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Vážení čtenáři,
tímto číslem začínáme třetí ročník existence našeho časopisu. Vytvořit
takříkajíc na "zelené louce " nový časopis, navíc populárně-věciecký, nebylo
vůbec jednoduché. Nápad začít vydávat časopis pro amatérské astronomy
vzešel z řad demonstrátorů pražské Štefánikovy hvězdárny. Snad jen jejich
vůle držela Astropis nad vodou po celé těžké období vzniku. Mnoho lidí nás
odrazovalo, ale našli se i lakoví, kteří s námi již od počátku nejen sympati
zovali, ale v mnohém nám i pomohli. Díky nim a díky velkému úsilí všech
redaktorů můžete Astropis číst ve stále lepší grajické i obsahové úrovni. Za
poskytnuté rady, náměty a všeobecnou podporu bychom chtěli poděkovat
Pavlu Suchanovi ze Štefánikovy hvězdárny v Praze. Za technickou pomoc při
vzniku Astropisu děkujeme Martě Mašatové ze ZŠ Mohylová a Petru Sojkovi
ze Štefánikovy hvězdárny v Praze. Za ochotu se kterou s námi spolupracují
děkujeme zaměstnancům všech velkých českých hvězdáren, jmenovitě Karlu
Halířoví, Jiřímu Duškovi, Tomáši Havlíkovi, Janě Tiché a dalším a dalším,
kterých je tolik, že je není možné vyjmenovat všechny. Neměl bych zapome
nout ani na sponzory, kteří nás podporovali či podporuji. Na závěr bych ale
rád zdůraznil, že je to především důvěra Vás, čtenářů, která je hybnou silou
všech, kteří Astropis připravují bez nároku na honorář ve svém volném čase
číslo od čísla.
I v letošním roce jsme se inspirovali Vašimi návrhy z ankety z čísla 4/94.
Astropis má tedy nyní 28 stran, na které se vejde více informací a článků.,
které Vás zajímají. Díky tomu letos opět vzrostá cena, ale jsme rádi, že stále
zůstává pod hranicí 20 Kč. Pevně jsme zakotvili některé rubriky a objevují se
nové, které dávají prostor i Vám - čtenářům. Budeme se i nadále snažit dělat
s Vaší pomocí co nejlepší časopis pro početnou skupinu
amatérských
astronomů, která u nás existuje.
Spřáním všeho nejlepšího a jarního nebe bez mráčku za celou redakci
Radek Mašata, šéfredaktor
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