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trpasličí noviny

zpravodajská síť bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Příloha BT č. 117.
drbnosti
•
Hezký den! Doufám, že vás neskolila chřipka nebo jiná podzimní nemoc. Opět vám přinášíme Bílého trpaslíka a
v něm informace o dění na obloze a v astronomii.
•

28.až 30. listopadu tohoto roku se koná Setkání APO. Více informací o semináři naleznete v programu (viz. níže).
Už se na vás těšíme!

•

Podle posledních pozorovaní to vypadá, že planetka Hermes je dvojitá.

•

Pomalu se blíží konec roku a tak vám o pár řádků níže připomínáme možnosti placení příspěvků. Nemusíte
spěchat, stačí když svůj příspěvek pošlete během prosince či ledna. Již několik let jsou příspěvky v neměnné výši!

•

Jelikož Zpravodajská síť není nafukovací, tentokrát jsou drbnosti operativně zkráceny. Pokud vám však chybí
nějaká ta novinka ze zákulisí astronomie, určitě přijeďte na seminář do Brna, kde se těmi novinkami bude jen
hemžit.

•

Jasnou oblohu.
Marek Kolasa

Členské příspěvky
Pokud chcete nadále setrvat v naší společnosti, v což samozřejmě pevně doufáme, a pokud jste svůj členský příspěvek
nezaplatili po 1. listopadu 2003 nebo s naší pokladnicí E. Dvořákovou nemáte dohodnutý jiný platební režim (například v
letních měsících), musíte otevřít peněženku a poslat nám následující sumu:
0 Kč elektronické členství,
199 Kč snížený členský příspěvek pro studenty, nezaměstnané, vojáky...
299 Kč pro 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. Je
několik způsobů uhrady:
•

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
nebo symbol přidělený pokladníkem). 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 čásky 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: 1097864001/240

Marek Kolasa

Amatérská prohlídka oblohy,
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
si Vás dovolují pozvat na

Setkání Amatérské prohlídky oblohy,
které se uskuteční 28. až 30. listopadu v prostorách Hvězdárny a planetária
Mikuláše Koperníka v Brně.
Pátek 28. listopadu
19.30 – 20.20 Prezence účastníků
20.30 – 22.00 Putování zemí velkého bílého oblaku aneb zemí sladkého modrého tučnáka, pekelné díry Pacifiku a
Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu, Tomáš Havlík
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Sobota 29. listopadu
9.30 – 10.45 Jak na beztížný stav, Alice Šťědrá, Mariana Zárubová
11.00 – 12.00 Písně kosmické, Viktor Votruba
12.00 – 14.00 Přestávka na oběd
14.00 – 15.00 Otisky kosmickych katastrof, Pavel Gabzdyl
15.15 – 16.15 Moje milé novy, Kamil Hornoch
16.30 – 17.55 Co mi dala astronomie, Leoš Ondra
18.00 – 19.00 Kosmičtí špioni, Jiří Dušek
19.00 – 20.45 Přestávka na večeři
20.45 – 21.30 Valná hromada APO, Marek Kolasa & spol.
21.30 – 22.15 Slunce na dobrou noc, Ondřej Mikulaštík, Michal Švanda
22.30 – 23.00 Star Wars Kid, Jiří Dušek
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Neděle 16. listopadu
10.00 – 11.00 Záhady a mystéria moderní meteorologie, Petr Skřehot
11.00 – 12.00 Nebeský cestopis, Jiří Dušek
13.00 Ukončení semináře
Kromě uvedeného programu samozřejmě můžete prezentovat i vy, například prostřednictvím nějaké nástěnky, webové
prezentace atd. (viz příslušná část přiložené návratky). Setkání se mohou zúčastnit i nečlenové APO. Seminární
poplatek je 30 Kč (náklady na občerstvení a tiskové materiály). Ubytování je zdarma, musíte si však s sebou přivézt
spacák, karimatku. Velmi vážným zájemcům můžeme po dohodě zajistit pohodlnější ubytování ve hvězdárenské
nocležně, zde je však omezená kapacita. Každopádně nám na email marek@ready.cz nebo adresu redakce, pošlete do
24. listopadu správně vyplněnou přihlášku.

Přihláška na podzimní Setkání APO

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………...
Na semináři bych chtěl prezentovat tento poster:
Mám zájem o ubytování na podlaze hvězdárny v noci:
Podpis:

28. / 29. 11.

29. / 30. 11.

