★
120 let Klubu esperantistů Brno
Dobrý den,
esperanto spatřilo světlo světa 26. července 1887. Přesněji tento den vyšla první kniha, učebnice
esperanta v ruštině. Další velké jazyky následovaly ve stejném roce. První učebnici v češtině vydal
v roce 1890 vlastním nákladem Vladimír Lorenc, který se později odstěhoval do Brazílie. Učebnice
nezaznamenala významný ohlas.
O deset let později Theodor Čejka vydal knihu Mezinárodní řeč Esperanto. Úplná mluvnice a
cvičebnice se slovníkem esperantsko-českým a česko-esperantským. Toto již odstartovalo
v Čechách a na Moravě esperantské hnutí. První esperantská organizace začala vznikat v Brně
počátkem roku 1901. V listopadu pak konečně dostali povolení od rakouských úřadů. Vznikl tak
První spolek esperantistů rakouských jako první esperantská organizace v Rakousku (Předlitavsku).
Přijďte se podívat, co teď v Brně děláme a zavzpomínat.
Kdy: sobota 18. září 2021 od 10.00
Kde: Nosreti, Křenová 409/52, Brno
Co tam bude: Program ještě vylaďujeme. Už teď ale víme, že tam proběhne křest pohádkové
knížky Kosmofabeloj, kterou napsala paní Gabrieala Kopcová a do esperanta přeložil Miroslav
Malovec, přednáška o historiii klubu (Miroslav Malovec) a přednáška o květeně Brna (Oldřich
Arnošt Fischer). Věřím, že společně zavzpomínáme na brněnské esperantské osobnosti. Programem
bude hudebně provázet Pavla Dvořáková.
Za kolik: 220 Kč (cena je za oběd a občerstvení)
Další informace a přihlášku naleznete na webu
https://www.esperantobrno.cz/index.php/cz/120-let
Budeme rádi, když do Brna přijedete. Po dlouhé době to pro někoho bude jedno z prvních
esperantských setkání. Jestli můžete, prosíme, abyste o oslavě napsali i dalším esperantistům.

★
Pozvánky Vám chodí, protože jste členy klubu nebo příznivci, kteří souhlasili se zasíláním
pozvánek. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí to napsat v odpovědi na tento e-mail.
Program klubu můžete též zjistit:
•
na našich webových stránkách (https://www.esperantobrno.cz/index.php/eo/aprogramo),
•
na naší stránce na Facebooku (https://www.facebook.com/esperantobrno/)
•
a na Eventa servo (https://eventaservo.org/o/EO_Brno)
Nahrávky proběhlých přednášek a některých dalších programů naleznete na našem kanálu na
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQLClocHDdrb9TaHggRM5cA).
Milan Kolka
předseda

