat abstrakt v češtině a  angličtině, jinak referát nemůže být 
zařazen do programu.  Abstrakty prosím zašlete současně s přihláškou referátu. 
Pro prezentaci bude k dispozici:  zpětný projektor, diaprojektor, video VHS, velkoplošná 
projekce, počítač s WIN 98 - možností vstupu dat pouze přes CD/DVD a disketovou mechaniku s 
možností použití software Word , Excel , PowerPoint,  Internet Explorer , Irfan , Acrobat reader . 
V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na organizátory konference.  

Definitivní program konference, pokyny autorům referátů a další  informace účastníkům budou 
zaslány všem přihlášeným na  základě došlých přihlášek. 

Těšíme se na Vaši účast na konferenci 

                                                                                      RNDr.Eva Marková,CSc. 

ředitelka Hvězdárny v Úpici 
 


