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trpasličí noviny

zpravodajská sít’ bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Zpravodajská sít’ 137,5.

drbnosti
• Noci se nám opět zkracují, ale je stále tepleji a jarní obloha láká zkoumat vzdálené hvězdné ostrovy – cizí galaxie. Vyražte i vy!
• Omlouváme se za zpoždění tohoto trpasličího balíčku, ale pracovní shon nás
všechny ochromil. Budeme se vám to snažit vynahradit.
• V tomto balíčku byste měli kromě této Zpravodajské sítě také nalézt brožurku
Michala Švandy: „Pozorujte Slunce, zn. Amatérsky!“ Na vydání spolupracovala mimo jiné také Amatérská prohlídka oblohy.
• V dubnu proběhl v Ostravě jarní seminář APO. Sjelo se na čtyřicet účastníků
a přednášky stály za to. Tímto také děkujeme Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě za poskytnuté prostory, techniku a podporu! A nesmíme zapomenout na naše milé přednášející . . .
• Byla rozšířena funkčnost našich-vašich e-mailových schránek na doméně astronomie.cz. V současné chvíli si můžete prohlížet přílohy e-mailů ve formátu
.doc, .ppt, .xls, .mp3, .jpg atd. přímo v internetovém prohlížeči bez nutnosti mít
nainstalovány programy k tomu určené na daném počítači. Pokud budete chtít
dokumenty ve formátech .doc, .ppt, .xls, vytvářet či editovat, je k tomu k dispozici na adrese http://office.astronomie.cz/ (po přihlášení za použití totožného
jména a hesla jako u e-mailové schránky) on-line aplikace. Zájemcům z řad
členů o e-mail a přidané služby je k dispozici adresa ve tvaru „něco“@astronomie.cz. U schránky je spamový a virový filtr, přístup přes webové rozhraní,
různé filtry, hledání a další věci srovnatelné či překonávající standardními freemaily. Zájemci o zprovoznění schránky se mohou hlásit na standardní kontaktní
adrese apo@astronomie.cz.
• Pro všechny členy připravujeme na adrese http://clen.astronomie.cz/ tzv. členské rozhraní, ve kterém si budete moci prohlížet, poslouchat či stahovat věci,
které vám nemůžeme přibalit do Trpasličího balíčku. V současné době probíhá betatestování. Pokud chcete do rozhraní přístup, stačí napsat na e-mail
apo@astronomie.cz.
• V současné chvíli tam přesouváme ve zvukové podobě některé přednášky
z jarního semináře v Ostravě.

• Pokud máte své webové astrostránky, blog nebo si je plánujete pořídit, nabízíme vám možnost mít tyto stránky či blog na doméně astronomie.cz. Adresa
může být ve tvaru „něco.astronomie.cz“ nebo „www.astronomie.cz/něco“. Příkladem mohou být stránky http://stone.astronomie.cz/ nebo také http://cassi.astronomie.cz/. V případě zájmu či dalších informací se stačí ozvat opět na náš
e-mail.
• Upravili jsme možnosti placení členských příspěvků (vypustili jsme placení
přímo na adrese pokladní). V této chvíli jsou tedy k dispozici tři možnosti placení: zaplacení na poště složenkou typu A na náš účet, převod z účtu na účet
a osobní platba pokladníkovi. Zahraniční členové si pak musí způsob platby
domluvit přímo s Janou Adamcovou (jana@astronomie.cz).
• Začínáme uvažovat o zavedení, pro zájemce z řad našich členů, zasílání zpráv
o aktuálním zajímavém dění na obloze na mobilní telefon. Měli byste o tuto
službu zájem? Dejte nám vědět. Vaše připomínky mohou ovlivnit konečnou
podobu . . .
• Nezapomeňte sledovat adresu http://www.astronomie.cz/, zde najdete nejaktuálnější informace z astronomie.
• Sledujte na našem webu také rubriku „Další stránky“, kde se postupně objevují
odkazy na nové weby na doméně astronomie.cz.
• Když jsem u toho připomínání, je k dispozici členská e-mailová diskuse, kde je
možno probírat věci kolem naší společnosti, zážitky či problémy z pozorování.
Pro zařazení kontaktujte Michala Švandu (michal@astronomie.cz).
• A na závěr mám tady jeden opravdový drb. Michal Švanda a Jana Adamcová
by si měli říci své ano 13. června tohoto roku!
• Čistou oblohu vám přeje
Marek Kolasa

