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Tak jsme opět tady! Přinášíme vám další číslo našeho zpravodaje a také malé překvapení, či
spíše pomůcku k přípravě na jeden zajímavý úkaz.
11. prosince, zhruba ve třetinové vzdálenosti Země – Měsíc, prošla asi třicetimetrová
planetka označená jako 2002 XV90. Zase jsme měli štěstí…
Jarní Setkání APO bude opět na Hap Johanna Palisy v Ostravě a to 14. – 16. března 2003.
Nezapomeňte si tento termín zapsat do svých kalendářů!
Na podzimním Setkaní APO (jak jistě víte), proběhla volba koordinátora a revizní komise.
V osobě koordinátorem se nic nezměnilo (tedy zůstávám já), změnila se však revizní komise.
Novými členy revizní komise byli zvoleni Jana Adamcová a Tomáš Apeltauer. Máme také
nového pokladníka, kterým se stala Eva Dvořáková. Pokud by jste si chtěli přečíst zápis
z valné hromady, stačí se ozvat na mou adresu (elektronickou či občanskou) a já vám pošlu
kopii tohoto zápisu. Adresu naleznete v tiráži BT.
Založili jsme si bankovní účet. S tím souvisí i změny ve způsobu placení členských příspěvků.
Výši našeho konta a pohyby na účtu můžete sledovat na webové adrese
http://www.ebanka.cz/tran_uct/1097864001.html. Více informací naleznete níže.
Pro lepší kontakt se členy našeho sdružení funguje již nějakou dobu diskusní emailová
konference, kde může každý člen vyjádřit svůj názor, nápad či dozvědět se více o dění
v Amatérské prohlídce oblohy. Pokud máte zájem, napište o zařazení do skupiny na adresu
svanda@asu. cas.cz.
Marek Kolasa

Členské příspěvky
Je začátek roku a tak opět nastala doba placení členských příspěvků (neplatí pro ty, kteří mají
platební termín v létě). Pokud chcete tedy i nadále setrvat v naší společnosti, v což samozřejmě
pevně doufáme, a pokud jste svůj členský příspěvek nezaplatili po 1. listopadu 2002 nebo s naší
pokladnicí E. Dvořákovou nemáte dohodnutý jiný platební režim, musíte otevřít peněženku
a poslat nám následující sumu:
0 Kč elektronické členství,
199 Kč snížený členský příspěvek pro studenty, nezaměstnané, vojáky...
299 Kč pracující,
399 Kč pro organizace.

Zahraniční členové musí k členskému příspěvku přičíst ještě 50 korun na dražší poštovné
(platby jsou možné jen třetím způsobem viz. níže). Elektronické členství je pro české i zahraniční
členy, kteří dostanou pouze Trpaslíka v elektronické podobě (PDF v plném rozlišení)
prostřednictvím e-mailu. O vkládané přílohy a nejrůznější překvapení, která jsou běžná
v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy přijdou. Pro tento druh členství stačí tedy vyplnit pouze
správně přihlášku. Příspěvky se nám daří udržet na stejné výši již několik let, přestože Česká
pošta neustále zdražuje.
Novinkou tohoto roku je změna způsobu placení (či přesněji rozšíření). Jelikož máme bankovní
účet, můžeme příspěvky platit více způsoby.
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První je zaplacení na poště složenkou typu A. Na složence je nutno vyplnit mimo jiné i zprávu
pro příjemce (své jméno a popř. nějaký vzkaz) a variabilní symbol (vaše datum narození
ve tvaru rok, měsíc, den – např. 851002). Adresa majitele účtu je Amatérská prohlídka
oblohy, Kubešova 8, 612 00 Brno.
Druhá možnost je převod z účtu na účet. K tomu však budete potřebovat variabilní symbol
v trochu rozšířeném tvaru (ten vám přidělí naše pokladnice). Pro variabilní symbol si tedy
pište Evě Dvořákové na e-mail: fraser1@seznam.cz.
Třetí je zaslání částky přímo na adresu Evy. Ta je Eva Dvořáková, Ivana Sekaniny 1796,
708 00 Ostrava-Poruba. Tímto způsobem (tedy jedině) přijímáme také členské příspěvky od
zahraničních členů.
Čtvrtá možnost je osobní platba pokladníkovi.

Číslo APO účtu: 1097864001/2400
Marek Kolasa

Brněnský fotovíkend
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně si vás dovoluje pozvat na víkendové setkání
příznivců astronomické fotografie, které se uskuteční o víkendu
28. února až 2. března 2003
v prostorách hvězdárny. Seminář bude spojen s derniérou vernisáže
prof. Miroslava Druckmüllera
který bude zároveň o víkendu hlavním přednášejícím. Podrobný program bude upřesněn během
měsíce ledna. Nocleh bude možný v prostorách hvězdárny, stravování si budou účastníci celé
akce muset zajistit sami. Aktuální informace o semináři poskytneme přihlášeným účastníkům
pomocí elektronické pošty ihned, jak bude znám program.
Registrovat se můžete na URL http://fotovikend.hvezdarna.cz během ledna 2003.
Rudolf Novák

