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MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO, 5. 10. 2010

POZOR NALÉHAVÉ
Spěchá !!!!
Organizační záležitosti:

Členské příspěvky 2011
Hlavním důvodem, proč je vydáváno toto mimořádné číslo Zákrytového
zpravodaje, je významná změna v placení příspěvků do České astronomické
společnosti a naší sekce pro rok 2011.
Na sjezdu ČAS, který se konal letos zjara, bylo odsouhlaseno posunutí plateb
na klasický kalendářní rok, tedy bez půlročního překryvu, jak tomu bylo doposud.
Z tohoto důvodu je nutno uhradit příspěvky na rok 2011 nejpozději

do 10. listopadu 2010 !
V průběhu prosince by se pak ve vaší schránce měla objevit členská legitimace
platná pro rok 2011.
Výše příspěvků do ČAS zůstávají ve stejné výši jako v roce letošním,
tj. 400,- Kč pro výdělečně činné a 300,- Kč pro studenty, důchodce a rodiče na
mateřské a rodičovské dovolené. Také „sekční“ příspěvky zůstávají obdobné jako
v roce 2010.
S ohledem na měnící se možnosti komunikace sekce počínaje lednem 2010
umožňuje odebírat Zákrytový zpravodaj prostřednictvím e-mailové pošty ve
formátu PDF. Zpravodaj si tak je možné vytisknout barevně nebo si jej uchovávat
pouze v elektronické podobě. Pro členy, kteří využívají (případně začnou využívat)

této možnosti zůstává platba sekčních příspěvků nulová. Není nutno se ani
opětovně registrovat jako člen Zákrytové a astrometrické sekce. Zpravodaj a
případné další informace budou i nadále automaticky chodit na Vaši adresu.
Naopak v případě vašeho ukončení členství v ČAS či při rozhodnutí už nebýt
členem Zákrytové a astrometrické sekce pro rok 2011 prosím o zaslání informace o
tomto rozhodnutí na e-mailovou adresu halir@hvr.cz , aby vaše adresa byla
z databáze členů vymazána.
U členů sekce, kteří budou i nadále chtít zasílat Zákrytový zpravodaj v
„papírové“ podobě zůstává sekční příspěvek též nezměněný, a to ve výši 100,- Kč.
Zachován zůstává i systém vybírání příspěvků.
Kmenový člen, který bude zpravodaj sekce odebírat v elektronické podobě
zaplatí pouze příspěvek ČAS 400,-, respektive 300,- Kč (důchodci a studenti). Při
platbě na účet je nezbytné pro identifikaci uvést sedmimístný Variabilní symbol
„2011čč0“ (kde čč bude číslo člena – viz níže). Na složence „C“ stačí do zprávy
pro příjemce napsat „ZA sekce 2011, elektronicky“.
Kmenový člen, který se rozhodne dostávat Zákrytový zpravodaj i nadále v
„papírové“ podobě, bude platit 500,-, respektive 400,- Kč (důchodci a studenti).
Při platbě na účet bude pro identifikaci uveden sedmimístný Variabilní symbol
„2011čč1“. Text na složence „C“ pak bude „ZA sekce 2011, papírově“.
Stávající hostující člen (který příspěvky ČAS platí prostřednictvím jiné složky)
s elektronickým odebíráním zpravodaje nemusí dělat vůbec nic.
Hostující člen požadující papírovou verzi zpravodaje bude platit 100,- Kč,
přičemž při platbě na účet bude pro identifikaci uvede sedmimístný V. symbol
„2011čč1“, případně na složenku „C“ do zprávy pro příjemce napíše „ZA sekce
2011, hostující kmenová složka ČAS“.
Číslo člena využívané při tvorbě Variabilního symbolu (označené jako „čč“)
bude vaše pořadové číslo uvedené v připojeném seznamu. Při platbách
prováděných novými členy prosím o předchozí domluvu prostřednictvím mailu,
telefonu (mobilu) či osobně.
Způsoby plateb:
Převod na účet České spořitelny 470645153, adresa majitele: Karel HALÍŘ,
Lužická 901, 337 01 Rokycany (prostřednictvím internetového bankovnictví,
příkazu bance či složenkou typu „A“- obecný vzor pro vyplnění naleznete na www
adrese
http://www.cpost.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/postovni-poukazka-aid254/). Především však nezapomeňte uvádět sedmimístný Variabilní symbol.
Druhou možností je platit prostřednictvím složenky typu „C“ a to na adresu
Karel Halíř, Lužická 901, 337 01 Rokycany. Znovu, i v tomto případě připomínám
důležitost „zprávy pro příjemce“.
Poslední a nejjednodušší je zaplatit přímo v hotovosti přes některého ze členů
výboru sekce (Vondrák, Mánek, Halíř).
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Při jakýchkoli nejasnostech mě prosím kontaktujte na e-mailu halir@hvr.cz
nebo telefonicky na čísle Hvězdárny v Rokycanech (371 722 622). Mobil
608 478 902.
Ze zkušeností roku 2010 je zřejmé, že výše popsaný způsob komunikace vedení
sekce s členy nejen zlevnil ale i zjednodušil provoz sekce a přispěl i k rychlejší
komunikaci mezi členy.
za výbor sekce
Karel HALÍŘ
Seznam členů a jejich pořadová čísla (čč):
čč

