5. listopadu 2008

trpasličí noviny

zpravodajská síť bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Zpravodajská síť 138,5.
drbnosti
• Vážení přátelé Amatérské prohlídky oblohy. Již zhruba před měsícem jste měli do
svých schránek obdržet trpasličí balíček č. 139. Bohužel, náš tvůrce Trpaslíka a
rozesilatel balíčků Zdeněk Janák musel začít řešit existenční problémy, které mu
zatím neumožňují dokončit náš zpravodaj a rozeslat ho všem našim členům. Jelikož tato situace protáhla termín vydání o více než měsíc, rozhodl jsem se touto
speciální Sítí vás informovat o problému a také se vám omluvit.
•

V rámci urychlení vydání balíčku jsem se na pomoci domluvil s Pavlem Karasem,
který společně se Zdeňkem vše snad urychlí.

•

Čas ubíhá velmi rychle, proto dnešní Síť také obsahuje program semináře, který se
bude konat 28. až 30. listopadu a o kterém jste byli informováni již na našich
webových stránkách či v APO e-mailové diskusi (popř. na dalších místech).

•

Už v minulé Zpravodajské síti jsem sliboval novinku, která se týká výhodnějšího
členství. Od nového roku rozšiřujeme typy člentví, které si budete moci zvolit podle
toho co budete chtít mít součásti trpasličího balíčku. V nejvyšší verzi balíčku bude
časopis Astropis, který jsme získali za výhodnější cenu než vychází v předplatném
(o volném prodeji nemluvě), zpravodaj Bílý trpaslík a také nějakou tu obvyklou zajímavou přílohu. Nižší verze pak bude ochuzena o Astropis. Nejnižší verzí zůstává
elektronické člentví z možností přístupu do elektronického členského rozhraní. Tyto
změny vám buď členství zvýhodní nebo zlevní, vše bude záležet na vás co si
vyberete. Každopádně nezdražujeme... Na typy člentví se můžete podívat v samostatném odstavci za “drbnostmi”.

•

Rozhodovat se o dalším členstvím může být samozřejmě za současné situace
těžší. Činnost APO však nestojí jen na zpravodaji, ale svým členstvím podporujete i
další věci, jako je běh webu APO, pořádání seminářů (na kterých je například seminární poplatek pro členy výrazně zvýhodněn), spolupořádání Astronomické expedice, popularizační činnost, pozorovací činnosti atd. Kromě toho zatím nic neplaťte,
další informace obdržíte jako součást Bílého trpaslíka č. 139.

•

Také pravidelnost dostávání trpasličích balíčků bude od příštího roku striktně dána
a tím pádem se rapidně zlepší, neboť se budeme muset řídit dle harmonogramu vydávání Astropisu.

•

A teď už další informace...

•

Tento rok končí dvouleté funkční období předsedy a všech členů organizačního výboru naší společnosti. Naskýtá se tak možnost přispět k rozvoji Amatérské prohlídky oblohy prací přímo v jejím vedení. Své kandidatury, návrhy jiných kandidátů,
nápady či dotazy zasílejte prosím na adresu apo@astronomie.cz. Volby nového vedení se uskuteční v rámci podzimního semináře v Brně (28. až 30. listopadu 2008).

•

Spuštění blogovacího systému na doméně astronomie.cz je za dveřmi. Pokud
plánujete mít svůj blog, je to ideální možnost pro vás. V případě zájmu či dalších
informací nám stačí napsat.

•

Sledujte na našem webu také rubriku „Další stránky“, kde se postupně objevují
odkazy na nové weby pozorovatelů na doméně astronomie.cz.

•

Čistou podzimní oblohu vám přeje a více snad již brzy v BT č. 139.
Marek Kolasa

členské příspěvky
Zde jsou rozšířené možnosti výběru členství:
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elektronické členství
snížený členský příspěvek pro studenty bez Astropisu
snížený členský příspěvek pro studenty s Astropisem
členský příspěvek pro nestudující bez Astropisu
členský příspěvek pro nestudující s Astropisem
pro organizace bez Astropisu
pro organizace s Astropisem

Zahraniční členové musí k členskému příspěvku přičíst ještě 70 korun na dražší
poštovné (platby jsou možné jen třetím způsobem viz níže nebo dle domluvy
s J. Švandovou). Elektronické členství (bez příplatku na poštovné) je pro české i
zahraniční členy, kteří dostanou Trpaslíka v elektronické podobě (PDF) prostřednictvím e-mailu a přístup do členského rozhraní (na požádání). O vkládané přílohy a
nejrůznější překvapení, která jsou běžná v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy přijdou. Pro tento druh členství stačí tedy vyplnit pouze správně přihlášku. Je několik
způsobů úhrady:

•

•

•

První je zaplacení na poště složenkou typu A. Na složence je nutno vyplnit mimo
jiné i zprávu pro příjemce (své jméno a popř. nějaký vzkaz) a variabilní symbol
(vaše datum narození ve tvaru rok, měsíc, den – např. 851002 nebo symbol přidělený pokladníkem). Adresa majitele účtu je Amatérská prohlídka oblohy, Kubešova
8, 612 00 Brno.
Druhá možnost je převod z účtu na účet. K tomu však budete potřebovat variabilní
symbol v trochu rozšířeném tvaru (ten vám přidělí naše pokladnice). Pro variabilní
symbol si tedy pište Janě Adamcové-Švandové na e-mail: jana@astronomie.cz.
Třetí možnost je osobní platba pokladníkovi.
Číslo APO účtu: 1097864001/5500 (Raiffeisen)
POZOR ZMĚNA ČÍSLA BANKY!

