
Klub esperantistů při Klubu školství a vědy B. Václavka

------------------------------------------------------------------------

Věc: pozvánka na jubilejní 15. seminář mládeže ČES 

Vážení přátelé,
                úkol uspořádat 15. seminář mládeže Českého esperant-
ského svazu připadl na náš klub. Při jeho organizaci chceme navázat 
na všechno dobré, co přinesly dosavadní semináře, a také chceme, aby 
se na semináři sešlo co nejvíce mladých členů ČES, mladých absolventů 
kursů a ostatních mladých zájemců o mezinárodní jazyk. Věříme, že se 
nám s vaší pomoci - když, dodržíte přihlašovací lhůtu - podaří uspořá-
dat pěkný jarní víkend na Českomoravské vrchovině.

     Seminář se koná v chatovém táboře Jednota v Račíně, p. Velká 
Losenice, okr. Žďár nad Sázavou, ve dnech 6.-8. května 1977 /pátek 
až neděle/.

     Ubytování je zajištěnou v dřevěných chatách /bez možnosti vytápěni, 
ale dobře izolovaných proti chladu, ve 2- až 5lůžkových pokojích. 
K dispozici je umývárna se studenou vodou. Bude-1i chladno, doporučije 
se vzít s sebou spací pytel.

     Doprava: autobusem nebo vlakem do Žďáru n. S. a odtud autobusem ze 
stanoviště č. 16 /odjezdy v 15.00, 18.15, 22.50/. Abychom mohli 
informovat ČSAD, kolik lidí pojede kterým spojem nad obvyklý počet
je nutné v přihlášce vyznačit, kterým spojem chce plášený přijet.
Bude-li zájem, objednáme zvláštní autobus s odjezdem ve 21.00, který 
by vyčkal příjezdu rychlíku od Prahy a autobusu z Ostravy. 
V neděli je možno odjet z Račína do Žďáru ve 12,50 a v 17.05. 
Aby se páteční večer dal využít k přátelskému posezení a k diskusi, 
budeme nejradši, když přijedete v pátek nejpozději v 18.15.

     Poplatek pro účastníka je 130,- Kčs a zahrnuje ubytování stravu 
/od páteční večeře do nedělního oběda/ a autobusový výlet. K uhradě 
přikládáme poštovní poukázku. K přihlášení použijte přiloženého for-
muláře, který odešlete do 10. března 1977. Přihláška je platná až po 
zaplacení učastnického poplatku a uvedení způsobu dopravy.

Program semináře:
pátek  6.5.1977   19.30 večeře, seznamovací večer s volnou zábavou
sobota 7.5.1977    7.00 budíček
                   7.30 snídaně
                   8.00 zahájení semináře
                        "Chraněná krajinná oblast Žďárské vrchy"
                        /V1. Škoda, D. Kolčava/
                   8.50 "Esperanto v Brně a na Moravě"
                        /J. Vondroušek/
                   9.40 "Kurs esperanta a jeho vedení"
                        /diskusi vede Vl. Škoda/
                  10.40 "Úskalí překladu" /o zkušenostech překlada-
                        tele hovoří J. Vondroušek/
                  11.25 Zpíváme v esperantu
                  12.15 oběd
                  13.30 odjezd na autobusový výlet po Českomoravské
                        vrchovině
                  18.00 večeře
                  20.00 Literární koktejl /Alena Růžičková-Pavlínová,
                        členka Divadla bratří Mrštíků v Brně/
                  21.30 poslech esperantských gramofonových desek




