Ve dnech 25. července až 1. srpna 2015 se bude
v severofrancouzském městě Lille konat jubilejní
100. světový kongres esperanta 

Ve snaze vyhovět četným požadavkům členů AEH i dalších českých esperantistů, uspořádá AEH na kongres  AUTOKAROVÝ ZÁJEZD.
Předpokládaný odjezd autobusu je v pátek 24. července 2015 večer od vlakového nádraží v Pardubicích se zastávkami pro nástup v Poděbradech, v Praze a Plzni, případně dle dohody na jiném místě na dálnicích mezi Pardubicemi a Rozvadovem. Příjezd zpět plánujeme v neděli 2. srpna.
Zájemci musí počítat s poplatky pro UEA:
--  členský příspěvek UEA – v několika kategoriích je různá částka, my předpokládáme kategorii MJ(-T), t.j. 480,- Kč (stihnete-li platbu samostatně do 25.9.2014 přes ČES, pak 440,-Kč). Samozřejmě, kdo již je přímým členem UEA, bude platit o to méně.
--  kongresový poplatek pro členy UEA při platbě do 31.12.2014 135,- €, invalidé s průkazem !!! mají asi třetinovou slevu pro rok 2014, viz  http://www.uea.org/kongresoj/2014/-kotizoj.html
V součtu zhruba 4.300 Kč v závislosti na aktuálním kurzu

--  doprava – cena bude stanovena s ohledem na počet účastníků zájezdu a po upřesnění lokalit k návštěvě při výletech do okolí města Lille. V úvahu přichází Boulogne-sur-Mer, Arras, Amiens, belgická města Bruggy, Antverpy, Gent, Brusel a možná i Luxemburg - odhad 4.000,- Kč/účastník

-- ubytování – uvažujeme opět využít nabídku noclehů od UEA, která však přichází poměrně pozdě, bude až v druhém bultenu. Ubytování bude snad do 1000,- Kč za noc a osobu max., celkem cca 7.000,- Kč. Využijeme-li vícelůžkový studentský domov, snad to bude levnější.

Odhad ceny zájezdu pro jednoho účastníka je cca 15.000,- Kč, samozřejmě bez stravy a vstupů.

Jak je shora uvedeno, platba kongresového poplatku v eurech musí být námi provedena do konce roku 2014 a nejpozději současně musí být uhrazen členský příspěvek UEA. Z toho důvodu je zapotřebí uhradit na účet AEH 192150088/0300 do 25. října 2014 část ceny zájezdu: 5000,- Kč. Termín a výše doplatku bude stanoven po upřesnění ceny noclehů, případně jiných nákladů. Předběžně uvažujeme o datu 25. května 2015.

Záloha na zájezd činí tedy 5.000,- Kč. Jste-li členy ČES, pak příspěvky UEA převedeme na účet ČES, který dle aktuálního kurzu zaplatí vše potřebné UEA. (viz http://www.uea.org/-alighoj/perantoj.html.)  Nejste-li členy, pak byste si platbu těchto poplatků museli zařídit sami, ale i nečlenové ČES mohou využít této platby v korunách po úhradě ročního minimálního členského příspěvku 120,- (člen bez Starta + 20,- zápisné s legitimací). Přihláška do ČES je ke stažení na stránce
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz/clenstvi-a-finance/clenstvi-v-ces-a-uea, info na adrese ces@esperanto.cz.

Přihláška do UEA se dá vyplnit on-line nebo ji zašleme přihlášeným účastníkům k vyplnění na vyžádání – viz http://db.uea.org/aliĝoj/aliĝilo.php  .
Bližší informace o přímém členství UEA Vám podá dr.Petr Chrdle, 
Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, chrdle@kava-pech.cz .
Prosíme Vás o zaslání vyplněné  přiložené přihlášky poštou* nebo shodného textu e-mailem* co nejdříve, max. do 15. října 2014.
                                                                                            Lenka Angelová

*) Svaz zdravotně postižených esperantistů
    Na Okrouhlíku 953/21
    530 03  Pardubice

*)   aeh@esperanto-aeh.eu





















