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

Kiel traduki
Preleginto: Josef Vondorušek
Josef Vondroušek (1906–1995) estis elstara esperantisto el Brno, honora membro de UEA kaj ĈEA.
Li instruis Esperanton kaj organizis ekzamenojn. Li estas konata kiel tradukanto, li tradukis i.a.
verkojn de Čapek kaj Švandrlík.
Miroslav Malovec en la jaro 1989 registris lian prelegon pri tradukado. Okaze de dudek kvina
datreveno de la morto de sinjoro Vondorušek ni prezentos la prelegon.
Lingvo: Esperanto
Kiam: la 12-an de Januaro 2021 je la 18-a h.
Kie: La renkontiĝo okazos rete per programo Skype (Skajpo). Se vi ankoraŭ ne 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 eksterlandaj esperantistoj. Ni vidos.
★

Nia cetera programo en Januaro
La 19-an Forsta panteono – Miroslav Hruška
La 26-an Esperantaj eldonejoj kaj bibliotekoj – Miroslav Malovec (ankoraŭ ne konfirmita)
Cetera januara programo ne estas ankoraŭ fiksita. Mi petas vin, ke vi sendu al mi viajn proponojn
de programo. Verŝajne niaj renkontiĝoj okazos ankoraŭ rete
★

Členská schůze
Členská schůze Klubu esperantistů Brno je naplánována na úterý 16. února 2021 v 18 hodin.
Schůze se uskuteční on-line. Pozvánka Vám bude včas doručena.
★
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/channel/UCQLClocHDdrb9TaHggRM5cA).
Milan Kolka
vicprezidanto

