Petr Chrdle, vedoucí delegát UEA pro ČR, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice
chrdle@kava-pech.cz, tel.: 736 645 455


Dobřichovice 26. 11. 2015

Vážení přímí členové UEA a zájemci o členství, milí přátelé, 

Vstoupili jsme do poslední čtvrtiny roku 2015, v němž jste přímými členy Světového esperantského svazu (nebo jste projevili zájem o členství), a pevně věřím, že zůstanete členy i v roce příštím. Někteří z vás už uhradili členský příspěvek. Pokud jste členové ČES a učinili tak prostřednictvím Českého esperantského svazu, není potřeba mi to sdělovat, vždy jakmile dostanu sdělení od Vratislava Hirše (pokladníka ČES) o platbě, odešlu o tom hlášení (Spezofolio) do UEA. Těch z Vás, kteří jste doživotní členové, nebo čestní členové UEA, se otázka platby samozřejmě netýká, ale i Vám posílám tento dopis, abych se Vám připomenul jako Váš „ĉefdelegito“ pro ČR a pokud budete mít kdykoliv cokoliv ve vztahu k UEA, jsem Vám k dispozici - a také abyste se dozvěděli informace o Universala kongreso (UK) v roce 2016 v Nitře.

Ti z vás, kteří neobnovili členství v r. 2015 a nechcete mít Vaše členství přerušeno vězte, že je možno si ho stále uhradit, např. společně s rokem 2016. Stačí kategorie MG a Vaše členství nebude přerušeno.

Výše členského příspěvku pro rok 2016 se nemění, ale níže ho připomínám:

Kategorio MG (membro kun Gvidlibro, atentu, ke tiu ĉi-jare krom ricevo de la unua parto de Jarlibro – sen la listo de delegitoj, rajtas ankaŭ eniri la retan revuon Esperanto)	     		Kč 190.- 
Kategorio MJ (membro kun Jarlibro: ricevas kompletan Jarlibron, havas rabatojn aliĝante al UK kaj aĉetante librojn de la UEA-libroservo, rajtas legi la revuon Esperanto rete)   		Kč 480,- 
Kategorio MA (Membro-abonanto: krom ĉio kiel la kategorio MJ ricevas revuon Esperanto en klasika papera formo)									Kč 1200,- 
Kotizo por Societo Zamenhof (Kategorio SZ, mecenato de UEA), la kotizon oni pagu aldone al sia kategorio de membreco							     		Kč 2400,- 
Patrono de TEJO (Kategorio PT, mecenato de TEJO) ne inkluzivas membrecon. PT ricevas la junularan revuon Kontakto kaj aliajn eldonaĵojn de TEJO)				Kč 460,- 

Přímí členové UEA kat. MJ a MA do 29 let včetně dostávají navíc oficiální orgán TEJO „Kontakto“

NEPŘEHLÉDNĚTE číslo účtu ČES (platí již od 1.1.2012, ale raději připomínám)!!!
Svazu plaťte poštovní poukázkou A nebo převodem na účet 2800186228/2010, variabilní symbol má celkem 10 míst - prvních pět je pro vaše číslo svazové legitimace (bez písmene kategorie a doplněné vpředu nulami, např. 00325). Číslo legitimace je uvedeno na obálce při expedici Starta. Dalších pět míst pro variabilní symbol podle účelu platby (06941 pro přímé členství v UEA, 06944 pro poplatek UK).   
Některé bankovní programy úvodní nuly umáznou (tak z toho nebuďte rozladění), některé je ponechávají.
Pokud platíte v jedné sumě i jiné platby svazu, informujte o tom (s rozpisem co, ev. za koho současně platíte) na adresu Vratislav Hirš, Ruprechtov 117, 683 04 Drnovice, e-mailem vhirsx@email.cz. 

Těm z vás, kteří jsou delegáty, ev. odbornými delegáty UEA, děkuji za tuto službu, která jistě není nijak náročná, ale jste článkem velice důležité sítě esperantistů ochotných nezištně pomoci samideánům. Jen připomínám, že není povinností delegáta ani ubytovávat esperantisty (k tomu slouží síť Pasporta servo), ani přijmout jakoukoliv prosbu zahraničního esperantisty, která by vyžadovala vaše finanční výdaje nebo příliš vašeho času. V tom případě máte právo takovou žádost odmítnout, eventuálně žadatele upozornit, že vyhovíte pokud Vám nahradí výdaje s tím spojené, které dohromady činí xy EUR. A současně se obracím na ty, kteří delegáty nejsou, aby uvážili zapojení se do této unikátní sítě. 


Informace o UK 2016 v Nitře 23.-30 7. 2016: 

Zájemci, vyžádejte si přihlášku a „unuan bultenon“, pošlu okamžitě, jakmile dorazí z UEA (podle informace jsou už na cestě). Kongresový poplatek je možno platit na účet ČES pouze do 22.12.2015, aby byla jistota, že se stačí nahlásit do UEA do 31.12. (konec první periody). Poplatky do tohoto data jsou pro nás (Kat. B): 

1. Přímý člen UEA (neplatí pro kat. MG):		135 EUR 	
2. Ne přímý člen UEA:					170 EUR	
3. Člen výboru UEA, mládežník*, invalida** (s průkazem), pokud je přímý člen UEA:
							  65 EUR	
4. Společník***, mládežník, invalida, ne přímý člen UEA
100 EUR	
*       Mládežník: Narozený mezi 1.1.1985 a 31.12. 1994 (stejné pro mládežnice)
**     Invalida: Ten, jehož účast nutně předpokládá doprovod (např. nevidomý)
***   Společník: kdo bydlí na stejné adrese s přihlášeným ad 1, ev. ad 2.
Bezplatně se přihlašují narození po 31. 12. 1995 a nezbytný doprovod přihlášeného invalidy.

UPOZORNĚNÍ: Platba ve prospěch UEA v Kč (jak členství, tak i platby pro UK) prostřednictvím ČES je služba členům. Proto ji ČES poskytuje pouze svým členům. Aktivní esperantisté-nečlenové mohou tuto výhodu případně získat na základě žádosti, kterou do týdne posoudí a rozhodne výbor ČES.

Vzhledem k rizikům pohybu kurzu CZK/EUR nejsou uváděné částky v Kč pro UK. Důvodem je, že ČES si nemůže neaktuálním kurzem CZK/EUR dovolit dotovat např. platby za objednané ubytování během UK. Pokud se rozhodnete přihlásit na UK, dejte mi vědět a já Vám pošlu jak přihlášku (pokud ji nemáte); aktuální kurz, v kterém budete platit na účet svazu si spočtete tak, že sumu v EUR vynásobíte aktuálním kurzem (ČSOB deviza prodej) + 0,1 Kč podle http://www.csob.cz/cz/Csob/Kurzovni-listky/Stranky/kurzovni-listek.aspx). V případě nejasnosti kontaktujte mne nebo pokladníka ČES Vratislava Hirše a my Vám sdělíme aktuální kurz a tedy cenu v Kč.

Srdečně vás zdraví Petr Chrdle, Dobřichovice, 736 645 455




