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

Sovaĝaj bestoj en industria urbo Brno
Prelegos: Oldřich Arnošt Fischer
Moravia urbo Brno estas la dua la plej granda urbo de Ĉeĥa Respubliko. La urbo estas konstruita
por homoj, ne por sovaĝaj bestoj. Tial en la urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo oni povas trovi nur tiuj bestaj
specioj, kiuj bone adaptiĝis al malfavoraj vivkondiĉoj. Danke al arbaroj, parkoj, tombejoj, arboreto,
botanika ĝardeno, ĉasarbaro, digolago, fiŝlagoj kaj du riveroj oni en Brno povas observi interesajn,
kaj eĉ rarajn bestajn speciojn. La prelego temas pri la bestoj, kiuj estis observitaj en la jaroj 2018 –
2021.
Lingvo: Esperanto
Kiam: la 6-an de Aprilo 2021 je la 18-a h.
Kie: La renkontiĝo okazos rete per programo Skype (Skajpo). Se vi ankoraŭ ne 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 eksterlandaj esperantistoj. Ni vidos.

★

Programo en aprilo 2021
La 7-an Membra kunveno de la klubo (je la 19-a h, nur brnanoj kaj invititaj)
La 13-an Stanislav Schulhof kiel progresema judo – Petr Chrdle
La 20-an Kion ni faras dum la pandemio – diskuto
La 27-an Theodor Kilian – Miroslav Malovec kaj Leonarda Chaloupková
★
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

