
Dárková sada „Pojmenuj si hvězdu“  
  
  
  
Právě jste dostali dárkovou sadu „Pojmenuj si hvězdu“  
  
  
  
Většina hvězd na noční obloze dosud nemá jméno a je možné je rozeznat pouze podle jejich 
katalogového čísla. Vaše dárková sada obsahuje detaily o jedné z těchto bezejmenných hvězd,  
kterou si sami můžete pojmenovat.  
  
 
 
  
Jak postupovat:  
  
Zaregistrujte se online, pokud nemáte přístup na internet, vyplňte formulář a odešlete dolní stranu 
registračního formuláře poštou. Informace budou zadány do registru hvězd a bude Vám následně 
zaslán certitikát potvrzující registraci hvězdy s Vaším jménem. Tyto informace jsou také předány 
Britské knihovně.  
Při registraci online obdržíte certifikát během 10 pracovních dnů. Pokud registraci odešlete poštou, 
certifikát obdržíte za 28 pracovních dnů ode dne obdržení formuláře společností Gift Republic.  
  
Kód Vašeho daru má platnost 12 měsíců od data koupě, z tohoto důvodu máte na registraci  
12 měsíců. Doporučujeme však Váš dar zaregistrovat co nejdříve.  
  
  
  
  
Pokyny k registraci daru  
  
Pro zaregistrování jména Vaší hvězdy navštivte:  
  
www.registergiftbox.com  
  
Proveďte tyto 3 jednoduché kroky:  
–  zadejte registrační kód (naleznete jej na dokumentu Detaily o hvězdě)  
–  zadejte jméno hvězdy  
–  zadejte vaše jméno a adresu  
  
Doporučení:  
Vyplňte vaši registraci online, výrazně to zkrátí dobu potřebnou pro registraci jména Vaši hvězdy  
a také dobu pro přijetí potvrzujícího certifikátu a karty pravosti certifikátu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pokud nemáte přístup na internet, vyplňte níže uvedené detaily na originálním dokumentu a odešlete 
kompletní stránku na adresu:  
Gift Registrations, PO Box 60172, Londýn, SW19 2TF, Spojené Království.  
Pečlivě si uchovejte registrační kód Vašeho daru.  
  
Prosím vyplňte čitelně a tiskacím písmem. Chyby není možné opravovat.  
  
„Gift Registration Code“ - Registrační kód daru (najdete na straně „Detaily o hvězdě“  
„Chosen star name“ - Vámi zvolené jméno hvězdy  
  
Title – titul  
Mr – pan  
Mrs – paní  
Ms – slečna  
First name – Křestní jméno  
Surname – Příjmení  
Delivery adress – Doručovací adresa  
Postcode – PSČ  
Telephone – telefon  
Email address – Emailová adresa  
  
Certifikát „Name a Star“  
Tímto potvrzujeme, že níže uvedená osoba je příjemcem dárkového balení „Name a Star“a po 
registraci bude mít podle sebe pojmenovanou hvězdu....  
  
  
Ačkoliv bude Vaše jméno hvězdě přiděleno v registru hvězd, není pravděpodobné, že toto jméno bude 
používáno vědci pro astronomické účely.  
Hvězdu můžete pojmenovat jakkoli budete chtít. Pro pojmenování nejsou žádná omezení. Pokud 
někdo zaregistruje jinou hvězdu se stejným jménem, nevadí. Každá hvězda má svoje katalogové číslo 
a pozici, takže hvězdy nemohou být nikdy totožné.  
   
  
  
  
  
 Detaily o hvězdě  
  
Na listě „Star details sheet“ je uveden kód hvědy, identitikační číslo a údaje pro lokalizaci.  
  
Registrační kód – tento kód byl přidělen Vaší hvězdě v mezinárodním registru pro pojmenování hvězd. 
Tento kód je nutno zapsat na Registrační formulář při registraci Vaší hvězdy.  
  
AGASC_ID – identitikační kód Vaší hvězdy v průvodci AFAX a v katalogu  
o nabytí hvězdy.  
  
RA , DEC – jedna ze dvou rovníkových souřadnic Vaší hvězdy. Potřebujete ji při hledání pozice 
hvězdy na mapě.  
  
MAG – jasnost vaší hvězdy, hodnota je vyjádřena číselnou stupnicí. Nejjasnější hvězdy mají nižší 
hodnotu MAG, například Slunce má hodnotu MAG -26,73, nejslabší hvězda viditelná pouhým okem 
má MAG 6 a nejslabší objekty pozorovatelné Hubblovým teleskopem mají hodnotu MAG 30.  
  
  
 


