28. června 2007

trpasličí noviny

zpravodajská síť bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Pﬁíloha BT č. 135.
drbnosti
• Pﬁichází doba prázdnin a my vám pﬁiná‰íme dal‰í číslo Bílého trpaslíka. Tentokrát je Btčko o něco tlustčí
a plné informací. Snad vám poskytne zábavu nejen pro prázdninové noci.
•

Na konci února bylo svoláno zasedání v˘konného v˘boru APO, kde jsme probrali důležité věci kolem
dal‰ího dění v na‰í společnosti. V˘bor projednal a schválil kompetence jednotliv˘ch členů, navržené
koordinátorem sdružení, v této podobě: Marek Kolasa – pﬁedseda výboru a koordinátor sdružení
(jednání s externími subjekty, popularizace aktivit sdružení ve sdělovacích prostﬁedcích, publikační
a presentační činnost, spolupráce na plánování a dohledu nad ﬁe‰ením projektů, spolupráce na správě
administrativní agendy sdružení); Mgr. Jiﬁí Du‰ek, PhD. – vědecký tajemník (zástupce koordinátora pro
jednání s externími subjekty dle konkrétních pověﬁení, plánování a dohled nad ﬁe‰ením projektů,
popularizace aktivit sdružení ve sdělovacích prostﬁedcích, publikační a presentační činnost v oblasti
astronomie); RNDr. Petr Skﬁehot – místopﬁedseda (zástupce koordinátora pro jednání s externími subjekty
dle konkrétních pověﬁení, správa administrativní agendy sdružení, publikační a presentační činnost v oblasti
meteorology, garant atlasu oblaků a meteorologické části portálu wapo); Mgr. Jan Pí‰ala – místopﬁedseda
(zástupce koordinátora pro jednání s externími subjekty dle konkrétních pověﬁení, zaji‰tění spoluorganizace
Astronomické expedice a zástupce sdružení v jednání s Hvězdárnou v Úpici, práce s mládeží, popularizace
aktivit sdružení ve sdělovacích prostﬁedcích, publikační a presentační činnost v oblasti astronomie),
Mgr. Jana Adamcová – místopﬁedsedkyně (zástupkyně koordinátora pro jednání s externími subjekty dle
konkrétních pověﬁení, hospodáﬁská činnost sdružení, sledování počtu členů a komunikace s členskou
základnou). Dále byli potvrzeni M. Švanda a Z. Janák jako garanti pﬁípravn˘ch a koordinačních práci pﬁi
vydávání materiálů.

•

S ohledem na zvy‰ující se náklady na tvorbu a distribuci zpravodaje Bíl˘ Trpaslík a jeho pﬁíloh, rozhodl VV
o zv˘‰ení člensk˘ch pﬁíspěvků.

•

Je polovina roku, a tak o pár ﬁádků níže pﬁipomínáme v‰em kteﬁí mají „letní platební termín“ možnosti
placení pﬁíspěvků.

•

Milan Blažek rád bych po prázdninách uveﬁejnil na Webu stránku: Galerie kreseb Měsíce. Proto shání
kontakty na pozorovatele, kteﬁí by byli ochotni poskytnout svá díla. Zájemci, hlaste se prosím na adrese
blazek@planetarium.cz.

•

Pokud máte své webové astrostránky, blog nebo si je plánujete poﬁídit, nabízíme vám možnost mít tyto
stránky či blog na doméně astronomie.cz. Adresa může b˘t ve tvaru „něco.astronomie.cz” nebo
„www.astronomie.cz/neco”. Pﬁíkladem mohou b˘t stránky http://stone.astronomie.cz/ nebo také
http://cassi.astronomie.cz/. V pﬁípadě zájmu či dal‰ích informací se stačí ozvat na apo@astronomie.cz.

•

Pro v‰echny členy Amatérské prohlídky oblohy byla zpﬁístupněna možnost mít vlastní e-mailovou
schránku na doméně astronomie.cz. Zájemcům z ﬁad členů je k dispozici adresa ve tvaru
"něco"@astronomie.cz. Ve schránce je k dispozici 2 GB prostoru, spamov˘ a virov˘ filtr, pﬁístup pﬁes
webové rozhraní, různé filtry, hledání a dal‰í věci srovnatelné se standardními freemaily. Zájemci pro
zprovoznění schránky se mohou hlásit na standardní kontaktní adrese apo@astronomie.cz.

•

Zamíﬁte

svůj zrak na oblohu mezi 16. a 18. červencem, kdy se na večerní obloze dočasně vytvoﬁí

seskupení Venu‰e, Saturnu, úzkého srpku Měsíce a hvězdy Regulus ze souhvězdí Lva.
•

Pokud pak vzhlédnete na oblohu v noci z 12. na 13. srpna, resp. z 13. na 14. srpna, nebudete moci
pﬁehlédnou zv˘‰enou aktivitu meteorického roje Perseid.

•

A nezapomeňte, že na obloze se něco zajímavého děje neustále. Budeme se tě‰it na va‰e pozorování.
Krásné zážitky pﬁeje za Amatérskou prohlídku oblohy
Marek Kolasa

členské pﬁíspěvky
Pokud máte letní platební termín a chcete nadále setrvat v na‰í společnosti, v což samozﬁejmě pevně doufáme,
musíte otevﬁít peněženku a poslat nám následující sumu:
60 Kč elektronické členství (nově zpoplatněno!)
300 Kč snížený členský pﬁíspěvek pro studenty, nezaměstnané, vojáky...
400 Kč pro pracující
500 Kč pro organizace
Zahraniční členové (ne elektroničtí) musí k členskému pﬁíspěvku pﬁičíst je‰tě 50 korun na draž‰í po‰tovné (platby
jsou možné jen tﬁetím způsobem viz níže). Elektronické členství je pro české i zahraniční členy, kteﬁí dostanou
zpravodaj v elektronické podobě (PDF) prostﬁednictvím e-mailu. O vkládané pﬁílohy a nejrůzněj‰í pﬁekvapení,
která jsou běžná v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy pﬁijdou. Je několik způsobů úhrady:
•

•

•

•

První je zaplacení na po‰tě složenkou typu A. Na složence je nutno vyplnit mimo jiné i zprávu pro
pﬁíjemce (své jméno a popﬁ. nějak˘ vzkaz) a variabilní symbol (va‰e datum narození ve tvaru rok, měsíc,
den – napﬁ. 851002 nebo symbol pﬁidělen˘ pokladníkem). Adresa majitele účtu je Amatérská prohlídka
oblohy, Kube‰ova 8, 612 00 Brno.
Druhá možnost je pﬁevod z účtu na účet. K tomu v‰ak budete potﬁebovat variabilní symbol v trochu
roz‰íﬁeném tvaru (ten vám pﬁidělí na‰e pokladnice). Pro variabilní symbol si tedy pi‰te Janě Adamcové na
e-mail: jana@astronomie.cz.
Tﬁetí je zaslání čásky pﬁímo na adresu Janě Adamcové, VŠK 17. listopadu, B 116 (důležité vyplnit číslo
pokoje!), Pátkova 3, 182 00 Praha 8. Tímto způsobem (tedy jedině) pﬁijímáme také členské pﬁíspěvky od
zahraničních členů.
Čtvrtá možnost je osobní platba pokladníkovi.

Číslo APO účtu: 1097864001/2400 (eBanka)
Ve‰keré dotazy vám ráda zodpoví Jana Adamcová (jana@astronomie.cz).
Marek Kolasa

