Výroční zpráva
Klubu esperantistů Brno,
pobočného spolku Českého esperantského svazu
pro výroční schůzi dne 14. února 2018
Organizace: Na minulé výroční schůzi dne 5. dubna 2017 jsme potvrdili klubový výbor:
předeseda
Miroslav Malovec
místopředseda
Milan Kolka
tajemník
Oldřich Arnošt Fischer
pokladní
Bohumila Trzosová
Dne 22. ledna 2017 zemřel Slavomír Barták a 9. června 2017 měla pohřeb naše členka Eva
Hliněnská. Dne 7. listopadu 2017 oslavil 88 let pan Zdeněk Závodný. Připomněli jsme si také 70.
výročí narození zoologa dr. Evžena Wohlgemutha (1947-2002).
Funkce v hnutí: Ve svazovém výboru pracují Miroslav Hruška (mládež, svazové internetové
zprávy, svazová doména a svazový Facebook) a Miroslav Malovec (kultura, redaktor Starta,
Paměť českého esperantského hnutí, digitalizace literatury, člen muzejní skupiny). Marek Blahuš
je členem esperantské akademie a plní úkoly i pro Světový esperantský svaz (UEA).
Klubový web: na internetové stránce klubu www.esperantobrno.cz je M. Malovcem stále
aktualizována podstránka Původní stránky. Klubové programy jsme posílali také do časopisu
Program Brněnsko (dávali nám program zdarma pouze na své internetové stránky). Počátkem
roku jsme měli program zdarma i v časopise KAM v Brně za kulturou (což zařídil M. Hruška),
ale pak se rozhodli inzerci zpoplatnit, proto jsme se dalšího zveřejňování vzdali. Milan Kolka se
stará o prezentaci klubu na Facebooku (www.facebook.com/esperantobrno) .
Program klubu: V roce 2017 proběhlo 40 středečních klubových večerů, do jejichž programů
přispěli: Marek Blahuš (Genetická genealogie), Oldřich Arnošt Fischer (Chřipky, Hmyz na
pastvinách, Neblazí příchozí, Mullieris Dignitatem, 67. sjezd Mezinárodní ligy křesťanských
esperantistů v Zöblitzu, Ota Pavel a Jedovaté dary vodních zdrojů), František Horáček (Náhody
v mém životě nefungují) Miroslav Hruška (Mé dobrovolnictví, Návštěva Španělska, Netradiční
výlet do Polska, Okružní cesta Polskem), Milan Kolka (Zálohování dat, Počítač zvaný Malina,
Křížovky, Vilém Eckhard, SES Banská Štiavnica), Miroslav Malovec (Vzkaz od protinožců,
Zajímavé výrazy ze slovníku, Původní romány v esperantu, Přeložená literatura, Mládežnická
bultena 50. let, Jak se dělá slovník), Věra Podhradská (Z mého esperantského života), Gabriella
Stier (Zöblitz – spolu s O. A. Fischerem), Josef Vojáček (Zábavné učení, Zkoumání života ve
vesmíru, O Zamenhofovi v časopis Maskil, Jack London a Henryk Sienkiewicz, Léčení v lázních,
Křížovou cestou, Zábava nejen se zápalkami, Lušti, uč se a směj, J. F. Kennedy) a Václav
Zouzalík (Neutrální vyjadřování v esperantu). Opět se uskutečnila schůzka na zahradě Veselých.
Libuše Trojanová na schůzkách rozdává materiály o zdraví a vesmíru, které sama množí, některé
i píše.
Klubovna: Klubovna je vždy pečlivě připravena díky správci p. Františku Urbánkovi. Schůzky se
konají každou středu od 18 - do 19 hod. Vzhledem k tomu, že se scházíme pravidelně, byl nám
nájem snížen z původních 90,-/hod na 40,-/hod.
Publikace: Oldřich A. Fischer vlastním nákladem vydal brožurku Skaraboj, papilioj kaj aliaj
insektoj antaŭ objektivo a vypracoval obálku pro brožurku o Miloši Lukášovi zpracovanou
Zdenkem Hršelem za pomoci M. Malovce (tuto bibliografii vydal klub hlavně pro knihovny).

