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drbnosti
•

Vítáme vás v novém roce, přejeme vše nejlepší a přinášíme další očekávané číslo Bílého
trpaslíka.

•

Jaro se blíží s ním se také blíží jarní seminář Apačů. Ten bude probíhat již tradičně
v prostorách Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě 18. až 20. března. Určitě si
tento termín zapište do svých kalendářů a určitě přijeďte. Mimojiné se můžete těšit na
přednášky o špionážních družicích či na novinky v objevech na Titanu.

•

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 to trochu navnadit. V tomto roce očekáváme,
kromě pravidelného zpravodaje, také zajímavé přílohy. Budou to nejméně dvě CD se
zajímavým obsahem 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 opět členský příspěvek nezvyšujeme!

•

Minule jsem tady psal o změnách na našem webu. V těchto dnech byly tyto dokončeny a na
výsledek se podívejte sami. Doufáme, že se vám změny budou líbit nebo líbí.

•

Užívejte si závěru zimy a těšte se na jaro. Hlavně pozorujte!

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 poslat nám následující sumu:
0 Kč elektronické členství (stačí potvrdit své setrvání e-mailem)
199 Kč snížený členský příspěvek pro studenty, nezaměstnané
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 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 e-mail: fraser1@seznam.cz.

•

Třetí je zaslání částky přímo na adresu 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

MHV 2005
Druhý ročník setkání uživatelů astronomických dalekohledů s nočním pozorováním, denním
spaním a doplňujícím programem Mezní Hvězdná Velikost 2005 se bude konat o víkendu 8. –
10. dubna 2005 na Moravě v místě s opravdu temnou oblohou. Zveme všechny milovníky
astronomie, zkušené pozorovatele i začátečníky. V době uzávěrky tohoto čísla nebyly ještě
známy bližší podrobnosti, proto sledujte www.astro.cz nebo si zavolejte na telefon 267 103 040.
Na adrese info@astro.cz si můžete vyžádat pozvánku.
Pavel Suchan – Česká astronomická společnost

