
CxEA-retkomunikoj 2/2004

CxEA-retkomunikoj: neregula reta komunikilo de Cxehxa Esperanto-
Asocio por siaj membroj kaj por la ceteraj rete atingeblaj 
interesatoj.

ENHAVO:
1. Ekzamenoj ILEI/UEA en Bratislavo 
2. Pri kelkaj internaciaj eventoj en CZ kaj SK 
3. Venontaj Universalaj kongresoj
4. Starto ne plu por forgesemuloj

1. EKZAMENOJ ILEI/UEA EN BRATISLAVO
dum la semajno 2004.08.14/21 okazos en Bratislavo
Konferenco de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj)
(samtempe kun la Kongreso de SAT); dum tiu tempo ILEI okazigos
Internaciajn Ekzamenojn de ILEI/UEA je *elementa* kaj *meza* niveloj,
do ni havos raran eblecon subigxi al tiuj cxi ekzamenoj (kaj do
ekposedi internacie agnoskatan dokumenton pri sia lingvoscio) najbare 
de nia lando; detalajn informojn pri Internaciaj Ekzamenoj de 
ILEI/UEA vi trovos cxe http://www.uea.org/agadoj/instruado/index.html

Aligxante gxis la fino de junio 2004 Cxehxaj aligxintoj povas pagi en 
CZ nur 290,- Kč (aligxante kaj pagante gxis la fino de junio) aux Kč 
660.- pagante pli poste). Cxiukaze oni devas aligxi retposxte la ILEI-
sekretario Atilio ORELLANA ROJAS <iei001@tiscali.nl> kaj pagi al la 
konto 555444051/0100 (en Komerční banka) indikante la varian simbolon 
4815 kaj konstantan simbolon 308.

La ekzamenoj okazos en jenaj tagoj:
Antauxtesto: dimancxe 2004.08.15, 17.00-18.00,
Skriba Parto: lunde 2004.08.16, 09.00-12.00
Parola Parto: vendrede 2004.08.20, 15.00-18.00

loko: Bratislava-Ružinov, la Bazlernejo kaj gimnazio de
Sankta Vincento de Paul, Bachova strato.

Atentu, ke ne estas kondicxo aligxi al la ILEI-konferenco, do povas
ekzamenigxi ankaux partoprenontoj de samtempa SAT-kongreso aux tiuj,
kiuj partoprenos nenian alian arangxon. Same ne estas kondicxo de
membreco al iu ajn organizajxo. Do, bonan sxancon al cxiuj 
kuragxuloj, kiu pruvos siajn konojn en internaciaj ekzamenoj!

2. PRI KELKAJ ESPERANTO-EVENTOJ EN CZ KAJ SK 

19.6.2004 Infana Esperanto-tago en Svitavy inf.: 
dvorakovalibuse@quick.cz

2004-07-04/17, 07-18/31, 08-01/14: Tri etapoj de tradicia SET (Somera 
Esperanto-Tendaro kun instruo de Esperanto) en Lančov, kun aldona: 
2004-08 -13/15 Renkotigxo de ekstendaranoj. Inf.: 
podhradska@volny.cz
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2004-08-07 Inauxguro de E-ekspozicio en Agrikultura muzeo en Valtice
inf.: nzm@cmail.cz 

2004-08-7/14 Katolika tendaro Sebranice Inf.: svacekm@quick.cz 

2004-07-31/08-07: KELI kongreso en Bystřice pod Hostýnem. Atentu, ke
restas nur la lastaj plurlitaj cxambroj. Inf.: cea.polnicky@quick.cz,
kie eblas ankaux informigxi pri eventuala partopreno sen tranokto 
(sed nepre anticipe)

2004-08-14/21 SAT-kongreso en Bratislava (Sennacieca Asocio 
Tutmonda), inf. chrdle@kava-pech.cz