jméno

bydliště

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BOČEK Jaroslav
BRICHTA Zdeněk
COUFAL Zdeněk, MUDr.
ČERNOHOUSOVÁ Božena
HALÍŘ Karel
HRŮZA Václav
JANÍK Tomáš
JINDRA Jaromír
JÍRA Josef
KÁPKA Milan
KARSKÝ Georgij,Ing.,CSc.
KÉHAR Ota
KOSTELECKÝ Jan,Prof.,DrSc.
LOMOZ František
MÁNEK Jan
MÄSIAR Ján, RNDr.
MIKULAŠTÍK Ondřej
MOCEK Jan Mgr.
NAVRÁTIL Martin
PEŠEK Ivan, Ing., CSc.
POLÁČEK Miroslav
PŘIBÁŇ Václav, Ing.
RAPAVÝ Pavol, RNDr.
ROTTENBORN Michal
ŘEHÁK Ladislav
SCHUSTER Milan, Ing.
ŠMELCER Ladislav
ŠMÍD Libor, Ing.
ŠURÁŇ Josef, Ing., CSc.
URBAN Jan
VONDRÁK Jan, Ing., DrSc.
VYKUTILOVÁ Marie, RNDr.
WEBER Rostislav, Ing.
WEBEROVÁ Ludmila, Ing.
ZELENÝ Petr

Praha
Druztová
Zlín
Prostějov
Rokycany
Cheb
Ústí nad Labem
Praha
Rokycany
Krásno nad Kysucou,SK
Praha
Plzeň
Praha
Sedlčany
Praha
Žilina, SR
Vsetín
Lázně Bohdaneč
Hradec Králové
Praha
Praha
Praha
Rimavská Sobota, SK
Plzeň
Haar, D
Plzeň
Valašské Meziříčí
Plzeň
Praha
Vlašim
Praha
Nové Město na Moravě
Praha
Praha
Hořice

čč
typ členství (2010)
typ odběru ZZ (2010)

typ
členství
H
K
K
K
K
K
K
H
H
K
H
H
K
H
K
K
K
K
K
K
K
K
H
H
H
H
H
H
H
K
K
K
H
K
K

typ
odběru ZZ
E
P
E
E
E
P
E
E
E
E
E
E
E
E
P
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
P
P
E
E
P
P
P
E

číslo člena do Variabilního symbolu užívaného při platbě
K kmenové, H hostující
E elektronicky, P poštou
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Výzva pozorovatelům zákrytů hvězd planetkami
Hvězdárna v Rokycanech má dlouholetou tradici v oblasti pozorování
zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. V posledních letech se na západě Čech
věnujeme především zákrytům hvězd planetkami.
Již delší dobu funguje síť pozorovatelů zákrytů hvězd planetkami organizovaná
Hvězdárnou v Rokycanech. Její členové dostávají v elektronické podobě
upozornění na blížící se úkazy, které obsahují veškeré potřebné informace.
Důležitost podobné sítě se nejlépe ukáže v okamžiku, kdy je očekáván nějaký
mimořádně příznivý zákryt, na jehož sledování je účelné zorganizovat expediční
výjezd. Vhodné je ovšem získávat co nejkomplexnější a nejčerstvější informace i o
úkazech méně příznivých, leč stále pozorovatelsky zajímavých.
Zvyšující se počet a zlepšující se přesnost předpovědí zákrytů hvězd
planetkami mě vede k tomu, abych se pokusil o rozšíření stávající sítě
pozorovatelů o další zájemce, jejichž zálibou je, nebo se do budoucna může stát,
sledování zákrytů.
Počet pro střední Evropu vhodných zákrytů hvězd planetkami není příliš
vysoký, ale během roku se vždy několik desítek nadějných úkazů vyskytne.
A právě pro tyto případy funguje naše síť, která by měla být co nejhustší, být
složena z co nejzkušenějších pozorovatelů vybavených potřebnou technikou,
případně i s možností vyjet na mobilní pozorovací stanoviště, aby se podařilo co
nejrovnoměrněji měřeními časů pokrýt celý profil planetky.
Pro takovéto případy je nutno znát předem technické možnosti jednotlivých
pozorovatelů a mít šanci je v co nejkratší době aktivovat. Právě proto je existence
funkční sítě optimální možností získávání zajímavých a v určitém ohledu až
jedinečných výsledků relativně jednoduchými prostředky a za vynaložení
minimálních nákladů.
Zapojení se do sítě pozorovatelů „planetkových“ zákrytů nikoho samozřejmě k
ničemu nezavazuje. Členové dostávají informace a získají šanci zapojit se
smysluplně do skupinového pozorování. Koordinátorovi se pak dostává možnosti
zvolit takové rozmístění pozorovatelů, aby při maximálním využití pevných
pozorovacích stanic a jejich doplnění stanicemi mobilními bylo zajištěno vždy co
nejširší pokrytí celého profilu sledované planetky včetně jejího bezprostředního
okolí.
Věřím, že právě mezi členy Zákrytové a astrometrické sekce ČAS se najdou
noví zájemci o tato pozorování, kteří rozšíří řady členů naší sítě. Veškeré další
informace včetně přihlašovacího protokolu naleznete na www stránkách
Hvězdárna v Rokycanech http://hvr.cz/zakryty/navod/#vyzva .
Karel HALÍŘ
Hvězdárna v Rokycanech
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