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

Temo

Kiel ŝanĝiĝis niaj vivoj post Novembro 1989
Organizanto: Milan Kolka

Dum la lasta renkontiĝo ni rememoras pri la Velura revolucio. Posta ŝanĝo de la reĝimo ni devis 
alkutimiĝi al novaj vivkondiĉoj. Multaj uzinoj estis fermitaj aŭ eĉ malkonstruita. Homoj perdis siajn 
laborojn kaj devis serĉi novajn. Aliaj estis feliĉaj kaj ilia laborloko restis konservita. Malfermiĝis 
novaj ŝancoj por ĉiuj. Iuj kaptis okazon kaj uzis ĝin. Iuj eĉ misuzis ĝin. Ekaperis novaj krimuloj, 
precipe trompistoj, al kiuj ni estus alkutimigitaj. Sed multaj ne povis uzi tiujn ŝancojn el diversaj 
kialoj.

Kiel ŝanĝiĝis via vivo post la Velura revolucio? Ĉu ĉio iris preskaŭ glate, aŭ vi alproksimiĝis al la 
fundo? Ĉio estas interesa. Venu marde kaj diru al ni viajn memorojn. La renkontiĝo estos registrata. 
Diru nur tion, kion vi volas publikigi.

Mi petas vin, skribu al mi, kiu volas ion diri. Se vi havas, vi ankaŭ povas aldoni fotojn.

Lingvo: Esperanto

Kiam: la 1-an de Decembro 2020 je la 18-a h.

Kie: La renkontiĝo okazos rete per programo Skype (Skajpo). Se vi ankoraŭ na havas ĝin, mi 
petas vin instali ĝin. Oni povas elŝuti la programon el retejo https://www.skype.com/cs/get-skype/ . 
Vi povas uzi ĝin per komputilo, tabletkomputilo kaj saĝpoŝtelefono (Android kaj iPhone). La 
sistemo funkcias ankaŭ per retumilo (Edge kaj Chrome), sed ni rekomendas uzi programon.

Ni rekomendas, ke vi uzu aŭskutilojn kun mikrofono por preventi eĥon. Sed ne estas bezonata, vi 
povas uzi mikrofonon en via portebla komputilo (notebook).

Mi sendos ligilon por la renkontiĝo per retpoŝto marde.

Ĉar la renkontiĝo okazos rete, povas veni ankaŭ esperantistoj el fremdaj landoj. Ni vidos.

★

Nia cetera programo en Decembro
La 8-an Rasputin – Oldřich Arnošt Fischer

La 15-an Kial mi fariĝis esperantisto (memorojn de klubanoj)

La 22-an kaj la 29-an de Decembro renkotiĝoj ne okazos. Mi petas vin, ke vi sendu al mi viajn 
proponojn de programo por Januaro. Verŝajne niaj renkontiĝoj okazos ankoraŭ rete komence de 
venonta jaro.

★
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. 

https://www.skype.com/cs/get-skype/


Program klubu můžete též zjistit:
• na našich webových stránkách (http://www.esperantobrno.cz/malnova/program.htm),
• na naší stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/esperantobrno/)
• a na Eventa servo (https://eventaservo.org/o/EO_Brno)

Milan Kolka
vicprezidanto
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