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drbnosti
• Krásn˘ vánoãní ãas. Doufám, Ïe máte uÏ napeãeno a dáreãky nakoupeny. Toto ãíslo by vám mûlo pﬁijít
pﬁímo pod Vánoãní stromeãek, takÏe hezké Vánoce!
•

28. aÏ 30. listopadu tohoto roku se konalo Setkání APO, mûli jsme rekordní poãet úãastníkÛ (více neÏ
padesát), pﬁedná‰ky byly v˘borné a cel˘ semináﬁ dopadl myslím skvûle.

•

Konec roku je uÏ za humny, a tak vám o pár ﬁádkÛ níÏe uÏ naposledy pﬁipomínáme moÏnosti placení
pﬁíspûvkÛ. Pokud tedy chcete dostat dal‰í ãíslo na‰eho zpravodaje a prozatím jste pﬁíspûvek neuhradili,
mûli by jste tak udûlat nejpozdûji do konce ledna.

•

V rámci oslav ‰estého v˘roãí narození Instantních astronomick˘ch novin (www.ian.cz) vychází na DVD
kompletní archiv jednotliv˘ch vydání tohoto plátku. Kromû novin na DVD také naleznete plno zajímav˘ch
pﬁíloh. Cena tohoto DVD je 599 Kã vãetnû po‰tovného i balného a ãlenové APO mají na nûj slevu 99 Kã.
Objednávat mÛÏete na adrese redakce@ian.cz, více informací pak získáte pﬁímo na stránkách novin.

•

NezapomeÀte na Venu‰i nad západním obzorem, její setkání s Mûsícem budou bezesporu úchvatná.
Jasnou oblohu.
Marek Kolasa

ãlenské pﬁíspûvky
Pokud chcete nadále setrvat v na‰í spoleãnosti, v coÏ samozﬁejmû pevnû doufáme, a pokud jste svÛj ãlensk˘
pﬁíspûvek nezaplatili po 1. listopadu 2003 nebo s na‰í pokladnicí E. Dvoﬁákovou nemáte dohodnut˘ jin˘ platební
reÏim (napﬁíklad v letní), musíte otevﬁít penûÏenku a poslat nám následující sumu:
0 Kã elektronické ãlenství,
199 Kã sníÏen˘ ãlensk˘ pﬁíspûvek pro studenty, nezamûstnané, vojáky...
299 Kã pro pracující
399 Kã pro organizace.
Zahraniãní ãlenové musí k ãlenskému pﬁíspûvku pﬁiãíst je‰tû 50 korun na draÏ‰í po‰tovné (platby jsou moÏné jen
tﬁetím zpÛsobem viz níÏe). Elektronické ãlenství je pro ãeské i zahraniãní ãleny, kteﬁí dostanou pouze Trpaslíka
v elektronické podobû (PDF v plném rozli‰ení) prostﬁednictvím e-mailu. O vkládané pﬁílohy a nejrÛznûj‰í
pﬁekvapení, která jsou bûÏná v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy pﬁijdou. Pro tento druh ãlenství staãí tedy
vyplnit pouze správnû pﬁihlá‰ku. Je nûkolik zpÛsobÛ úhrady:
• První je zaplacení na po‰tû sloÏenkou typu A. Na sloÏence je nutno vyplnit mimo jiné i zprávu pro pﬁíjemce
(své jméno a popﬁ. nûjak˘ vzkaz) a variabilní symbol (va‰e datum narození ve tvaru rok, mûsíc, den – napﬁ.
851002 nebo symbol pﬁidûlen˘ pokladníkem). Adresa majitele úãtu je Amatérská prohlídka oblohy,
Kube‰ova 8, 612 00 Brno.
• Druhá moÏnost je pﬁevod z úãtu na úãet. K tomu v‰ak budete potﬁebovat variabilní symbol v trochu
roz‰íﬁeném tvaru (ten vám pﬁidûlí na‰e pokladnice). Pro variabilní symbol si tedy pi‰te Evû Dvoﬁákové
na e-mail: fraser1@seznam.cz.
• Tﬁetí je zaslání ãásky pﬁímo na adresu Eva Dvoﬁáková, Ivana Sekaniny 1796, 708 00 Ostrava-Poruba.
Tímto zpÛsobem (tedy jedinû) pﬁijímáme také ãlenské pﬁíspûvky od zahraniãních ãlenÛ.
• âtvrtá moÏnost je osobní platba pokladníkovi.
âíslo APO úãtu: 1097864001/2400
Marek Kolasa

