
Vysvětlení k členské přihlášce
V České republice máme několik samostatných esperantských organizací:

Český esperantský svaz (www.esperanto.cz)
Česká esperantská mládež (http://mladez.esperanto.cz/)
Svaz tělesně postižených esperantistů (http://mujweb.cz/aeh-ikeh/)
Český železničářský esperantský svaz (http://ifef.wz.cz/)

Klub  esperantistů  Brno  je  pobočný  spolek  Českého  esperantského  svazu 
(ČES), který kromě dalších klubů v městech České republiky má i zájmové 
sekce  informatiky,  nevidomých,  katolíků (IKUE) a  protestantů (KELI). 
Klub vám může sprostředkovat členství i ve svazu a jeho sekcích.

Brněnští  esperantisté  se  sdružují  v  Klubu  esperantistů  Brno,  pobočném 
spolku Českého esperantského svazu.  Scházejí  se každou středu od 18. 
hod.,  a  to  v  Klubovně Brno-střed,  Starobrněnská  15.  Každá  schůzka  má 
přednáškový nebo výukový program. Protože klub není samostatný, nýbrž 
pobočný spolek,  řídí  se  stanovami ČES, podle kterých každý plnoprávný 
člen klubu musí být zároveň i členem svazu. Kdo nechce být členem ČES, 
může být redigistrován jako příznivec klubu. Může se zúčastnit všech akcí 
klubu, mít přednášky v klubu, nemůže však volit ani být volen do orgánů 
klubu.

Členské příspěvky:

Klub esperantistů v Brně                                             - 50 Kč za rok
Český esperantský svaz 
       A. výdělečně činní                                                - 350 Kč za rok*
       B. studenti, důchodci, rodič na mateřské              - 250 Kč za rok*
       C. rodinní příslušníci, příznivci, nevidomí           - 100 Kč za rok
       P. podporovatelé                                                   - 150 Kč za rok
Záspisné při vstupu do ČES                                        - 20 Kč
Předplatné Starta bez členství                                     - 200 Kč

Kategorie  A  a  B  dostávají  svazový  orgán  Starto  automaticky,  na  papíře  i  
elektronicky. Pokud je v rodině více členů a jedno číslo časopisu jim stačí, 
mohou se ostatní přihlásit  v kategorii  C (bez Starta).  Podporovatelé jsou 
lidé,  kteří  se  nechtějí  učit  esperanto  ani  pracovat  v  hnutí,  chtějí  však  
podpořit esperantské hnutí. 

*Pokud Vám stačí Starto jen v elektronické podobě, pak v kategorii A se 
platí 240 Kč, v kategorii B platíte 140 Kč. 

http://www.esperanto.cz/
http://ifef.wz.cz/
http://www.volny.cz/aeh-ikeh/
http://esperanto.blahus.cz/cxej


Členská přihláška

..... Klub esperantistů v Brně (Starobrněnská)

..... Český esperantský svaz (celostátní organizace)

příjmení: …………………………………………….  titul: ……………

jméno: ……………………………………………. datum narození: .…………

adresa
ulice: ….…………………………………………………….….

PSČ místo …… ….  …………………………………………………

email: ………………...........………………… telefon ...............……......

povolání: ...............……......

Požaduji / Nepožaduji zasílání svazového časopisu STARTO v papírové formě

Mám zájem o práci v sekcích ČES (zaškrtněte i více možností):

informatiky □ katolíků (IKUE) □
nevidomých (LIBE) □ křesťanů (KELI) □

poznámka/ vzkaz:

………………...........…………………………………...........…………………

………………...........…………………………………...........…………………

Přihlášku zašlete na adresu brno@esperanto.cz nebo klasickou poštou: 
Klub esperantistů v Brně, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10,
625 00 Brno

mailto:brno@esperanto.cz


Pokud chcete být členem Klubu esperantistů v Brně i Českého esperantského svazu a platit 
tyto příspěvky prostřednictvím klubu, pošlete celkovou částku (50 Kč + členství ČES) na 
klubový účet:

Název účtu: Klub esperantistů v Brně
číslo účtu: 155 770 878 / 0300 Poštovní spořitelna Brno
variabilní symbol: datum narození účastníka (např. 19800213 = 13.2.1980)
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