Informace k semináři Heuréky v Brně 22. - 24. 1. 2016
Již podruhé v historii Heuréky Vás zveme za fyzikáři do Brna. Zázemí najdete na Biskupském gymnáziu
(Bigy) na Barvičové ulici 85. (http://mapy.cz/s/mQaQ)
Vstup do budovy je hlavním vchodem. Do 17:00 funguje vrátnice, kde o vás budou vědět.
Po 17:00 v případě, že bude zamčeno, volejte na tel: 732 817 113 (Jitka Piskačová).
Fyzika je ve 3. patře od schodiště vlevo až v zadní části chodby.
Jak do školy:
Z hlavního nádraží:
 tramvají č. 4 ve směru Náměstí Míru (Hvězdárna) na ulici Údolní, přestup na trolejbus 39
směr Barvičova (kdyby jel dřív trolejbus 38, můžete jet také, ale na zastávce Žlutý kopec
musíte přestoupit na trolejbus 35, většinou na sebe čekají), vystupuje se na konečné zastávce.
Škola je ještě asi 300 m za konečnou trolejbusů. (http://mapy.cz/s/mUS1)
 tramvají č. 4 ve směru Náměstí Míru (Hvězdárna) až na konečnou a potom pěšky cca 15 min,
viz mapka (po cestě je samoobsluha Brněnka) (http://mapy.cz/s/mV0E)
Z Mendlova náměstí:
 trolejbusem č. 35 směr Barvičova, vystoupit na konečné zastávce (na Mendlově nám. je velká
samoobsluha Albert).
Do školy lze přijet autem, parkovacích míst před školou bývá dost
Ubytování:
Spát budeme tradičně v učebnách ve vlastních spacácích (najde se i několik žíněnek), pro 5 zájemců je
možné zajistit ubytování ve 2-lůžkových pokojích s lůžkovinami, cena 300 Kč/ osoba / noc.
Jídlo:
Jídlo si řeší každý sám, k dispozici bude mikrovlnka, rychlovarná konvice, lednička.
Nákup potravin je možný v samoobsluze Brněnka na Náměstí Míru (cca 18 min pěšky),
otvírací doba Pá: do 20:00, So: 7:00 - 18:00, Ne: od 8:00.
Jízdenky na MHD
na sobotu 3 jízdenky na MHD na 60 min 2 zóny za 25,-Kč; na neděli 1 jízdenku do VIDA, ale dá se dojít
i pěšky (cca 30 min).
Předpokládaný program:
Pátek
zahájení v 19:00
přednáška s praktickou ukázkou o Elektronové mikroskopii na Bigy
Sobota

dopoledne návštěva u Věrky Bdinkové-Pejčochové na ZŠ Novolíšeňská, vystoupení žáků
fyzikálního kroužku a překvapení
odpoledne přednáška s experimenty prof. Tomáše Tyce z PřF MU

Neděle

od 9:00 návštěva science centra VIDA s ukázkou programu Vynálezci pro žáky ZŠ
Na Bigy se už vracet nebudeme, batohy lze odložit ve VIDA.
Za organizátorský tým se na vás těší Jitka Piskačová,
tel. 732 817 113, e-mail: piskacova.jitka@seznam.cz

