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Invitilo al programo de Esperantista klubo Brno
Ni kore invitas vin al sekva programo de Esperantista klubo Brno

Temo

Regiona Esperanto-Ligo
Prelegos: Miroslav Malovec

Inter la jaroj 1931-1952 aktivis en Český Těšín Regiona Esperantista Ligo, kiu klopodis kunlaborigi 
esperantistajn kluboj en la regiono (Opava, Ostrava, Bohumín k.s.) kun ĉeĥaj kaj same germanaj 
esperantistoj. Provo pri similaj organizoj en aliaj regionoj ne sukcesis. Tial ĝi estas unika fenomeno, 
simile kiel nia Verda Stacio el la sama tempo.

Lingvo: Esperanto

Kiam: la 22-an de septembro 2020 je la 18-a h.

Kie: Klubovna Občanského klubu Brno-střed, Křenová 57, Brno. Ni renkontos antaŭ la 18-a h. ĉe 
la pordego, nin atingos klubejmastrino. Se vi venos iom malfrue, vi povus sonorigi. La 
sonorilbutono ne estas ankoraŭ markita. Ĝi estas en la dekstra kolumno, la kvara de malsupre, tuj 
sub la lasta butono markita “Symbios terapetická místnost“. Vidu ĉe 
http://www.esperantobrno.cz/index.php/eo/klubejo-krenova. 

★
Cetera nia programo en septembro:
la 29-an. 

Krucenigmoj en Esperanto – Milan Kolka 

★
Ni rekomendas:
K  AST  
Rete, 1-4 de oktobro 2020
Konferenco de ČEA
La 9-an ĝis 11-an de oktobro, Pardubice
7. Mezinárodní škola esperanta v Bartošovicích
La 12-an ĝis 15-an de novembro, Bartošovice

★
Novaj libroj pri Esperanto

• Plena Ilustrita Vortaro PIV 2020   – havebla ĉe Kava-Pech
• Plena Menlibro de Esperanta Gramatiko 2020   – eldonota de E@I, se vi volas aĉeti ĝin kaj 

estas el Brno, mi mendos ĝin por vi kaj vi ŝparos parton de sendokostoj. Skribu al min ĝis la 
23-an de septembro.

★
Pozvánky Vám chodí, protože jste členy klubu nebo příznivci, kteří souhlasili se zasíláním 
pozvánek. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí to napsat v odpovědi na tento e-mail. 

Program klubu můžete též zjistit:
• na našich webových stránkách (http://www.esperantobrno.cz/malnova/program.htm),
• na naší stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/esperantobrno/)
• a na Eventa servo (https://eventaservo.org/o/EO_Brno)

https://eventaservo.org/o/EO_Brno
https://www.facebook.com/esperantobrno/
http://www.esperantobrno.cz/malnova/program.htm
https://pmeg.ikso.net/
https://www.kava-pech.cz/#/cz/b/Xu0QMxIAACIA2B6N/piv-2020
https://lernej.weebly.com/
http://www.esperanto.cz/cs/akce/konference-ces-1208.html
https://kaest.ikso.net/2020/
https://kaest.ikso.net/2020/
http://www.esperantobrno.cz/index.php/eo/klubejo-krenova

