Teksto en esperanto sube
★

Pozvánka na program Klubu esperantistů Brno
Srdečně Vás zveme na následující program
Téma

Co mi dává esperanto
Moderuje: Milan Kolka
Společná diskuze. Cílem schůzky je natočit v češtině video o tom, proč děláme esperanto nebo proč
jej podporujeme. Na internetu je hodně videí, kde někdo buď říká, jak je esperanto úžasné nebo se
pokouší o ne moc zdařilou výuku základů jazyka. Chceme, aby neesperantisté viděli, proč se
zabýváme jazykem, který na první pohled k ničemu není. Video bude zveřejněno na našem kanálu
na Youtube. Budeme rádi, když se připojíte, i když jazyk plně neovládáte.
Jazyk: Čeština
Kdy: 9. března 2021 v 18 h.
Kde: Schůzka se uskuteční on-line přes program Skype. Jestliže aplikace dosud nemáte,
doporučujeme, abyste si ji naistalovali. Stáhnout můžete na https://www.skype.com/cs/get-skype/ .
Aplikace je dostupná pro počítače, tablety i chytré telefony (Android a iPhone). Funguje i
v prohlížeči (Edge a Chrome), funkce jsou ale oproti počítačové i mobilní aplikaci omezené.
Doporučujeme, abyste použili sluchátka s mikrofonem, abychom zamezili vniku ozvěny. Není to
však nutné, lze použít i vestavěný mikrofon a reproduktory notebooku.
Odkaz na schůzku pošlu v úterý.

Kio donas Esperanto al mi
Organizas: Milan Kolka
Komuna diskuto en la ĉeĥa. La celo estas registri videon, por ke neesperantistoj vidu, kial ni ŝatas
nian lingvon.
Lingvo: Ĉeĥa
Kiam: la 9-an de Marto 2021 je la 18 h.
Kie: La renkontiĝo okazos rete per programo Skype (Skajpo). .
★

Programo en Marto
16-an Kodaj nomoj (ludo) – Milan Kolka
23-an Prelego de Theodor Killian – legos Leona Chaloupková
30-an ankoraŭ na fiksita

Cetera programo por marto kaj programo por aprilo ne estas ankoraŭ fiksitaj. Mi petas vin, ke vi
sendu al mi viajn proponojn de programo.
★
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 (https://www.esperantobrno.cz/index.php/eo/aprogramo),
• na naší stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/esperantobrno/)
• a na Eventa servo (https://eventaservo.org/o/EO_Brno)
Nahrávky proběhlých přednášek a některých dalších programů naleznete na našem kanálu na
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQLClocHDdrb9TaHggRM5cA).
Milan Kolka
prezidanto

