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

Nia Novembro 1989
Organizanto: Milan Kolka
La 17-an de Novembro 1989 okazis en Prago planita oficiala manifestacio okaze de kvindekjara
datreveno de masakro de nazioj kontraŭ ĉeĥaj studentoj kaj fermo de ĉeĥaj universitatoj. Poste
homoj iris en centron de Prago manifesti kontraŭ komunisma reĝimo. Sed ili tien ne alvenis. La
marŝantaro estis ĉirkaŭigita per policanoj kaj homoj estis kruele batitaj.
Tiu ĉi evento estis la lasta guto, kie iniciis ŝanĝon de reĝimo, tiel nomatan Veluran revolucion.
Kiel vi travivis tiun grandan tempon? Ĉu vi parolis en tribunoj, iris manifesti kaj glutis afiŝojn? Aŭ
vi levis ĉion flui ĉirkaŭ vi? Ĉio estas interesa. Venu marde kaj diru al ni viajn memorojn pri Velura
revolucio.
Lingvo: Esperanto
Kiam: la 24-an de novembro 2020 je la 18-a h.
Kie: La renkontiĝo okazos rete per programo Skype (Skajpo). Se vi ankoraŭ na havas ĝin, mi
petas vin instali ĝin. Oni povas elŝuti la programon el retejo https://www.skype.com/cs/get-skype/ .
Vi povas uzi ĝin per komputilo, tabletkomputilo kaj saĝpoŝtelefono (Android kaj iPhone). La
sistemo funkcias ankaŭ per retumilo (Edge kaj Chrome), sed ni rekomendas uzi programon.
Ni rekomendas, ke vi uzu aŭskutilojn kun mikrofono por preventi eĥon. Sed ne estas bezonata, vi
povas uzi mikrofonon en via portebla komputilo (notebook).
Mi sendos ligilon por la renkontiĝo per retpoŝto marde.
Ĉar la renkontiĝo okazos rete, povas veni ankaŭ esperantistoj el fremdaj landoj. Ni vidos.
★
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)
Milan Kolka
vicprezidanto

