
Dům osvěty města Brna  - kroužek  e s p e r a n t i s t ů 
Jméno: Ubytován/a/ v:  

Esperantský _seminář — únor 1957 — INFORMACE:
SOBOTA 23.II. 15,30 — sraz účastníků v Domě osvěty, Roosevel-

tova č.13 — přízemí, učebna č. 2.
                   16,00 — referáty na thema: "Tradukebloj el 
strukturo de Esperanto" - přednáší s—roj Josef Vondroušek, Jiří 
Kořínek, Josef Cink.

   18,00 — odchod na večeři do restaurace SLOVAN. 
  19,30 — 2,00 tradiční maškarní ples ve Velkém 

sále hotelu SLOVAN — hraje jazz.

NEDĚLE 24.II. 8,45 — sraz účastníků semináře v místnostech 
vinárny "Muzejní sklípek"/suterén/ — nároží Lidické tř. a náměstí 
Rudé armády — zastávka "Stalinovy sady" el.dráhy č. 1,5,6,9 nebo
"Nám.Rudé armády" el dráhy č. 2,3,4,7,8.

  9,00 — závěrečná přednáška na théma:"Lingvaj 
spertoj el SET"— přednáší jan Werner, účast Vlastimila Novobilskéhe 
není zaručena. Dále bude probíhat schůze JUNULARA za účastí před-
sedy odboru mládeže TKKE Jaroslava Maříka. Na pořadu jsou důležité 
otázky  jako  ucast  na  Universala  Kongreso  v  Marseille,  na  světovém 
festivalu mládeže a studentstva v Moskvě, prázdninová výměna s
Bulharskem, SET-1957 a j.

  12,30 — oběd v konferenční místnosti.
  Odpolední program bude uspořádán podle přání

                  účastníků.
U B Y T O V N Y:
1. Hotel SLOVAN, Lidická tř. 23 — el.dráha č. 1,6.
2. Hotel MERKUR, Královo Pole, Rostislavovo náměstí č.7-9. 

telefon 51953 /není v tel.seznamu!/ — el dráha č. 1, 6. Noční 
vlaky el.dráhy míjejí hotel Slovan směrem na Královo Pole v tuto
dobu: 23,09   23,29  23,54   0,26   1,21   2,11  2,56

  3,36   4,11     4,31   4,39   .....
Výstupní zastávka je "Besední dům". Malátovou ulicí vpravo sejdete 
dolů a první odbočka vpravo Vás bezprostředně přivede na malé
Rostislavovo náměstíčko, po jehož levé straně je MERKUR.

3. Společná noclehárna TURISTA, Tatranská č.2. /naproti 
nádraží vlevo/ — otevřena od 18 hod. Ubytování v noclehárně je 
již zaplaceno!

Podotýkáme, že všechny brněnské hotely byly na 23. II. výji-
mečně obsazeny již před rozhodnutím o pořádání našeho semináře
a plesu, s čímž jsme nepočítali. Je proto možné, že jsme nespinili
všechna Vaše přání. Učinili jsme však vše, co bylo v našich silách.

Místa v hotelích i noclehárně jsou objednána na Vaše jména. 
V hotelu se hlaste hned po Vašem příjezdu /pokud možno/.

Průkazky ke slevě na ČSD současně posíláme všem včas přihlá-
šeným. Průkazku doplňte pouze vlastním podpisem!

Na shledanou s Vámi se těší
                 ESPERANTISTA KLUBO en BRNO 

                            a JUNULARO/BRNO