2004-08-14/21 ILEI-konferenco en Bratislava (Internacia Ligo de 
Esperanto-Instruistoj), pri ebloj aligxi kaj pagi kotizon en Kč 
informigxu cxe: chrdle@kava-pech.cz

2004-08-21/28 Turisma semajno en Prago kun akskurso al Bohemia 
Karsto, inf. chrdle@kava-pech.cz

2004-08-14/24 La 13-a Refresxiga E-tendaro Nekvasovy
inf. esperantoplzen@centrum.cz

2004-08-24/29 Internacia E-Renkontigxo de AEH-IKEH en Pardubice-
Rybitví, inf.: aeh-ikeh@volny.cz

2004-10-01/03 17-a Internacia kultura festivalo Ústí n/Labem, inf.: 
m.smycka@seznam.cz

2004-11-05/07 Konferenco de CxEA en Olomouc, inf. 
cea.polnicky@quick.cz

2004-11-12/14 KAEST 04, Konferenco Aplikoj de Esperanto en Scienmco
kaj Tekniko en Dobřichovice kun cxeftemo pri E-terminologio. inf:
chrdle@kava-pech.cz

2004-11-27/28 - Omagxo al ora duopo el Brno - Cent jaroj de post la
naskigxo de Josef Vondroušek kaj Vilibald Scheiber. Renkontigxo de 
sudmoraviaj esperantistoj. Inf.: podhradska@volny.cz

2004-11-29/12-05: INTEKO 2004 Internacia E-kurso en Dobřichovice 
(por progresintoj kaj komencantoj). Inf: chrdle@kava-pech.cz 

2004-12-11: Cxehxa-Saksa Tago en Ústí nad Labem. Inf. 
m.smycka@seznam.cz

Cxu vi ne trovis cxi tie vian arangxon kaj volas ke gxi estu konata? 
Bv. sendi la bazajn indikojn (dato, nomo de la arangxo, loko, 
retadreso kie eblas ricevi pliajn informojn) al chrdle@kava-pech.cz 
kaj ili ekaperos en sekvantaj CxEA-retkomunikoj.
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3. VENONTAJ UNIVERSALAJ KONGRESOJ:

Jen la antauxinformoj pri la sekvantaj UK:

2004: Kiel vi certe scias, cxijare UK okazos en Pekino (rig. 
WWW.esperanto.cz). En la flugkaravano de Prago direktas al gxi grupo 
de 14 personoj (inter ili 8 cxehxoj, 5 germanoj kaj 1 nederlandano). 
La aligxeblo jam pasis, do se iu ankoraux volus aldonigxi, unue 
demandu chrdle@kava-pech.cz por povi esplori, cxu ankoraux eblos 
almendi segxon en flugmasxino, cxar jam necesis antauxpagi 
flugbiletojn kaj malmendi neuzotajn.

2005: Vilnjus, Litovio. CxEA denove organizos karavanon, cxifoje 
auxtobusan kaj gxin organizos kaj mem gvidos Janina Křimská, kiu 
devenas de Litovio kaj estas al pluraj de vi konata, ja temas pri 
edzino de iama CxEA.sekretario Zdenko Křimský. 

2006: Neapol, Itálie 2007: Yokohama, Japonsko

4. STARTO NE PLU POR FORGESEMULOJ

Ni atentigas tiujn membrojn de CxEA, kiu ne ankoraux pagis la kotizon 
por 2004, ke ili ne plu ricevos la CxEA-organon STARTO n-ro 2, kiu 
gxuste nun estas presata. Tamen, se vi ne pagis nur pro la forgeso, 
vi povas igi gxian ricevon pagante nun. Kaj se vi pagis kaj ne 
ricevos Starton gxis la fino de junio (gxi aperadas 4-foje jare cxiam 
fine de jarkvarono), bv. kontakti cea-polnicky@quick.cz por helpi al 
nia sekretario decxifri enigmon de kelkaj pagoj sen indiko de 
paginto.
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