Zpráva
o činnosti Klubu esperantistů v Brně za rok 1986.
Nejprve se poohlédněme po událostech ve světovém esperantském hnutí a u nás v Československu.
Velkou historickou i kulturní událostí je letošní sté výročí esperantského hnutí. Je velmi příznivě
ovlivňováno dalším oceněním a uznáním UNESCO z 8.11. 1985 v Sofii. UNESCO vyzvalo členské
státy i nevládní organizace, aby sté výročí esperantského hnutí připomněly vhodnými akcemi a
oslavami, a aby se chopily iniciativy při zavádění mezinárodního jazyka do studijních programů na
svých školách a institucích vyššího vzdělání. Esperantisté celého světa se připravují na toto
jubileum, ze všech stran přichází potěšující zprávy; žádné velké události, ale přibývá stále více akcí,
které nakonec vyústí v jeden mocný proud.
Světový esperantský sjezd v Pekingu, v pořadí již 71., byl největším mimoevropským sjezdem,
účast téměř 2500 osob z 50 zemí světa předčila každé očekávání. Čína prožívá renesanci
esperantského hnutí. Sjezd se těšil pozornosti a podpoře nejvyšších čínských činitelů a také počet
oficiálních zástupců vlád předčil počtem všechny dosavadní esperantské sjezdy. Nesmírně nadějné
je, že předsedou USA se opět stal universitní profesor a rektor Humprey Tonkin ze Spojených států.
A u nás v Československu Český esperantský svaz úspěšně překonává vleklou krizi, vlastně již ji
překonal a československé esperantské hnutí opět bude vysoce prestižní esperantskou organizací.
A nyní k práci našeho klubu za rok 1986.
Na vedení, na všech klubovních pracích a ostatní činnosti se podílel výbor v tomto složení:
Zdeněk Hršel
RNDr. Ing. Jaromír Šikula
Miroslav Malovec
Marta Lorková
Marie Macháčková
Eva Hliněnská
Věra Podhradská
Alena Růžičková-Pavlínová
Josef Vondroušek

předseda
místopředseda
jednatel a člen ÚV ČE3
pokladní
knihovnice
členka výboru
členka výboru a II. místopředsedkyně ČES
členka výboru (programové záležitosti)
člen výboru.

Členové revizní komise:
Julie Danová
Ing. Vladimír Slavík.
Klubovních schůzí a večerů bylo 46. Konaly se pravidelně každý týden v úterý, mimo letní měsíce,
v KŠV BV s předem ohlášenými pořady, které se vztahovaly ke kulturním a politickým výročím,
událostem a aktualitám domácím i zahraničním. Přednášky měly téměř vždy velmi dobrou úroveň
obsahově i jazykově a týkaly se filologie, botaniky, literatury, historie, ochrany přírody,
kybernetiky, poezie, životopisů, ap.
Významnější kulturní a společenské podniky.
4.3. Slavnostní koncert k Mezinárodnímu roku míru. Účinkovali: H. Supová-Halířová, V. Suryová,
LŠU a členové St. divadla v Brně (J. Škrobánek)
11.3. Mezinárodní den žen. Gratulace, recitace, pohoštění
18.3. Jak jsem překládal román "Největší z Pierotů" zasl. umělce Fr. p. Kožíka – J. Karen, Praha
15.4. Večer z poezie Národního umělce a nositele literární Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta –

A. Růžičková-Pavlínová
14.10.Slavnostní koncert k 85. výročí Klubu esperantistů v Brně
Halíř, prof. H. Supová-Halířová V. Škrobánek a d.

Účinkovali: zasl. umělec V.

