
Optické  
manipulace

X. ročník Noci vědců  
se uskuteční na hvězdárně ve Vlašimi  

v pátek 26. září 2014 od 18:00

PROGRAM
18:00   přednáška „Optické manipulace“  

Ing. Petr Jákl, Ph. D.

19:15   představení optických přístrojů  

 na vlašimské hvězdárně, Ing. Vít Lédl, Ph. D.

19:30    losování soutěže o zrcadlový dalekohled  

 Celestron Firstcope 76/300

20:00   prohlídka hvězdárny, pozorování noční oblohy  

 pouhým okem a dalekohledy (za jasného počasí)

vstupné:  dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

Město
VLAŠIMwww.noc-vedcu.cz

www.vas.cz

EVROPSKÁ  
NOC VĚDCŮ 2013
Tradičně se v posledním zářijovém týdnu koná celoevropská akce s názvem Noc vědců, letošní spe-
ciální programy ve vědeckých a školských institucích jsou pro veřejnost připravovány se společným 
tématem, kterým je energie.
Pro všechny zájemce je připravena prohlídka hvězdárny a pozorování noční oblohy dalekohledy 
a pouhým okem s výkladem našich demonstrátorů.

Program:

18 .00
Ing. Pavel Bakule, DPhil.: TAJEMSTVÍ LASERU – ELI BEAMLINES 

Přednášející působil na špičkových britských a japonských vědeckých pracovištích, nyní pracuje pro Fyzikální ústav 

Akademie věd ČR, je členem výzkumného týmu ELI (Extreme Light Infrastructure). Právě díky projektu, v rámci které-

ho vzniká v Dolních Břežanech u Prahy unikátní evropské centrum s nejintenzivnějším laserem ELI Beamlines na světě, 

se Pavel Bakule vrátil zpět do ČR k práci na tomto největším výzkumném projektu v dějinách ČR. Dozvíme se, jak lase-

ry fungují a k čemu slouží, jaké možnosti výzkumu skýtá nové centrum a jak pokračují vědci v projektech na nukleární 

fúze pomocí superlaseru. Přednáška je určena pro děti i dospělé.

>>  LOSOVÁNÍ VÍTĚZE SOUTĚŽE, KTERÝ OBDRŽÍ ZRCADLOVÝ ASTRONOMICKÝ DALEKOHLED
>>  PROHLÍDKA HVĚZDÁRNY
>>  PŘEDSTAVENÍ NOVÉ METEOROLOGICKÉ STANICE ČHMÚ VEŘEJNOSTI
>>  POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY

V pátek 27. září 2013 na vlašimské hvězdárně
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