V nakladatelství KAVA-PECH vyšel Velký esperantsko-český slovník M. Malovce.
Propagace: J. Vojáček za pomoci M. Malovce 11. dubna 2017 vedl diskusi o komunikaci a
esperantu v malém salonku Mahenovy knihovny.
Akce s účastní brněnských esperantistů:
■ 21.–23.4. – aktivní účast O. A. Fischera na sjezdu AEH v Hodoníně u Kunštátu s přednáškou
Louis Braille a Hieronymus Lorm;
■ V. Podhradská pracovala na obou etapách SET Lančov, M. Malovec učil na poslední etapě
■ M. Kolka se zúčastnil se synkem Tomášem SES Banská Štiavnica
■ 7.–14.8. – aktivní účast O. A. Fischera na sjezdu Mezinárodní ligy křesťanských esperantistů
v Zöblitzu (Německo) s přednáškou Mullieris Dignitatem.
■ 23.9. – účast na akci v Muzeu Esperanta ve Svitavách (O. A. Fischer)
■ 13.–15.10. – účast na konferenci ČES v Kroměříži (O. A. Fischer, M. Hruška, M. Malovec, V.
Podhradská, J. Vojáček)
■ 30.10. navštívil Brno švýcarský esperantista Mario Giacchetta, po Brně ho provázeli Marek
Blahuš, Miroslav Hruška a Václav Zouzalík
Paměť hnutí: Byly zdigitalizovány mládežnické bulletiny Tagiĝo a Frajrero, dvacítka čísel
Pacdefendanto, třináct dalších čísel Pražského bulletinu a čtrnáct Medicinaj Informoj. Nacházejí
se v nich zajímavé informace, např. o konferenci v Otrokovících v roce 1955, která měla vést k
obnovení svazu, ale na poslední chvíli byl nový svaz zakázán. Dozvěděli jsme se i o zajímavých
osobnostech, např. harfeníku Václavu Kličkovi, který na turné v Nizozemí se domlouval
esperantem, o ornitologovi Zdenku Klůzovi z Lázní Běhĺohrad, který esperantsky přednášel o
svých výzkumech ptactva na Islandu. Byly také zdigitalizovány slovníky Josefa Řebíčka o
dováženém zboží ministerstva obchodu. Darem F. Horáčka jsme získali knihu G. Henrikssona
Per motorciklo en tri landoj, která popisuje návštěvu Holanďanů u rodiny Josefa Vítka za první
republiky. Na aukru jsme získali historickou pohlednici z roku 1908, kde náš tehdejší pokladník
Jan Kajš založil klub Ido a připravoval se k odchodu od esperanta. V roce 1956 údajně
olomoucký pěvec Zdeněk Švehla, pozdější nositel Thálie, nazpíval gramodesku s dvěma áriemi z
Prodané nevěsty. Heroldo i věstníky nadšeně psaly o přípravě gramodesky, lidé ji slyšeli na
konferenci v Olomouci, ale pak najednou informace utichly, jako by akce selhala.
Klubová knihovna:
Dostali jsme několik knih a vyvázaných časopisů od různých dárců (F. Horáček, P. Baláž, W.
Blanke, nakladatelství Lorenz, J. Čejková, M. Turková, KAVA-PECH), některé byly nalezeny v
klubovém archívu při hledání materiálů pro digitalizaci, např. Homaj rasoj, F.V. Lorenz,
Heredantoj de silentado, Spirita revolucio en la koro de Eŭropo, Almanako Lorenz 2017,
Esperanto per instruaj bildoj, Miraklaj aventuroj de Sinjoro Longkrurulo, La ĝoja podio, La
ŝtono de la amo, a samozřejmě naše publikace Skaraboj, Miloš Lukáš, Granda Esperanta-ĉeĥa
vortaro.

Plán práce na rok 2018
Klubu esperantistů Brno,
pobočného spolku Českého esperantského svazu
1. Uskutečníme opět 40 schůzek s programem přednáškovým či učebním
2. Budeme posílat pozvánky nejen čtvrtletně, ale i měsíčně (V. Podhradská) a těm, kteří mají e-mail,
i před každou schůzí (přednášející sám nebo člen výboru)
3. Pokusíme se vytvořit učební hry (kostičky – F. Horáček, Abecedino – M. Kolka)
4. Budeme pracovat na rozšíření česko-esperantského slvoníku (Malovec, Horáček)

5. Budeme pokračovat v přepisu Vondrouškova překladu Kožíkova románu "Na dolinách svítá" (V.
Podhradská)
6. Budeme pokračovat v přepisu cyklostylovaných věstníků v minulosti (Malovec)
7. Budeme pokračovat v doplňování Paměti hnutí (Podhradská, Malovec)

