9. září 2004

trpasličí noviny

zpravodajská síť bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Příloha BT č. 121.
drbnosti
• Mnohým skončily nebo končí prázdniny, všem pak pomalu léto. Noci a rána už nepatří mezi nejteplejší, takže
se nezapomeňte dobře připravit na pozorování, kraťasy už nestačí…
•

Expedice v Úpici jejíž jsme spolupořadatelé myslím proběhla úspěšně. Z články o této akci jste se mohli
seznámit již během konání na našich webových stránkách a také se připravuje Sběrač s články a
pozorováními.

•

Na 22. až 24. října se chystá další Setkání Amatérské prohlídky oblohy, tentokrát v Brně. Nezapomeňte si
tento víkend zapsat do diářů, všichni jste samozřejmě zváni.

•

Podle stanov musíme na tomto setkání z našich řad zvolit nového nebo potvrdit starého předsedu a zvolit
kontrolní komisi. Takže navrhujte a přijeďte volit.

•

Sonda Genesis, která nám vezla z meziplanetárního prostoru částice slunečního větru, měla bohužel tvrdé
přistání a v současné době se neví, jestli se podaří nějaký materiál zachránit.

•

Ráno si nezapomeňte přivstanout na Saturn, Venuši a v současné chvíli i Merkur. A pokud se na tomto místě
oblohy nachází i Měsíc, stojí ten pohled určitě za to.

•

Pozorujte, pište, foťte a vše nám posílejte.
Marek Kolasa

Členské příspěvky – letní platební termín
Pokud máte letní platební termín členských příspěvků, zatím jste jej neuhradili a chcete zůstat nadále našimi
členy, 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). Je několik způsobů úhrady:
•

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 email: fraser1@seznam.cz.

•

Třetí je zaslání částky přímo na adresu Evy. Ta je Eva Dvořáková, Ivana Sekaniny 1796, 708 00 OstravaPoruba. Tímto způsobem (tedy jedině) přijímáme také členské příspěvky od zahraničních členů.

•

Čtvrtá možnost je osobní platba pokladníkovi.

Číslo APO účtu: 1097864001/240
Marek Kolasa

