1. března 2005

trpasličí noviny

zpravodajská síť speciál
Vydává Amatérská prohlídka oblohy.
drbnosti
•

Tentokrát vám přinášíme speciální číslo Zpravodajské sítě u příležitosti jarního semináře naší

•

společnosti, který se koná v prostorách Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě.
Pokud jste ještě sami nenavštívili tuto instituci, doporučuji nejdříve návštěvu webových stránek
http://planetarium.vsb.cz, kde se dozvíte mnohé informace o samotné „hapině“ a také kudy se
k nám dostat. Těšíme se na vás!

•

Jelikož rok se sešel s rokem je nutno opět zaplatit členský příspěvek o němž informujeme
níže. Ale aby se vám lépe platilo, zkusím vás na členství trochu navnadit. V tomto roce oče
káváme, kromě pravidelného zpravodaje, také zajímavé přílohy. Budou to nejméně dvě CD se
zajímavým obsahem (první už příště všem, kdo budou mít člentví v pořádku) a nejméně jedna
zajímavá a obsáhlá publikace. Dále samozřejmě další překvapení, která už připravujeme nebo
je teprve vymýšlíme. Takže zůstat mezi námi Apači se určitě vyplatí. Přes úpravu cen pošty

•

směrem nahoru (ač je to už divné) opět členský příspěvek nezvyšujeme!
Mnoho překrásných dní a nocí.
Marek Kolasa

členské příspěvky
Pokud chcete nadále setrvat v naší společnosti, v což samozřejmě pevně doufáme, a pokud svůj
členský příspěvek neplatíte v jiném termínu (například v letním), musíte otevřít peněženku a po
slat nám následující sumu:
0 Kč elektronické členství (stačí potvrdit své setrvání emailem)
199 Kč snížený členský příspěvek pro studenty, nezaměstnané, důchodce
299 Kč pro pracující
399 Kč pro organizace
Zahraniční členové musí k členskému příspěvku přičíst ještě 50 korun na dražší poštovné. Elek
tronické členství je pro české i zahraniční členy, kteří dostanou pouze Trpaslíka v elektronické
podobě (PDF v plném rozlišení) prostřednictvím emailu. O vkládané přílohy a nejrůznější pře
kvapení, která jsou běžná v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy přijdou. Pro tento druh členství
stačí tedy vyplnit pouze správně přihlášku.
Způsob úhrady naleznete v minulé zpravodajské síti nebo na našem webu.
Marek Kolasa

Amatérská prohlídka oblohy
a Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě
si Vás dovolují pozvat na
Setkání Amatérské prohlídky oblohy,
které se uskuteční 18. až 20. března 2005 v prostorách Hvězdárny a planetária
Johanna Palisy v Ostravě.
Pátek 18. března
18.00 až 20.30 Prezence účastníků
19.30 až 20.15 Prohlídka hvězdárny
20.30 až 22.00 Astronomické i neastronomické Španělsko, Tereza Šedivcová
(Španělskem od severu na jih pod hvězdami až k teleskopu IRAM pod Veletou)
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Sobota 19. března
9.15 až 10.30 CCD do každé rodiny, Pavel Karas
10.30 až 12.00 A přece se točí!, Petr Scheirich
12.00 až 14.30 Přestávka na oběd
14.15 až 15.45 Kosmičtí špioni (opět a navždy), Jiří Dušek
16.00 až 17.30 Letem nad zamrzlým světem (Nové poznatky o Titanu), Jan Píšala
18.00 až 19.00 Souhvězdí jazzových trumpetistů, Vlastík Šmída
19.00 až 21.00 Přestávka na večeři
21.00 až 22.30 Valná hromada APO
Poté za dobrého počasí pozorování (nejen) hvězdárenskými dalekohledy.
Neděle 20. března
10.00 až 11.30 Pořad v planetáriu
12.00 až 13.00 kuloárové diskuse
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 40 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 16. března 2005 správně vyplněnou přihlášku.

Přihláška na jarní Setkání APO

Jméno a příjmení: …………………………….………… Adresa ……………………………………………………..
Na semináři bych chtěl(a) prezentovat:
Mám zájem o ubytování na hvězdárně v noci:
Podpis:

18. / 19. 3. 2005

19. / 20. 3. 2005

