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Před několika hodinami skončil tradiční jarní seminář naší společnosti (tímto děkujeme Hvězdárně
a planetáriu J. Palisy v Ostravě za azyl). Ač unaven, hodnotím průběh kladně. Počasí opravdu
vyšlo, sjelo se nás zhruba padesát a byli jsme i mezinárodní (přijeli jste také ze Slovenska
a Polska).
Na valné hromadě vystoupil Zdeněk Janák jako jeden z organizátorů skupiny rádiového pozorování
oblohy, jež využívá rádiový příjímač námi zakoupený. Zdeněk slíbil informace do Trpaslíka a nabídl
zájemcům o toto pozorování vstup do týmu. Řešili jsme také výhledy a nápady pro rozvoj
Amatérské prohlídky oblohy, což se vyvinulo v zajímavou diskusi. Malou výstavkou pozorování,
zpravodajů a korespondence k 20. výročí vzniku první myšlenky na založení Amatérké prohlídky
oblohy jsme valnou hromadu zakončili.
Jelikož nás na semináře jezdí stále více (na podzim v Brně nás bylo dokonce šedesát) budeme se
muset zamyslet nad způsobem organizace dalších seminářů a to hlavně v rovině ubytování.
Také připomínám, že hledáme zájemce o spolupráci na chodu našich stránek, tvorbě
zpravodaje, příloh atd. Většinou se jedná o jednoduché činnosti, takže se může podílet víceméně
každý… Zájemci kontaktujte mne na adrese marek.kolasa@gmail.com.
Pokud jste byli na semináři a chtěli byste o něm napsat povídání do Bílého trpaslíka, budeme velmi
potěšeni.
Připomínám, že od podzimu minulého roku máme novou pokladnici Janu Adamcovou. Jak jsme
zjistili, někteří členové měli mírné problémy s přechodem posílání příspěvků na novou adresu.
Proto raději ji znova uvádíme: Jana Adamcová, VŠK 17. listopadu, B 116 (důležité vyplnit číslo
pokoje!), Pátkova 3, 182 00 Praha 8. Email na Janu je jana_a@centrum.cz.



Také připomínám, že naše společnost má emailovou diskusi, kterou otevíráme pro libovolné
astronomické, meteorologické či kosmonautické „plkání“ mezi členy a také pro vyjádření vašich
názorů, nápadů. Pokud se chcete přihlásit, stačí napsat Michalu Švandovi, který je jejím




správcem (svanda@asu.cas.cz).
Také nám poštete vaše zážitky a pozorování ze zatmění Slunce. Vlastně pošlete cokoli, s čím by
jste se chtěli podělit s ostatními, třeba jen pozdrav ze zajímavého místa.
Přeji teplé jarní jasné noci!
Marek Kolasa

