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trpasličí noviny

zpravodajská síť bílého trpaslíka
Vydává Amatérská prohlídka oblohy. Zpravodajská síť speciál.

Drbnosti
• Tak jsme ve zdraví přežili celý Mezinárodní rok astronomie 2009. Z našeho webu
sice zmizela jedna ikona, ale vesmír se nezhroutil a hvězdy svítí dál.

• Začátkem nového roku je obvykle čas platit členské příspěvky. Pokud si nejste jisti,
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kdy vyprší vaše členství, kontaktujte Janu Švandovou (jana@astronomie.cz).
Zapojte se do celosvětového projektu GLOBE at Night a pomozte zmapovat míru
světelného znečištění nad Českou republikou v globálním měřítku.
Průvodce měsíčními útvary je reprezentativní výběr dvanácti lunárních objektů,
který naleznete na adrese mesic.astronomie.cz. Vznikl pod rukami Pavla Gabzdyla
v rámci letitého projektu Prohlídka Měsíce, do kterého přispělo svými kresbami
i mnoho členů APO.
Amatérská prohlídka oblohy je hlavně o lidech, kteří ji tvoří. Zapojte se více do její
činnosti a pomozte nám ji dále rozvíjet. Možností pro spolupráci je mnoho, stejně
jako našich aktivit. Nebojte se nás kontaktovat.
Bílého trpaslíka a možná, že i speciálního, si přečtete až příště. Už teď nám ale
můžete dát vědět, co byste si přáli jako náplň jeho dalších čísel.
Na facebooku kromě APO a Virtuálního i Bílého trpaslíka, naleznete i Měsíc –
dobrý známý nás všech. Staňte se jeho fanouškem a pohodlně sledujte proud
informací a novinek o Měsíci.
Náš dlouholetý člen Marian Urbaník se oženil. Blahopřejeme!
Noční start raketoplánu Endeavour proběhl 8. února. Po dvou týdnech u Mezinárodní vesmírné stanice úspěšně přistál 22. února na Floridské letecké základně.
Do vesmíru se 11. února vydala i sonda SDO určená k výzkumu Slunce. Měla by
přinést fantastickém záběry Slunce ve vysokém rozlišení.
Sonda LRO zkoumající Měsíc naměřila na jeho povrchu rekordní teplotu −258 ◦ C.
Takovou zimu nepamatují ani v pražském Klementinu.
Jasnou oblohu a silné zážitky pod ní vám přeje za APO
Zdeněk Janák (janak@astronomie.cz)

Členské příspěvky
Členské příspěvky zůstávají stejné jako minulý rok.
60 Kč elektronické členství
230 Kč snížený členský příspěvek pro studenty bez Astropisu
300 Kč snížený členský příspěvek pro studenty s Astropisem
330 Kč členský příspěvek pro nestudující bez Astropisu
400 Kč členský příspěvek pro nestudující s Astropisem
420 Kč pro organizace bez Astropisu
500 Kč pro organizace s Astropisem
Zahraniční členové musí k členskému příspěvku přičíst ještě 70 korun na dražší poštovné (platby jsou možné jen prvním a třetím způsobem viz. níže). Elektronické členství je pro české i zahraniční členy, kteří dostanou pouze Trpaslíka v elektronické
podobě (PDF v plném rozlišení) prostřednictvím e-mailu. O vkládané přílohy a nejrůznější překvapení, která jsou běžná v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy přijdou. Je
několik způsobů úhrady:

• První je zaslání poštovní složenkou na adresu Petr Scheirich, Astronomický ústav
AVČR, Ondřejov, PSČ 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 Švandové na e-mail: jana@astronomie.cz.
• Třetí možnost je osobní platba pokladníkovi.
Číslo APO účtu: 1097864001/5500

