
Za vážkami se s esperantem a fotoaparátem
         vypravil  

                            OLDŘICH  ARNOŠT  FISCHER,
           člen Klubu esperantistů Brno, pobočného spolku Českého esperantského svazu.

Vážkám se věnuje 
jako      amatérský 
entomolog od roku 
2002.

Jeho oblíbená místa 
leží
na jižní Moravě.

Před sběratelstvím 
dává přednost 
pozorování 

a fotografování.

       Kniha

KUN FOTILO INTER LIBELOJ
(Insecta, Odonata)

[S fotoaparátem mezi vážkami (Insecta, Odonata)]

je napsána v esperantu, má 70 stran a 88 barevných
fotografií. 

Seznamuje čtenáře se životem vážek (Odonata), starobylé
a zajímavé skupiny hmyzu (Insecta).
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     Knihu si lze objednat u autora (viz podmínky a objednávka na straně 2).

Prodejní podmínky
1. Prodávajícím je Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, 

IČO 64331288, se sídlem Bosonožská 15/10, 625 00 Brno. 
2. Prodávající je neziskovou organizací, jejímž posláním je seznamovat veřejnost s mezinárodním 

jazykem esperanto.
3. Prodávající není plátcem DPH. Uvedená cena je tedy konečná a neobsahuje DPH.
4. Objednávky a reklamace vyřizuje pověřený člen výboru a autor knihy 

MVDr. Oldřich Arnošt Fischer, Havlišova 2, 612 00 BRNO, e-mail olda.morav@seznam.cz
5. Knihu si lze objednat:

a) zasláním vyplněné  objednávky poštou na adresu autora (viz bod 4),
b) elektronickou poštou na adresu olda.morav@seznam.cz (stačí uvést všechny 

požadované údaje v e-mailu).
6. Objednanou knihu lze vyzvednout a zaplatit osobně na schůzce Klubu esperantistů Brno, p. s. ČES,  

nebo (na základě zaslané objednávky) na 16. sjezdu Českého esperantského svazu, z. s., v Pelhřimově 
(13. - 16. října 2016). Platba pouze hotovosti. Za osobní odběr nebude účtován žádný poplatek navíc.

7. Knihy mohou být zaslány také poštou, ovšem k ceně (150 Kč/ks) budou připočteny náklady 
na poštovné a balné (30 Kč). Spolu se zbožím bude zaslána faktura se splatností 30 dní.

8. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodávajícího.
9. Náklady spojené s objednáním zboží (internetové spojení, poštovné za zaslání objednávky) nese 

kupující.
10. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena. 

Zjistí-li takové poškození, podá reklamaci k přepravci (Česká pošta).
11. Kupující je oprávněn zboží do 14 dní od převzetí vrátit. Zboží musí být vráceno na adresu pověřeného 

člena výboru, nikoliv na adresu sídla prodávajícího. Zboží nesmí být zpět zasláno s dobírkou. Vracené 
zboží nesmí být poškozené a musí být zabaleno tak, aby nedošlo k poškození při přepravě zpět 
k prodávajícímu. Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Kupujícímu bude 
do 30 dní vrácena cena zboží a poštovné (za zaslání zboží prodávajícím kupujícímu).

12. Reklamace vyřizuje autor. Reklamace budou vyřízeny ve lhůtě 30 dnů od podání reklamace.

OBJEDNÁVKA  KNIHY „KUN FOTILO INTER LIBELOJ (Insecta, Odonata)“

Jméno a příjmení:  ........................................................................................................................

Adresa včetně PSČ:  .....................................................................................................................
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Objednávám: ..... výtisků knihy „Kun fotilo inter libeloj (Insecta, Odonata)“.
Knihu(y) si vyzvednu (zakřížkujte čtvereček podle svého přání):

□  v Klubu esperantistů Brno, p.s. ČES  dne ..................... 2016, zaplatím 

v hotovosti 150 Kč/ks;

□  na 16. sjezdu Českého esperantského svazu v Pelhřimově (13. - 16. října 2016),

zaplatím v hotovosti 150 Kč/ks.

□  Kniha mi bude zaslána poštou na výše uvedenou adresu, zaplatím 180 Kč/ks 

složenkou nebo převodem na účet.

                                                    
 Datum a podpis ...........................................................
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