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• Krásn˘ vánoãní ãas. Doufám, Ïe máte uÏ dáreãky nakoupeny, já tedy je‰tû ne. Toto ãíslo by vám mûlo pfiijít
pfiímo pod Vánoãní stromeãek se zajímav˘m dáreãkem – Gnómonick˘m atlasem, takÏe hezké Vánoce!
•

4. aÏ 6. listopadu probûhlo Setkání APO. Na hvûzdárnû v Brnû se se‰lo pfies padesát úãastníkÛ, pfiedná‰ky
myslím byly zajímavé a cel˘ semináfi dopadl dobfie. Na valné hromadû byl odsouhlasen vznik oficiálního
organizaãního v˘boru, kter˘ bude fiídit na‰i spoleãnost. V následujících volbách na pfiedsedu bude kaÏd˘
kandidát vstupovat do kandidatury s t˘mem lidí, ktefií takov˘to v˘bor budou tvofiit a ãlenové tak budou mít
moÏnost ‰ir‰ího pfiehledu kterému kandidátovi dát hlas.

•

Konec roku je uÏ za humny, a tak vám o pár fiádkÛ níÏe 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. A opût je nezvy‰ujeme! DÛleÏitou informací je, Ïe novou pokladnicí-ekonomkou
je Jana Adamcová.

•

Jasnou zimní oblohu a plno zajímav˘ch záÏitkÛ pod ní.
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 2005 nebo s na‰í ekonomkou 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 zúãtu 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 Janû Adamcové
na e-mail: jana_a@centrum.cz.
• Tfietí je zaslání ãásky pfiímo na adresu Janû Adamcové, V·K 17. listopadu, B 116 (dÛleÏité vyplnit ãíslo
pokoje!), Pátkova 3, 182 00 Praha 8. Tímto zpÛsobem (tedy jedinû) pfiijímáme také ãlenské pfiíspûvky
od zahraniãních ãlenÛ.
• âtvrtá moÏnost je osobní platba pokladníkovi.
âíslo APO úãtu: 1097864001/2400 (eBanka)
Marek Kolasa

