Činnost klubu v době koronavirové
Vážené členky a členové Klubu esperantistů Brno,
vážené příznivkyně a Vážení příznivci,
rok 2020 byl pro všechny jistě mimořádný. Kvůli epidemii čínské nemoci nazvané COVID-19
téměř nic nefungovalo jako dříve. Klubové schůzky, jak jsme zvyklí, probíhaly pouze v lednu,
únoru a v září. Na jaře od vyhlášení nouzového stavu už neproběhly vůbec. Na podzim jsme přešli
na on-line formu, schůzky probíhají v aplikaci Skype. Má to dokonce výhodu, schůzek se účastní
i lidé z jiných koutů Česka i ze zahraničí, kteří by se schůzek v klubovně účastnit nemohli. Poskytli
jsme esperantské texty Památníku písemnictví v Rajhradě, Muzeu hudby v Praze a Hudebnímu
oddělení Národní knihovny v Praze. Pokračujeme v digitalizaci esperantských materiálů
(Vondroušek, Kilian, Cink, Hršel, Werner). Obdrželi jsme řadu krabic z pozůstalosti pana Hršela a
materiály pana Wernera, který se zdravotních důvodů už esperantu věnovat nemůže. Podílíme se i
na překladech. Miroslav Malovec přeložil Kosmofabeloj od Gabriely Kopcové a Desegnita
humuro 2 od Pavla Raka.. Knihu vydal Kava-pech v závěru loňského roku. Malovec a Kolka
překládají program Prestashop, již je přeložena asi třetina. Miroslav Malovec pracuje na českoesperantském slovníku, Oldřich Arnošt Fischer připravuje novou přírodovědnou knížku. Od září se
snažíme přednášky a diskuze nahrávat a dávat na Youtube. Jak vidíte, v kritickém roce 2020 jsme
nezaháleli. Klubová knihovna se rozrostla zhruba o 400 titulů z darů J. Vojáčka, F. Horáčka a J.
Wernera.

Placení členských příspěvků
Pro samé změny jsme ale zapomněli vybrat členské příspěvky na rok 2021. Prosíme, aby příspěvky
uhradili co nejdříve.
Klub esperantistů Brno je pobočným spolkem Českého esperantského svazu. Plnohodnotným
členem s právem být členem výboru a právem hlasovat na členské schůzi mohou proto být pouze
členové ČES. Je proto potřeba, abyste měli uhrazen členský příspěk jak Svazu tak i klubu.
Kromě toho vedeme tzv. Registrované příznivce. To jsou lidé, kteří naši činnost podporují, zaplatí
klubu příspěvek na činnost. Nemají ale výhody řádného člena.
Výše poplatků členských poplatků Svazu:
(Viz http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz-z-s/clenstvi-afinance/clenstvi-v-ces-a-uea)

Kategorie

S tištěným Startem

Bez Starta

A

řádný člen, osoba
ekonomicky aktivní

350 Kč

240 Kč

B

řádný člen, osoba
ekonomicky
neaktivní (studenti,
důchodci, invalidní
důchodci,rodič na
rodičovské dovolené)

250 Kč

140 Kč

C

řádný člen (rodinní
příslušníci)

F

doživotní, řádný člen

100 Kč
dobrovolný

Čestný člen

dobrovolný

Nejste-li členem ČES a chtěli byste jím být, na stejné stránce naleznete přihlášku.
Možná jste už členský poplatek ČES již platili, např. v rámci platby za neuskutečněnou konferenci v
Pardubicích. V takovém případě Vás prosíme, abyste uhradili pouze poplatek klubu a úhradu ČES nám
oznámili.
Výše poplatků klubu
50 Kč/rok pro všechny
Jak zaplatit
Protože se nemůžeme scházet fyzicky, je možné příspěvky zaplatit pouze převodem na účet. Kdo ješte
neplatil členský příspěvek ČES, může úhradu provést současně s klubovým příspěvkem na náš klubový
účet. Platby přepošleme Svazu hromadně.

Číslo účtu: 2301405860/2010
Variabilní symbol: členové ČES uvedou své členské číslo, ostatní nechají prázdné
Do zprávy po příjemce napište „Členský příspěvek“ a své jméno (při platbě členství ČES a klubu),
nebo „Příspěvek klubu“ a své jméno (hradíte-li jen příspěvek klubu).
Poznámka
Je možné, že jste v našem seznamu (aliasu) pro členy (klubanoj) nebo příznivce klubu (favorantoj),
ale nejste ani člen a ani nechcete být „registrovaný příznivec“. V takovém případě tento dopis
považujte čistě za informativní.
Brno 2021-01-16
Miroslav Malovec, předseda
Milan Kolka, místopředeseda

