SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN
BRNO
Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA

na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v III.a IV. čtvrtletí
2013
Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina
třída 27,
1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází
při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a
trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut).
Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00
hodin.

18.9.2013
16.10.2013

Libro de libroj
Esperantista identeco

Oldřich A. Fischer
ĉiuj

20.11.2013

Historiaj ĉevroj

Jan Werner

18.12.2013

Ĝoja jarfino

ĉiuj

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno
Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a
Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek (vpravo na rámu dveří).
Začátek schůzí v 18.00 hodin.
Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno;
malovec@volny.cz.

4.9.2013
7.9.2013
11.9.2013
25.9.2013
2.10.2013
9.10.2013
23.10.2013
30.10.2013
6.11.2013
13.11.2013
27.11.2013
4.12.2013
11.12.2013

KLUBOVNA ZAVŘENA – OPRAVUJE SE
Komuna ekskurso al Přerov – 90 jaroj de EK
KLUBOVNA ZAVŘENA - OPRAVUJE SE
Ĉeĥa kaj slovaka literaturoj en Esperanto
Seminario por instruistoj
Alineoj kaj LibreOffice
Mia vojaĝado
Ĥlamidioj
Somera aŭstria vojaĝado
10 belaj malaperintaj lokoj en Brno
Komponistino Vítězslava Kaprálová
A. Strunecká – J. Patočka: Tempo venena
Jan Blahoslav

6.45 h en stacidomo
Miroslav Malovec
Josef Vojáček
Milan Kolka
Josef Vojáček
Oldřich A. Fischer
Miroslav Hruška
Věra Podhradská
Libuše Baroňová
Jan Werner
Oldřich A. Fischer

Vážení přátelé,
do 16. září 2013 se klubovna na Starobrněnské opravuje, proto první schůzka po
prázdninách bude až 18. září v Kohoutovicích. Uděláme si však společný sobotní výlet na
oslavu 90 let Esperantského klubu v Přerově dne 7. září 2013, sraz v 6.45 h v budově
hlavního nádraží. Příp.se ohlaste u V. Podhradské.
Další akce, na které můžete jet individuelně: 12.-13. září (čtvrtek-pátek) odhalení
esperantského pomníku v Kopřivnici znovuobjeveného místními skauty, v sobotu 14. září
křest knihy Otokara Březiny „Moje matka – Mia patrino“ v Moravských Budějovicích,
16.-22. září seminář ve Skokovech, 27.-29. září oslavy 5. výročí Esperantského muzea ve
Svitavách, 16.-20. října mezinárodní škola v Bartošovicích, 25-28. října konference ČES
v Nymburku (budou volby, ale odvolit můžete před odjezdem nebo si zařídit volební
průkaz a odvolit v Nymburku).

Jazykový koutek
Kiam uzi la adverbon „ĵus“
Příslovce ĵus se užívá pro časové určení události, která se stala a také
skončila „jen chvíli před okamžikem konstatování“ (momenton antaŭ nun), a
to nejen před okamžikem současným, ale také v minulosti (momenton antaŭ
tiam), tolik podle PIV/NPIV. Tuto informaci upřesňuji upozorněním, že ĵus
nelze užít, když ona událost, o níž mluvíme, se uskutečnila nyní, v této chvíli.
V takovém případě musíme užít příslovce ĝuste.
Příslovce ĝuste (kořen ĝust je adjektivního charakteru) je způsobové ve
významu „správně, správným způsobem“ (ĝuste funkcii; ĝuste kakuli) nebo
„zcela přesně, bez jakékoli pochybnosti“ (ĝuste antaŭ du monatoj; ĝuste nun).
Resumo en Esperanto – la ekspliko de ĵus laŭ NPIV: „La adverbo «ĵus»
estas cirkonstanca morfemo, signifanta «momenton antaŭ nun» aŭ
«momenton antaŭ tiam»: ĵus batis la sesa horoZ; ĵus finiĝis dudek jaroj de la
tempo, kiam aperis publike la lingvoZ; mi ĵus parolis kun la mastrinoZ; ĝuste
pri tio mi ja ĵus parolisZ; ŝi meditas pri la ĵus aŭditaj vortojZ; la ĵusnaskitoZ.“
– Rim.: Vi vidas, ke ĉiuj ekzemploj estas ĉerpitaj el la verkaro de Zamenhof
2006-03-28; J. W.

V Brně dne 25.8.2013

Věra Podhradská
předsedkyně sdružení
Miroslav Malovec
předseda EK Brno

