
Zdráva o činnosti Klubu esperantistů v Brně v r. 1999 
1. Organizace
Výbor potvrzený při minulé výroční schůzi, t j. předseda Mgr. Zdeněk Hršel, 
místopředseda  Miroslav  Malovec,  hospodářka  Marta  Lorková,  jednatelka  Věra 
Podhradská, členky Jarmila Handlová a Mgr. Milena Picková, se scházel podle 
naléhavé  potřeby  30  minut  před  zahájením  klubového  večera  v  klubovně  na 
Starobrněnské 15. Revizorky účtů byly i nadále Jarmila Veselá a Jarmila Malá.

Klubové večery s předem ohlášeným programem se konaly v klubovně úřadu městské 
části Brno-střed na Starobrněnské 15 ve středu od 18 hod.

Pro neúnosné zvýšení poplatku jsme počátkem roku zrušili pronajatou poštovní 
přihrádku č. 154 na poště Brno 2. Zároveň jsme stanovili jako korespondenční 
adresu bydliště místopředsedy, Mir. Malovce a pořídili nové razítko ve třech 
vyhotoveních. Ze stejného důvodu jsme změnili i banku pro běžný účet a přešli od 
České spořitelny k Poštovní spořitelně Investiční a poštovní banky, kde nám byl 
zřízen účet č. 15570878/5100.

Klubový zpravodaj Bulteno, vydávaný již bez spolupráce s EK Praha, vyšel péčí 
místopředsedy ve dvou číslech celkem o 12 stranách. Korespondenci vyřizovali 
předseda, místopředseda a hospodářka.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob jsme podali v termínu.

2. Práce s členy
Evidováno jsme měli 46 členů, z toho nečlenů ČES 5. 22. března zemřel pěvec Mgr. 
Václav  Halíř,  který  v  minulosti  často  účinkoval  na  koncertech,  které  klub 
organizoval od 60. let.

Klubových večerů s předem oznámeným programem v esperantu jsme konali 41 a kromě 
toho  mimořádné  setkání  s  Giorgiem  Silferem  ve  čtvrtek  4.  listopadu,  který 
nastínil perspektivy esp. komunity. Programy zajistili: Jarmila Handlová /3, 
zejména o zájezdech do ciziny/, Hršel /9, hlavně jazykových/,  M. Lorková /7, 
literární pásma, historie léčiv, Matka Tereza/, M. Malovec /5, zejm. o UK v 
Berlíně, 9. sjezdu ČES v Táboře, o Klubové knihovně/, P. Marušinec /l/, Mgr. M. 
Picková /3, o semináři ve Skokovech, setkání IKUE v Kroměříži a kongresu v 
Glivicích/, V. Podhradská /6, o aktuálních otázkách, esperantu v Irsku, SET v 
Lančově, o mládeži aj./, Jarmila Veselá /l, o Španělsku s diapozitivy/, Adolf 
Veselý  /3,  o  SATu,  jeho  literatuře  a  sjezdu  v  K.  Varech/,  Ing.  arch.  Jan 
Werner /2, Eugen Wüster, odborný jazyk/.

Gratulace jubilantům obstarávala podle členské evidence hospodářka, stejně jako 
pozdravné  lístky  o  velikonočním  a  vánočním  programu.  Životní  jubilea  členů 
připomínaná na klubových večerech pohotově fotograficky dokumentovala Mgr. M. 
Picková /l. září u V. Podhradské, 20. října J. Malé a 24. listopadu M. Lorkové/.

Externích akcí se členové účastnili podle svých možností. UK v Berlíně se za 
sponzorní účasti EK Stuttgart zúčastnil M. Malovec. 9. sjezdu ČES v Táboře se 
zúčastnili Mgr. Hršel, M. Malovec, J. Handlová, Mgr. Picková, V. Podhradská, M. 
Klimentová, R. Podepřel, L. Trojanová. Kongresu IKUE v Glivicích se zúčastnila 
Mg. M. Picková, setkání IKUE v Kroměříži M. Picková, M. Lorková, J. Handlová. 
Jarního, semináře ve Skokovech se účastnily J. Handlová, Mgr. M. Picková, M. 
Ackermannová a podzimních R. Podepřel. V. Podhradská, J. Handlová a J. Malá při 
zájezdu do Irska se setkaly s esperantisty v Dublinu.

