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drbnosti
• Léto je v plném proudu a tento Trpasličí balíček vychází na Astronomické
expedici 2008. Kromě povedeného Trpaslíka v něm naleznete „pracovní list“
a hvězdnou mapu. Doufám, že se vám bude vše líbit. Přivítáme vaše připomínky
a nápady.
• Pokud chcete sledovat, co se dělo na expedici, koukněte na naše webovky.
Informace naleznete přímo tam či v uvedených odkazech.
• Jana Švandová vzkazuje, že nastal čas placení pro ty z vás, kteří platí v létě.
V případě nejasností kontaktujte přímo Janu.
• Aby se vám lépe uvolňoval z konta členský příspěvek, prozradím vám, že od
nového roku připravujeme jednu novinku, která vám členství ještě zvýhodní
nebo slevní. Podrobnosti ale až příště.
• Naše–vaše e-mailové schránky na doméně astronomie.cz se stále vyvíjejí.
V současné chvíli tam má každý k dispozici cca 7 gigabajtů místa pro svou
poštu. Kromě již minule zmiňované on-line kanceláře je k dispozici také kalendář,
ve kterém si můžete plánovat schůzky, sledovat předpověd’ počasí, přidat si tam
očekávané úkazy, svátky atd. Upozornění na vámi nastavené události si pak
můžete nechat bezplatně posílat formou SMS na váš mobilní telefon. Zřízení
schránky můžete žádat na standardní kontaktní adrese apo@astronomie.cz.
• V běhu je betaverze tzv. členského rozhraní (clen.astronomie.cz), ve kterém si
můžete prohlížet, poslouchat či stahovat věci, které vám nemůžeme přibalit do
Trpasličího balíčku. Zájemci si opět mohou psát na standardní kontaktní e-mail.
• Blíží se spuštění blogovacího systému na doméně astronomie.cz. Pokud plánujete mít svůj blog, je to ideální možnost pro vás. V případě zájmu či dalších
informací nám stačí napsat.
• Upravili jsme možnosti placení členských příspěvků (vypustili jsme placení
přímo na adrese pokladní). V této chvíli jsou tedy k dispozici tři možnosti:
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 (jana@astronomie.cz).

• Podzimní seminář Amatérské prohlídky oblohy by se měl konat opět v Brně, a to
zhruba v polovině listopadu. Zatím nemáme ještě hotový program, ale to, co už
začínáme vařit, vypadá zajímavě.
• Nezapomeňte sledovat adresu www.astronomie.cz, zde najdete nejaktuálnější
informace z astronomie a příbuzných oborů.
• Sledujte na našem webu také rubriku „Další stránky“, kde se postupně objevují
odkazy na nové weby na doméně astronomie.cz.
• Jak jste již mohli z textu výše vytušit, nevyměnili jsme naši ekonomku-pokladní,
jen ona vyměnila své přijmení z Adamcová na Švandová. Blahopřejeme Janě
i Michalovi!
• Pokud jste sledovali zatmění Slunce nebo budete sledovat zatmění Měsíce, Perseidy nebo jiný zajímavý úkaz na obloze, nezapomeňte nám poslat pozorování.
Můžete e-mailem nebo na klasickou kontaktní „papírovou“ adresu.
• Tomovi Havlíkovi, našemu dlouholetému členu, se narodil další potomek, respektive potomka – Kristýnka (50 cm, 3,4 kg). Blahopřejeme!
• Čistou oblohu vám přeje a na pozorování se těší
Marek Kolasa