Kurzy. Hlavní činností našeho klubu je výuka esperanta a šíření jeho znalosti, zdokonalování v
tomto jazyce a jeho využívání k šíření znalostí o našem národě, zemi a kultuře. V únoru byl
zakončen kurs 1985/1986 téměř se všemi účastníky (11), 4.3. 1986 byl zahájen další kurs s 19
účastníky (dokončilo 15), a 7.10. 1986 další nový kurs 1986/1987 s 10. účastníky. Kurzy pro
začátečníky jsou vždy uváděny podrobnější informační přednáškou a během kurzu stále doplňovány
aktuálními informacemi a různým materiálem dokumentačním. Kurzy pro pokročilé jsou vedeny
stále, vžy před klubovním pořadem. Oba kurzy vede J. Vondroušek.
Klubovní věstník BULTENO byl vydán šestkrát. Je výlučně zpravodajský. Členům našeho klubu je
rozesílán zdarma a dále všem klubům v Česku, redakcím a na několik slovenských adres.
Vydáváme ve 430 výtiscích.
Časopisy. Klub předplácí 14 časopisů a dostává věstníky z 6 klubů.
Informování tiskem. Do jisté míry jsme obnovili pravidelnou informační službu novinám ve formě
oznámení a noticek. Různé noviny občas otiskují zprávy z našeho věstníku. Vyšlo asi 35 zpráv,
ponejvíce oznámení o podnicích klubu.
Dokumentační a výstavní materiál stále doplňujeme. Jsou to zejména prospekty, velmi výpravné,
vydávané různými městy, cestovními kancelářemi (u nás v poslední době ČEDOK a BALNEA), i
ministerstvy zahraničí. Prospekty došly: z Barcelony, Duisburgu, Pisanice, Aalenu, Torina, Pekingu
(obálky 1. dne), Čedoku a Balney.
Korespondence je páteří každého podniku a činnosti. Vede J. Vondroušek.
Dopisů přijatých 141 a 5 pozdravů, dopisů odeslaných 214, tiskopisů přijatých 53, tiskopisů
odeslaných cc. 2900.
Ke kulatým výročím našich členů posíláme blahopřání. Setkávají se vžy s vlídným přijetím. Vede
Marta Lorková
Programy. Byly vydány tři programy schůzí. S posledními dvěma i s Bultenem pomáhal s-án
J. Lisý.
Informační skříňku na Ul. 9. května vytrvale obstarává s-án K. Činčera.
Účast členů na mimobrněnských podnicích.
Setkání s esperantisty v rámci lipského veletrhu (našeho družebního města se zúčastnili 4 s-áni,
setkání tří měst Brno-Bratislava-Budapešt, ve dnech 9.-11. 5. se zúčastnilo 11 členů, oslav básníka
Kořínka J. v Ústí n. L. (80. narozeniny) 1 s-án, semináře v Přerově, 5 s-ánů, terminologického
semináře, pořádaného Vědeckou a technickou sekcí ČES v Roudnici n. L. 2 členové, 40. výročí
založení Klubu esperantistů v Třebíči 5 s-ánů.
Pracovní vztahy. Od 1.1. 1985 se stal náš klub základní místní skupinou Českého esperantského
svazu. Tím jsme přestali patřit mezi kluby a organizace KŠV BV v Brně. Smlouvou s KŠV byla
nám zaručena činnost za stejných podmínek, jaké jsme měli do konce roku 1984. Dohoda o
spolupráci byla pro nás neobyčejně příznivá, byla uzavřena na dobu tří let, a nebude-li písemně
vypovězena před uplynutím tří roků, její platnost se prodlužuje o další tři roky. Jenže 31.3. m.r. jsme
dostali výpověď k 30.6. 1986. Dohadovali jsme se mnohého. Vznesli jsme námitky. A konec byl
tento: cílem výpovědi bylo, abychom platili za užívání místností. V dosavadní místnosti D4 by nás
stála jedna hodina Kčs 80,– , t.j. za večer bychom platili Kčs 320,–. To by bylo naprosto neúnosné.
Rozhodli jsme se pro dnešní místnost D5, platíme za večer Kčs 90,– (po slevě Kčs 30,–).
Spolupráce s jinými kluby a organizacemi. Obstarali jsme překlad pro prospekt o Kladnu, překlad
spisku pro "Brontosaurus", 13. str. brožurku, texty k národním pohádkám, vydá KE v Č.

Budějovicích, vlastně jen korekturu, dodali podrobnější informace do Pardubic o d-ru Fouskovi
(pro místní medajlonek MNV, a ještě podrobnější informace do NDR o K. Steierovi, který také byl
mezi zakladateli Klubu esperantistů v Brně v r. 1901 a byl autorem něm. esp. slovníků, učebnic aj.
Lančov. Letního esperantského tábora v Lančově se účastnili 4 členové jako učitelé, jedna s-ánka
jako programová vedoucí a několi zájemců.
Další činnost. S-án Z. Hršel pracuje na česko-esp. slovníku, který vydá SPN. - S-án Inž. J. Werner
je autorem "Terminologický kurs".
S-án M. Malovec je publicisticky činný, ve Startu, Hungara Vivo aj.
EK Třebíč vydal divadelní hru Ondro kaj Drako Viktora Dyka v překladu J. Vondrouška a dále "El
mia vivo" Vít. Nezvala, připravil Frant. Sedláček, přeložil J. Vondroušek.
S hlubokým politováním oznamujeme, že naše řady opustil pan Josef Kropáček z Bučovic.
Vzpomínku a čest jeho památce.
Plán činnosti Klubu esperantistů v Brně na rok 1987
1.

Práce s členy

2.

Práce s veřejností

3. Využívání esperanta
1. Práce s členy
1.1

Klubovní večery s programem
lx týdně
Řídí střídavě členové
1.2 Sestavení programu klubovních večerů
4x ročně
pro otištění ve zpravodaji
1.3 Redakce a rozmnožování členského zpravodaje
6x ročně
1.4 Vedení členské evidence a odvod členských příspěvků
1.5

Rozesílání členského zpravodaje

6x ročně

1.6

Kurs pro pokročilé

1x týdně

2. -Práce s veřejností
2.1

Péče o informační skříním

2.2

Dodávání zpráv brněnským redakcím

2.3 Výstava (menšího rozsahu a tematiky)
2.4

Kontakt se školami a mládeží

2.5

Kursy pro začátečníky

3. Využívání esperanta
3.1. Plnění tříleté dohody s KŠV
3.2

Styky s družebními městy

3.3

Informační prospekt o Brnu a kraji

3.4 Využívání klubovní knihovny
3.5

Spolupráce se sekcí invalidů ČES

3.6 Akce k 85. výročí klubu

