Milí čtenáři,
s novým ročníkem časopisu Varhaník dochází k několika zásadním změnám.
Kromě inovované obálky jsme také časopis rozšířili o několik stránek. Tyto změny jsou
výsledkem situace, do které se časopis dostal, řekněme, shodou okolností, které bylo
nutno řešit. Zásadních změn je však více. Nejzávažnější je transformace dvouměsíčníku
na čtvrtletník. Znamená to, že časopis nebude vycházet každý druhý měsíc, ale každý
třetí měsíc – ročník tedy bude obsahovat čtyři čísla, nikoliv šest čísel. Zároveň však
bude zvětšen rozsah každého jednotlivého čísla z dosavadních dvaceti na dvacet osm,
případně třicet dva (podle situace a množství příspěvků) stran. Notová příloha zůstane
zachována.
Nyní Vám ale jménem redakce musím sdělit věc skutečně zásadní: Z existenčních
důvodů už nemůžeme nadále udržovat v chodu systém dobrovolných příspěvků na tisk a
distribuci časopisu. Za malý zázrak musíme považovat už jen holý fakt, že se to takto
dařilo po celých uplynulých šestnáct let. Nynější situace už takto pokračovat prostě
neumožňuje. Platební nekázeň některých odběratelů dosud stihli úspěšně vyrovnávat ti,
kteří zasílali vyšší příspěvky, než bylo nutné. Bylo jich hodně a jim všem patří náš dík.
Prosíme, abyste předplatné zasílali na nové číslo účtu: 123236099/0300. Každý
odběratel bude mít svůj variabilní symbol, který naleznete buď na složence nebo Vám
bude sdělen přes zásilkovou službu Karmelitánského nakladatelství (e-mail:
zasilky@kna.cz, tel. 384 420 295). Cena jednoho čísla bude 49 Kč.
POZOR! V souvislosti s tím však vznikl jeden značně nepříjemný problém.
Někteří čtenáři již ze zvyku poslali příspěvky na časopis předem, a to i přes skutečnost,
že složenku zatím nedostali (dostávají ji nyní, s prvním číslem). Považovali bychom
však za poněkud neetické tyto dobrovolné a předčasné příspěvky nevrátit. Ti z Vás, kteří
již takto zaplatili, ozvěte se, prosíme, na mailovou adresu zásilky@kna.cz nebo na
telefonní číslo 384 420 295, kde Vám bude zprostředkováno buď vrácení platby, nebo
její zaúčtování – podle Vašeho přání.
Byli bychom moc rádi, kdybyste nám i přes tato nepříjemná opatření zachovali
přízeň.
Jménem redakčního kolektivu Radek Rejšek, šéfredaktor
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