Amatérská prohlídka obloha, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, p. o.
a Instantní astronomické noviny si Vás dovolují pozvat na seminář

ASTRO@BRNO.2008
který se uskuteční 28. až 30. listopadu 2008
v prostorách Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.
Pátek 28. listopadu
18.30 až 19.30 prezence účastníků
20.00 až 21.00 Light Pollution. Nesvítíte zbytečně?, Jan Hollan
Přednáška v sále hvězdárny
poté

za dobrého počasí pozorování nejen přístroji hvězdárny

Sobota 29. listopadu
9.00 až 10.30 Tunguzský meteor – sto let poté, Petr Scheirich
Přednáška ve velkém planetáriu.
10.30 až 12.00 Hyády – převážně vážně, Leoš Ondra
Přednáška ve velkém planetáriu.
12.00 až 14.00 přestávka na oběd a pozorování Slunce
14.00 až 14.45 Astrofoto CCD kamerou I., Tomáš Hynek
Přednáška v sále hvězdárny, první část.
(základy pořízení a zpracování snímků deep-sky pro barevnou ccd astrofotografii)

15.00 až 17.00 Bude nebude, Marcel Grün
Přednáška v sále hvězdárny.
17.15 až 17.45 Astrofoto CCD kamerou II., Tomáš Hynek
Přednáška v sále hvězdárny, druhá část.
(praktické ukázky zpracování snímků a vytvoření barevného (LRGB) obrázku)
18.00 až 19.00 Mars
Pořad ve velkém planetáriu.
19.00 až 20.30 přestávka na večeři
20.30 až 22.00 Valná hromada APO (volby předsedy společnosti, kontrolní komise, organizačního výboru,
diskuse o aktuálních tématech) – pro členy Amatérské prohlídky oblohy
poté

za dobrého počasí pozorování nejen přístroji hvězdárny

Neděle 25. listopadu
10.00 až 11.30 Vyberte si sami
Pořad ve velkém planetáriu vybraný dle hlasování účastníků setkání.
12.00

ukončení semináře

Všeobecné informace
Setkání se uskuteční v prostorách hvězdárny a planetária, která se nachází v centru města na Kraví hoře.
K parku, jenž hvězdárnu obklopuje, se dostanete tramvajovou linkou č. 4 směr Masarykova čtvrť (náměstí
Míru). Do těsného sousedství lze dojet také automobilem (viz www.mapy.cz nebo www.hvezdarna.cz).
Na hvězdárně a planetáriu bude kromě nabízeného programu také několik dalších atrakcí. Výstava ve foyer
planetária. Součástí parku Kraví hory je také krytý bazén, takže si můžete přibalit plavky.
Setkání bude probíhat v prostorách hvězdárny a planetária, provoz pro veřejnost však nebude omezen.
Účastníci semináře si tak mohou prohlédnout programy pro veřejnost, na které budou mít vstup zdarma.
Hvězdárna speciálně pro potřeby semináře zpřístupní dalekohledy pro vizuální pozorování. K dispozici budou jednak menší přenosné dalekohledy a také větší o průměru 15, 20 a 40 centimetrů.
Stravování nebude součástí semináře, doporučujeme nedalekou restauraci V-klub, která se nachází asi pět
minut chůze od hvězdárny, hospůdku Tortuga asi patnáct minut pěšky, restauraci Severka asi dvacet minut a
další. Nocleh bude možný v prostorách hvězdárny (pro omezený počet cca 50 účastníků), zájemci o pohodlnější ubytování se mohou obrátit na některý z hotelů.
Vzhledem k nabitému programu a omezeným kapacitám hvězdárny a planetária prosíme všechny zájemce,
aby si účast dobře rozmysleli a registrovali se pouze v případě vážného zájmu. Na seminář se můžete hlásit
do 27. listopadu 2008 nejlépe pomocí e-mailu: seminar@astronomie.cz

Cena
Každý účastník semináře zaplatí na místě konferenční poplatek 130 Kč, členové APO / IAN 50 Kč.

Ubytování
Kapacity jsou omezené, komfort v prostorách hvězdárny minimální. Doporučujeme zajistit si individuálně
nocleh například na www.hotelkozak.cz nebo www.skm.muni.cz. Nocleh na hvězdárně je v ceně konferenčního poplatku, ale ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce, na zemi vedle ostatních nocležníků pouze v přednáškovém sále.

Návratka
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Bydliště:
Přijedu: v pátek / v sobotu
Požaduji nocleh na hvězdárně: ano / ne
Jsem člen APO: ano / ne
Jsem člen IAN: ano / ne

