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 Hezký nový rok! Doufám, že vás ty velké mrazy neodradily aspoň občas nakouknout na oblohu, stále se
tam děje něco zajímavého.


Opět připomínám, že máme období placení členských příspěvků, takže si raději zkontrolujte svůj
platební termín, neboť další číslo Bílého trpaslíka by vám už nemuselo dojít.



Na tento rok opět připravujeme pár zajímavých příloh. S prvou z nich už můžete začít experimentovat
dnes. Ale pozor, před použitím si přečtěte návod! Další přílohu naleznete už v příštím čísle.



Nezapomeňte, že i letos spolupořádáme Astronomickou expedici a uzávěrka přihlášek pro nováčky je
1. března. Více informací naleznete na webu expedice.astronomie.cz.



Možná jste si už v knihkupectví všimli, že Jirkovi Duškovi vyšla kniha Nebeský cestopis. Publikace vy
chází z Jirkova webového projektu Návod na použití vesmíru (navod.hvezdarna.cz). Určitě ji minimálně
prolistujte, stojí opravdu za to…



Přeji co nejvíce zajímavých pozorování!
Marek Kolasa

členské příspěvky
Pokud chcete nadále setrvat v naší společnosti, v což samozřejmě pevně doufáme, a pokud jste svůj členský příspěvek
nezaplatili po 1. listopadu 2005 nebo s naší ekonomkou nemáte dohodnutý jiný platební režim (například v letní), musíte
otevřít peněženku a poslat nám následující sumu:
0 Kč elektronické členství,
199 Kč snížený členský příspěvek pro studenty, nezaměstnané, vojáky...
299 Kč pro pracující
399 Kč pro organizace.
Zahraniční členové musí k členskému příspěvku přičíst ještě 50 korun na dražší poštovné (platby jsou možné jen třetím
způsobem viz níže). Elektronické členství je pro české i zahraniční členy, kteří dostanou pouze Trpaslíka v elektronické
podobě (PDF v plném rozlišení) prostřednictvím emailu. O vkládané přílohy a nejrůznější překvapení, která jsou běžná
v papírové edici Bílého trpaslíka, tedy přijdou. Pro tento druh členství stačí tedy vyplnit pouze správně přihlášku. Je
několik způsobů úhrady:

První je zaplacení na poště složenkou typu A. Na složence je nutno vyplnit mimo jiné i zprávu pro příjemce (své
jméno a popř. nějaký vzkaz) a variabilní symbol (vaše datum narození ve tvaru rok, měsíc, den – např. 851002
nebo symbol přidělený pokladníkem). Adresa majitele účtu je Amatérská prohlídka oblohy, Kubešova 8, 612 00
Brno.





Druhá možnost je převod z účtu na účet. K tomu však budete potřebovat variabilní symbol v trochu rozšířeném
tvaru (ten vám přidělí naše pokladnice). Pro variabilní symbol si tedy pište Janě Adamcové na email:
jana_a@centrum.cz.

Třetí je zaslání čásky přímo na adresu Janě Adamcové, VŠK 17. listopadu, B 116 (důležité vyplnit číslo
pokoje!), Pátkova 3, 182 00 Praha 8. Tímto způsobem (tedy jedině) přijímáme také členské příspěvky
od zahraničních členů.

Čtvrtá možnost je osobní platba pokladníkovi.
Číslo APO účtu: 1097864001/2400 (eBanka)
Marek Kolasa

