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drbnosti
• Po horkém a hlavnû jasném ãervenci, nastal na poãasí „rozporupln˘“ srpen. A co na to
záfií? A Jan Tleskaã? Máte nová pozorování? Sem snimi…
•

Líbí se vám dne‰ní pfiekvapení vTrpasliãím balíãku? UÏ v dal‰ím Btãku chystáme nûco
obdobného, takÏe ãtûte, vzdûlávejte se a tû‰te se na pfií‰tû! Podnûty posílejte nejlépe do

•

diskuse ApaãÛ (viz. níÏe) nebo na APO e-mail (apo@astronomie.cz).
Ná‰ dlouholet˘ ãlen Kamil Hornoch dostal cenu Pacifické astronomické spoleãnosti za
nejlep‰ího amatérského astronoma pro rok 2006. Cena byla Kamilovi pfiedána

na

zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze. Blahopfiejeme!
•

Podzimní semináfi Amatérské prohlídky oblohy se uskuteãní 10.-12. listopadu vBrnû.

•

NezapomeÀte si tento termín napsat do sv˘ch deníãkÛ, kalendáfiÛ a diáfiÛ!
Se semináfiem souvisí i nutnost (dle stanov) udûlat nové volby pfiedsedy a správních
orgánÛ. Pokud se chcete podílet na vedení na‰í spoleãnosti nebo chcete kandidovat na
pfiedsedu popfi. znáte vhodného kandidáta, urãitû dejte vûdût!

•

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

•

Astronomická expedice úspû‰nû probûhla a poãasí pfiálo jako nikdy. Tolik jasn˘ch nocí
jsme snad je‰tû nemûli (alespoÀ ne vtomto

tisiciletí). V˘sledky a dojmy budou

vexpediãním Sbûraãi, kter˘ se uÏ zaãíná pfiipravovat.
•

•
•

NezapomeÀte se pfiihlásit 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 (michal@astronomie.cz).
JelikoÏ poãasí pozorovatelÛm pfiálo, zajímavé úkazy taky byly, tû‰ím se na va‰e
pozorování.
Jasné nebe!
Marek Kolasa

