7. ledna 2009

trpasličí noviny

zpravodajská síť bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Zpravodajská síť 139,5.
pour felicitér 2009
Vše nejlepší do Mezinárodního roku astronomie přeje Amatérská prohlídka oblohy.
drbnosti
• V minulé Zpravodajské síti jsem nastínil novinku, která se týká výhodnějšího členství.
Od nového roku rozšiřujeme typy členství, které si budete moci zvolit podle toho co budete chtít mít v trpasličím 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 nějaká ta obvyklá zajímavá příloha. Nižší verze pak bude
ochuzena o Astropis. Nejnižší verzí zůstává elektronické člentví s 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 členství se
můžete podívat v samostatném odstavci za “drbnostmi”.
•

Každé členství zahrnuje kromě odebírání zpravodaje a dalších příloh, také možnost

mít webový prostor + e-mail na doméně astronomie.cz, výrazné slevy na naše semináře,
přístup do eletronického členského rohraní, možnost se podílet na běhu naší společnosti,
volit a být volen(a) do výkonných orgánů, publikovat ve zpravodaji nebo na našem webu,
být v kontaktu s podobně smýšlejícícmi lidmi... Další výhody a dárky postupně připravujeme.
•

DŮLEŽITOU věcí je oznámit Janě Švandové, pro jaký druh členství jste se rozhodli, ať

můžeme zjistit jaké množsví Astropisu si máme nechat tisknout. Nejlépe pomocí e-mailu
(na jana@astronomie.cz) a pokud nemáte k němu přístup, bude nám stačit zaslání této
informace klasickou poštou. Nejpozději do 25. ledna 2009.
•

Na semináři v Brně se uskutečnily volby nového vedení naší společnosti. V roli koordi-

nátora (předsedy) byl potvrzen Marek Kolasa a do kontrolní komise byli zvoleni Klára
Pavelková a Pavel Karas. Výkonný výbor zůstává v obdobném složení jako minulý rok.
•

Také ve stále oblíbenějším APOmailu přibylo několik novinek. Byla doplněna možnost

čtení příloh ve formátu PDF bez externího programu (již to fungovalo a funguje např. u formátů .doc, .xls, .jpg či .mp3). Vestavěný CHAT teď umožňuje přenášet obraz i zvuk (pokud

tedy máte kameru v počítači, můžete se vidět přímo z prostředí webmailu). A schránka
každému narostla na úctyhodných 7,2 gigabajtů. Pokud tedy chcete mít pokročilý e-mail
s atraktivní adresou „něco“@astronomie.cz, stačí napsat na apo@astronomie.cz.
•

V tomto balíčku nenaleznete zpravodaj Bílý trpaslík, ale jako novoroční dáreček zají-

mavé DVD „Eyes on the skies“ s českými titulky a plakát Měsíce a Marsu.
•

Čistou oblohu po celý rok a pohodový život vám přeje
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 prvním a třetím způsobem viz níže). Elektronické členství
(bez příplatku na poštovné) je stejné 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 zaslání poštovní složenkou na adresu Petr Scheirich, Astronomický ústav
AVR, Ondejov, PS 251 65.
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!

