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

Temo

Pri alkoholo
Prelegonto: Oldřich Arnošt Fischer

En Esperantista Klubo Brno, filia societo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio mi pri problemoj, kiujn kaŭzas 
misuzado de alkoholo prelegis, sed ekde tiu tempo situacio en nia socio ne pliboniĝis. En la jaro 
2023 en Ĉeĥa Respubliko jam 40 % da plenkreskuloj riske misuzas diversajn alkoholaĵojn. Nia 
patrujo apartenas al eŭropaj landoj kun grandega konsumo de alkoholo. Plej multe infanoj estas 
endanĝeritaj. Kion la alkoholo kaŭzas en organismo? Kial homoj drinkas? La plej oftaj mitoj pri 
alkoholo. Ĉu oni povas alkoholismon kuraci? Kiel defendi sin kontraŭ damaĝa efiko de alkoholo? 

Ĉeesta programo, ne estos elsendata rete. Ĝi estas estas registrota.
Lingvo: Esperanto

Kiam: la 1-an de februaro 2023 je la 18-a h. (La klubejo estos malfermita ekde 17.45)

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) 

★

Ni rekomendas
• 29 de julio — 5 de aŭgusto 2023 Universala kongreso, Torino, Italio
• 5 – 12 aŭgusto 2023 Kongreso KELI, Bjalistoko, Pollando
• Arboj kaj Arbedoj nova libro de Oldřich Arnošt Fischer pri naturo. Ĝi estos aĉetebla en la 

klubejo dum la renkontiĝo. Prezo 200 kronojn, por klubanoj rabato 40 %. Eksterklubanoj 
povas mendi ankaŭ retopoŝte, vidu invformojn en nia retopaĝaro ĉe 
http://www.esperantobrno.cz/index.php/cz/obchudek.

★

Cetera programo en februaro
La 7-an František Vladimír Lorenc – Petr Chrdle, komuna renkontiĝo kun PEA Gliwice, rete per 
Zoom (atentu, jam marde)
La 15-an Porno – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a
La 22-an Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo

Programo en marto
La 1-an Jarkunveno de membroj, Občanský klub, Hybešova 65a
La 8-an Surprizo – Alexander Zdechlik, komuna renkontiĝo kun PEA Gliwice, rete per Zoom
La 15-an Ankoraŭ ne agordita, Občanský klub, Hybešova 65a
La 22-an Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo
La 29-an Ankoraŭ ne agordita, Občanský klub, Hybešova 65a

Mi petas vin, ke vi jam primensu vian proponon por marta kaj aprila programoj. Ju pli da homoj 
kontribuos, des pli bunta nia programo estos.

★

http://www.esperantobrno.cz/index.php/cz/obchudek
https://mapy.cz/s/hajuzefaza
https://mapy.cz/s/hajuzefaza


Výroční členská schůze
Členská schůze se uskuteční 1. března 2023 od 18 hodin v klubovně na Hybešové. Prosím, aby 
pokud možno přišli všichni,  kdo jsou členy klubu (člen ČES a člen klubu). Budeme rádi,  když 
příznivci posílí naše řady. Máte-li zájem členství ve svazu, můžete se přihlásit individuálně nebo 
Vám členství zprostředkujeme.

★
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/@esperantobrno).

Milan Kolka
prezidanto
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