★

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

Vortkategorio de radikoj en Esperanto
Prelegos: Milan Kolka
Jam pli ol unu jarcento estas inter esperantistoj akra diskuto pri vortkarektero de radiko. Pri kio
temas? En prelego ni montros kelkajn vidpunktojn ka poste ni povas diskuti.
Lingvo: Esperanto
Kiam: la 7-an de junio 2022 je 18.00.
Kie: La renkontiĝo okazos rete per Skype
La ligilon mi sendos al vi marde.
Ni rekomendas, ke vi uzu aŭskutilojn kun mikrofono por preventi eĥon. Sed ne estas bezonata, vi
povas uzi mikrofonon en via portebla komputilo (notebook).
Ĉar la renkontiĝo okazos rete, povas veni ankaŭ eksterlandaj esperantistoj. Ni vidos.
Renkontiĝo estos registrata.
★

Ni rekomendas

• La 9-an de junio Festo de 30 jarojn den eldonejo Kava-Pech. Prago, je 17-a h.
• La 9-17-an de Julio, 2022 56-aj tradiciaj Baltiaj Esperanto-Tagoj, KLAIPĖDA, Litovio
Mi jam aliĝis. Ĉu mi estos la sola ĉeĥo en Litovio?
• La 6 — 13 de aŭgusto 2022 La 107-a Universala Kongreso, Montrealo, Kanado
• La 20 – 27-am de aŭgusto La 78-a Internacio Junulara Kongreso, De Roerdomp –
Westelbeers, Nederlando
• La 16-an – 18-an de Septembro 2022 Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Pardubice
★

Cetera programo en junio
La 14-an Zdeněk Hršel – Miroslav Malovec, Zuzana Hršelová. Občanský klub, Hybešova 65a
La 21-an Promeno en Arbarista panteono – ĉirkaŭ 6 km, ekde la 16-a h.

Junio kaj aŭgusto
Dum ferioj renkontiĝoj ne okazos. Ni rekomendas al vi, ke vi partoprenu iun Esperanto-aranĝon,
precipe internacian. Serĉu eventoj ĉe EventaServo.org.

Programo en septembro
La 7-an Impresoj el ferioj, Občanský klub, Hybešova 65a
La 14-an Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo
La 21-an Ankoraŭ ne agordita, Občanský klub, Hybešova 65a
★

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).
Náš program budeme nadále zveřejňovat na našem webu, Facebooku a na Eventa servu. Zejména
Eventa servo považujeme za hlavní zdroj informací o esperantských akcích. Na webu esperanto.cz
budeme zveřejňovat pouze celostátně významné akce (jako je třeba oslava výročí klubu) a on-line
schůzky.
Milan Kolka
prezidanto

