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

Francjozefaj Insuloj kaj Julius Payer
Prelegos: Oldřich Arnošt Fischer
Ĉu vi scias, ke moravia urbo Brno havas sian kabon? Vere ekzistas Kabo Brno, same kiel Golfo
Teplice kaj Insulo Šanov. Tiuj ĉi geografiaj nomoj estis enmapigitaj danke al bravaj ĉeĥoj kaj
moravianoj, kiuj partoprenis en aŭstro-hungrara polara ekspedicio (1872 – 1874), kiun gvigis
germano Carl Weyprecht (1838 – 1881) kaj ĉeĥo Julius Payer (1842 – 1915). La prelego temas pri
vivo de nia la plej granda polara esploristo J. Payer, kiu naskiĝis en bohemia urbo Teplice kaj fariĝis
brava armea oficiro, sukcesa alpinisto kaj talentita pentristo, kiu dokumentis heroismon de aŭstrohungraraj polaraj pionieroj, malkovrintoj de Francjozefaj Insuloj, en krudaj naturaj kondiĉoj
proksime de la 80-a latituda paralelo.
Lingvo: Esperanto
Kiam: la 16-an de novembro 2021 je la 18-a h.
Kie: Občanský klub, Hybešova 65a, Brno. La klubejo ne estas en ĉefa parto de strato Hybeŝova,
sed en mallonga sakstrato. Rigardu la mapon. La plej proksima tramhaltejo estas Václavká (linioj 1
kaj 2 el ĉefa stacidomo)
★

Kontraŭepidemiaj sekurigoj / Protiepidemická opatření
[eo] Ekde la 1-a de Novembro estas pli severaj kontraŭepidemiaj sekurigoj. En klubejo ni estos
devigitaj kunporti maskojn (kun ebla escepto por prelegonto). Por aranĝoj ĝis 20 homoj ankoraŭ ne
estas devigitaj kovim-atestiloj (OTN - vakcino-testo-malsano). Krom festo de nia datreveno ni ne
renkontadas tiel amas, tial mi ankoraŭ atestilon ne postulas. Tamen mi petas vin, ke vi ne alvenu, se
vi fartas malbone.
La klubejon malfermos kaj poste fermos klubejzorganto. Tial ne eblas veni pli frue aŭ plilongigi la
renkontiĝon.
[cs] Od 1. listopadu platí přísnější protiepidemická opatření. V klubovně budeme muset mít
respirátory (možná budou moci být rozestupy a doufám, že to nemusíme vyžadovat po
přednášejícím). Pro hromadné akce do 20 osob zatím nejsou vyžadovány kovidové papíry (OTN).
Kromě oslavy našeho výročí se nepotkáváme v takovém počtu. Přesto Vás prosím, abyste na
schůzku nechodili, když se nebudete cítit dobře.
Klubovnu otevře a pak po nás zavře správce klubovny. Není tedy možné přijít dříve a nemůžeme
přetahovat.
★

Cetera programo en Novembro 2021
La 23-an Kodaj nomoj (vortludo), rete. Ni ludos kun franca esperantista grupo
La 30-an Kiel oni verku vortarojn – Miroslav Malovec, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (plej
proksimaj tramhaltejoj Hybešova kaj Václavská, linioj 1 kaj 2)

Programo en Decembro 2021
La 7-an Ankoraŭ ne agordita. Mi petas vin, ke vi proponu temon. Rete per Skajpo

La 14-an Antaŭkristnaska vespero, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (plej proksimaj
tramhaltejoj Hybešova kaj Václavská, linioj 1 kaj 2)
★

Ni rekomendas

• Vizitu Arbaristan Panteonon, belegan lokon tuj apud Brno. Reto de firmaj arbaristaj vojoj
taŭgaj por promenoj, biciklado kaj promenoj kun infanĉaretoj, belegaj diversspeciaj arboj
apude, monumentoj kaj akvofontoj (bedaŭrinde pro longa seko nur kelkaj kun akvo).
Propagandisto te tiu ĉi regiono estas esperantisto Miroslav Hruška. La retejo estas ankaŭ
esperantlingva. Se vi ĵus ne estas fermita hejme pro la ĉina malsano, iru eksteren kaj
promenu en aŭtuna naturo. Faru ion por via sano. La regiono estas atingebla rekte el Brno
per publika transporto. Ĝis decembro oni povas veturi tien ankaŭ trajne.
• Opero Sternenhoch en Nacia teatro en Prago. La operon komponis Ivan Acher. Ĝi estas
kantata en Esperanto. Tradukis Miroslav Malovec. La opero estos prezentata la 30-an de
Novembro, la 15-an kaj la 16-an de Decembo 2021.
• La 9-17-an de Julio, 2022 56-aj tradiciaj Baltiaj Esperanto-Tagoj, KLAIPĖDA, Litovio
• La 16-an – 18-an de Septembro 2022 Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Pardubice
★

Novaĵoj en nia retbutiko
En nia reta butiko ĉe https://butiko.esperantobrno.cz/2-domu danke al eldonejo Kava-Pech kaj
Gabriela Kopcová estas aĉeteblaj novaj libroj. Vi povas aĉeti Kosmofabeloj de Gabriela Kopcová
en majstra traduko de Miroslav Malovec kaj fabelon Tri knaboj, Krepuskulino kaj Terurul de
Eva Vychodilová en traduko de Petr Chrdle. Kosmofabeloj estas haveblaj ankaŭ en la ĉeĥa
originalo.
Ni ankaŭ havas libron por knaboj Arne, syn náčelníka. Tiu ĉi libro estis origine verkita en
Esperanto de Leif Nordenstern, ĉeĥigis ĝin Oldřich Arnošt Fischer.
Por lernantoj de Esperanto ni havas lernolibrojn kaj vortarojn (baldaŭ en stoko estos ankaŭ
esperanta-ĉeĥa vortato).
Printempe Oldřich Arnošt Fischer eldonis sian novan fotolibron kun titolo El Mirinda Mondo de
Dipteroj. Liaj fotolibroj pri naturo apartenas al la plej bone vendataj libroj en libroservo UEA.
Ni liveras nur en Ĉeĥion. Antaŭmenditajn librojn ni povas transdoni al vi en la klubejo aŭ en centro
de Brno. Brnanoj, kaptu okazon kaj aĉetu por si mem aŭ viaj karuloj kristnaskajn donacojn kaj
ŝparu sendokostojn!
★
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)

