
KORESPONDENČNÍ KURZ ESPERANTA
pro začátečníky, podle učebnice

ESPERANTO PŘÍMOU METODOU
od Stano Marčeka (nakladatelství KAVA-PECH, překlad: Max Kašparů)

Místo konání: 
internet, z tepla vašeho domova, 

(internátu, internetové kavárny…)

Tempo studia: 
si určíte si sami, podle vašich možností

Začátek kurzu: 
kdykoli

Ukončení kurzu: 
kdykoliv

Počet účastníků: 
neomezený

Materiály: 
- tištěná učebnici Esperanto přímou metodou 
- mp3 Správná výslovnost (Modela elparolo)

- písemné pokyny ke studiu, cvičení a úlohy

Kontakt a další informace: 
mirka.tomeckova@seznam.cz 

Všeobecné pokyny ke studiu: 
u Snažte se nepřekládat, ale myslet 
přímo v esperantu. Imitujte výslovnost 
podle nahrávky.

& Přečtete nahlas cvičení označené
symbolem „kniha“.

✏ Vypracujte si cvičení v lekci (odpovědi na otázky,
doplňovací cvičení a tabulky), zapište si do sešitu 
odpovědi nebo texty označené symbolem „tužka“.

u Upevněte si vědomosti, intuitivně získané 
v lekci, prostudováním oddílu Gramatika na konci 
lekce. Pokud jste některé slovo nepochopili, najděte 
si jeho význam ve slovníčku pod textem. 

u Vypracujte úlohy podle pokynů lektora a zasílejte 
mu je internetem na adresu (mirka.tomeckova@
seznam.cz), s případnými vašimi poznámkami 
nebo dotazy.

Bohatě ilustrovaná učebnice Esperanta 
pro začátečníky od Stano Marčeka, vhodná 
nejen pro kurzy, ale také pro samouky.   
Vyšla zatím, kromě češtiny (nakladatelství KAVA-PECH, 

překlad: Max Kašparů), v dalších čtyřiadvaceti jazycích: 

anglicky, francouzsky,  italsky, rusky, čínsky, japonsky, korejsky, 

portugalsky, polsky, slovensky, esperantsky, 

řecky, holandsky,  irsky, rumunsky, německy, 

dánsky, litevsky, srbsky, vietnamsky, lucembursky, 

maďarsky, chorvatsky, slovensky a finsky. 

rovaná učebnice Esperanta 
y od Stano Marčeka vhodná

ESPERANTO PŘÍMOU METODOU
K učebnici byly vydané také didaktické pomůcky: 
CD Správná výslovnost (Modela elparolo) pro 

žáky a 500 Didaktických obrazů A5 (Instruaj 

bildoj) pro učitele (také na CD).  

Více informací a objednávky: 

www.kava-pech.cz; www.

e s p e ra n t o. c z ;  m i r ka .

tomeckova@seznam.cz; 

stano.marcek@gmail.com
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Mirka Tomečková

Cena kurzu (včetně všech materiálů): 
900,- Kč
600,- Kč pro členy ČES 
1 360,-Kč při zasílání klasickou poštou.

Konzultace: 
zasíláte vypracované úkoly lektorovi e-mailem a 
máte možnost konzultovat chyby a nejasnosti




