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Invitilo al komuna programo

de Esperantista klubo Brno

kaj Esperantista klubo en Glivice
Karaj gesamideanoj,

Ni kore invitas vin al komuna programo de du esperantistaj kluboj el du landoj – ĉeĥa klubo en 
Brno kaj pola klubo en Glivice.

Temo

Diversaj aspektoj de slava demono Tagmezulino (Poludnica)
Dum prelego mi rakontos kaj prezentos la demonon en landoj kie ĝi estis 
konata. Laǔ slava mitologio la demono aperadis somere, estis malica kaj 
ĉasadis homojn, kiuj meztage ne ripozis sed laboris sur kampo. Ankaǔ mi 

rakontos pri mito de Tagmezulino en pola literaturo, artpentrajxo kaj amasa 
kulturo. Mi dediĉas prezentadon por rememorigi Jano Vajs multjara organizanto 

de esperanta renkontiĝo apud monto Poludnica en Slovakio. 
Prelegonto: Zosia Śmistek (Łódź, PL)

Lingvo: Esperanto

Kiam: la 11-an de januaro 2023 je 18.00 (UTC+1).

Kie: La renkontiĝo okazos rete per Zoom

Jen la ligilo: https://polsl-pl.zoom.us/j/93116604802?
pwd=MGJzQ0pmeklOMCtYamJUMlA0all2Zz09

Enirkodo: 931 1660 4802

Pasvorto: 235959

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
• 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 estas aĉetebla ĉe la 

aŭtoro

https://polsl-pl.zoom.us/j/93116604802?pwd=MGJzQ0pmeklOMCtYamJUMlA0all2Zz09
https://polsl-pl.zoom.us/j/93116604802?pwd=MGJzQ0pmeklOMCtYamJUMlA0all2Zz09


★

Cetera programo en januaro
La 18-an Pri energia reto – Martin Sedlák, Občanský klub, Hybešova 65a
La 24-an Eli Urbanová – Petr Chrdle, rete per Skajpo (atentu, jam marde)

Programo en februaro
Atentu! Jam estas certe, ke la programo por februaro ŝanĝiĝos. Do traktu tion nur kiel listo de temoj 
por februaro. Ŝanĝiĝos datumoj kaj eble ankaŭ loko aŭ rimedo. Ni esperas, ke post la 11-an de 
januaro ni ainterkonsentos pri la ŝanĝoj. Dankon por via kompreno.
La 1-an Pri alkoholo – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a
La 8-an František Vladimír Lorenc – Petr Chrdle, komuna renkontiĝo kun PEA Gliwice, rete per 
Zoom
La 15-an Porno – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a
La 22-an Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo

Mi petas vin, ke vi jam primensu vian proponon por venontaj monatoj. Ju pli da homoj kontribuos, 
des pli bunta nia programo estos. Por retaj programoj povas kontribui eĉ eksterlandanoj!

★
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://brno.esperanto.events)

Nahrávky proběhlých přednášek a některých dalších programů naleznete na našem kanálu na 
Youtube (https://www.youtube.com/@esperantobrno).

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
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