★

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

Kvindek jaroj de kolektado kaj fotado de senvertebruloj
Prelegonto: Oldřich Arnošt Fischer
Antaǔ 50 jaroj, la 16-an de aprilo 1972, mi unuafoje ekiris kapti skarabojn. Tiam mi ne povis
supozeti, ke tiu ĉi hobio min akompanos dum tuta mia vivo. Mi interesiĝis pri ĉiuj senvertebruloj,
estis bestkuracista parazitologo, faris eksperimentojn kun lumbrikoj, blatoj, muŝoj, helpis mapadi
troviĝon de libeloj en Ĉeĥa Respubliko, okupiĝis pri tabanoj kaj ortopteroj, kolektis helikajn
konkojn. Kiam mi aĉetis kvalitajn fotilojn, mi tiujn interesajn kreaĵojn ekfotis, precipe en mia naska
Moravio. Kaj mi pri ili publikis artikolojn ĉeĥe, angle kaj esperantlingve. Kaj same kiel antaǔ multe
da jaroj sveda natursciencisto Carl von Linné (1707 – 1778), ankaǔ mi „ekvidis eternan, senfinan
kaj ĉiopovan Dion, kiu trapasis preter mi, kaj estimante Lin, mi falis sur miajn genuojn.“
Ĉeesta programo. Estas registrota.
Lingvo: Esperanto
Kiam: la 8-an de februaro 2022 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 amase, tial mi ankoraŭ atestilon ne postulas. Tamen mi petas vin, ke vi ne alvenu,
se vi fartas malbone.
[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.
O očkování jsou protichůdné informace. Z vlastní zkušenosti vím, že i očkovaní mohou onemocnět.
Na druhou stranu díky očkování jsem mohl normálně fungovat, byť zavřený doma. Myslím, že
očkování funguje, znám neočkované, co na tom byli hůře. V klubu jsme vesměs očkovaní. Starší
lidé už se mohou dát očkovat třetí dávkou, od prosince dokonce již po pěti měsících. Jestli na to už
máte nárok, zvažte to. Někde to jde i bez objednání. Je samozřejmě na Vás, jak se rozhodnete.
Právě protože jsme očkovaní, nechci naše schůzky v klubovně rušit a budu se snažit je zachovat,
dokud to půjde. Doufám, že se nám i tuto vlnu čínské choroby podaří překonat a nepřijdeme
o žádné naše členy.

Zároveň prosím případné odpůrce očkování a vládních opatření, aby nepoužívali skupinové adresy
klubu k šíření svého názoru. Toto je pozvánka na akci a informace, jaké pro nás platí podmínky.
Děkuji.
★

Cetera programo en februaro
La 15-an Ĉinio subjektive – Petr Chrdle, rete per Skajpo
La 22-an Membra kunveno / členská schůze Hybešova 65a

Programo en marto
La 1-an ankoraŭ ne fiksita rete per Skajpo
La 8-an Klerigkibernetiko kaj Prof. Helmar Frank – Josef Vojáček. Občanský klub, Hybešova
65a
La 15-an ankoraŭ ne fiksita rete per Skajpo
La 22-an Legi en fremdaj lingvoj – Viktoria Schmidbauer (AT) Hybešova 65a
La 29-an ankoraŭ ne fiksita rete per Skajpo
Mi petas vin, ke vi proponu programon por marto kaj aprilo.
★

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.
• La 8–10-an de de Aprilo Instruado de Esperanto Bartošovice, Bartošovice
• 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
★
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)
Odpovědět Odp. všem Přeposlat Smazat Nahlásit spam
Další akce

