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drbnosti
• Zima se drÏela pûknû dlouho, takÏe nám to teì „vynahrazuje“ opravdu tepl˘m poãasím.
Je vám taky tak horko?
•

Zase po nûjaké dobû tady mám i drby pfiímo z nitra ãlenské základny. Jana Adamcová se
stala magistrou a je‰tû ktomu geologie, ná‰ vûrn˘ ãlen a piln˘ pozorovatel Martin Lehk˘
se stal bakaláfiem na „Masárnû“ vBrnû. Tituly dal‰ích jsou jiÏ na spadnutí. Perliãkou na
dortu je pak záfiijová svatba Veroniky Nûmcové a Luká‰e Krále, kter˘ Ïádal o ruku právû
vãase

probíhajicího zatmûní Slunce, ãímÏ Veronice samozfiejmû znemoÏnil dal‰í

pozorování… ;-) V‰em blahopfiejeme!
•

Na e-mailovou adresu Jirky Du‰ka (dusek@hvezdarna.cz) posílejte va‰e fotky solargrafu,

•

udûláme virtuální v˘stavu.
Stále hledáme dal‰í zájemce o spolupráci na chodu na‰ich stránek, tvorbû zpravodaje,
pfiíloh atd. Vût‰inou se jedná o jednoduché ãinnosti, takÏe se mÛÏe podílet víceménû
kaÏd˘… Zájemci kontaktujte mne na adrese marek.kolasa@gmail.com. Ruku kdílu novû
pfiiloÏil napfi. Luká‰ Kment. Jemu a dal‰ím díky!

•

Raketov˘m tempem se blíÏí dal‰í Astronomická expedice, na které se opût podílíme.
DrÏte palce aÈ v‰e dopadne jak má… O v‰em vás budeme samozfiejmû informovat na
webu, vBílém trpaslíku ãi vnûjaké speciální pfiíloze.

•

•

•
•

Jak se vám líbí pfiekvapení vTrpasliãím balíãku tentokrát? Va‰e nápady a pfiipomínky
po‰lete na APO e-mail ãi do na‰í e-mailové diskuse, kterou otevíráme pro libovolné
astronomické, meteorologické ãi kosmonautické „plkání“ mezi ãleny a také pro vyjádfiení
va‰ich názorÛ, nápadÛ. Pokud se chcete pfiihlásit, staãí napsat Michalu ·vandovi, kter˘ je
jejím správcem (svanda@asu.cas.cz).
Kongres Mezinárodní astronomické unie se letos uskuteãní v Praze. Na‰e hlavní mûsto se
tak na ãtrnáct srpnov˘ch dní stane „hlavním astronomick˘m místem“ celého svûta. Pokud
by jste se tam chtûli podívat, budete muset provûtrat svou „tuãnû naditou prkenici“ nebo
zkusit slouÏit jako pomocník s voln˘m pfiistupem na v‰echny pfiedná‰ky a doprovodné
akce. Pak zkuste napsat na e-mail paní Zuzanû Tesafiové (tesarova@cbttravel.cz).
JelikoÏ poãasí pozorovatelÛm pfieje a jsou tady prázdniny, doufám Ïe do pfií‰tího Btãka
po‰lete svá pozorování a záÏitky znich.
Pfieji pohodové prázdniny v‰em!
Marek Kolasa