8. prosince jsme mimořádně změnili program - a změnu oznámili redakcím - na 
přednášku francouzských mladých cestovatelů Laurenta a Gudule Le Pichonových 
"Tra Eŭropo en ruldomo kaj ĉevalo”. Přednáška byla mimořádně hojně navštívena. 
Rodina s 3-letou dcerkou, přezimující ve vesnici u Opavy, byla hostem p. Ad. 
Veselého  a  jeho  francouzské  manželky,  kteří  také  zorganizovali  rozhovor  v 
redakci MFD s následným článkem.

Z časopisů jsme odbírali: Monato, Heroldo de Esp. /?/, Eventoj,  Juna Arniko. 
Další časopisy přicházejí na místopředsedu jakožto na redaktora Starta, takže se 



soukromým  odběrem  a  členstvím  v  UEA  máme  přístup  k  značnému  množství 
zahraničních časopisů.
3. Informace veřejnosti, vyučování
Programy klubových večerů publikujeme průběžně v měsíčníku Kam v Brně, kde jsme 
oznámili i zahájení jarního kurzu od 10. března a podzimního od 6. října. 
Jediným  výsledkem  bylo  získání  kontaktu  s  někdejším  absolventem  písemného 
kurzu /J. Hovorkou a zájemkyní o kurz pí Olejníčkovou. 

V  září  rozeslal  místopředseda  informaci  brněnským  redakcím  o  připravovaném 
kurzu, sjezdu ČES v Táboře a o virtuální esp. knihovně na internetu.
Slyšeli jsme o odezvě v tisku, ale konkrétní výstřižky nemáme.
Informovali jsme se o pronájmu informačních plochy v podchodu pod nádražím. 
Pronájem byl naprosto neúnosně drahý, 1800 Kč/měsíčně, při platbě předem na 3 
měsíce po 1500 Kč.

Reklamní plochy v měsťské hromadné dopravě podle vyžádané informace od fy SNIP 
by stály u formátu A4 na 1 měsíc 4200 Kč + DPH 22%.

Na klubový večer o UK v Berlíně 8. září jsme pozvali redaktorku MF Dnes, která 
interview s námi zpracovala do článku uveřejněného 21. září, ke kterému jsme 
měli výhrady. 

Dobrou odezvu měla beseda s manžely Le Pichonovými v článku v MFD v prosinci.

Zájem tisku vzbudila i návštěva předsedy TE /Togo/ Kokou Sagbadjelou, který po 
konferenci ILEI v K. Varech byl hostem rodiny Hršelovy na Lančově a na její 
chalupě na Svitavsku. Došlo k několika setkáním s esperantisty v č. Třebové a ve 
Svitavách a ve Svitavských novinách byl otištěn článek s fotografií v č. 10 
/říjen/ na titulní straně.

4. Esperantská literární nadace
Rozhodnutí  vyplývající  z  nového  zákona  o  nadacích  bylo  provedeno  jednáním 
předsedy s příslušnými úřady a dospělo ke konci v květnu.
Práce na ukládání literatury do počítače, prováděná místopředsedou M. Malovcem, 
pokračuje.
Bibliografie  díla  Miloše  Lukáše,  zpracovávaná  Z.  Hršelem  a  ukládaná  do 
počítačové  podoby  M.  Malovcem,  pokračuje  a  blíží  se  ke  konci.  Zbývá  ještě 
zjistit originály několika desítek českých a jinojazyčných originálů.

5. Závěr
Členská základna je valnou většinou důchodového věku. Získat mládež především 
studentskou proto zůstává prioritou.
Získat  informační  skřínku  nebo  reklamní  plochy  bude  neúnosné,  proto  musíme 
intenzivně využívat tisku. Aktualizovaný adresář redakcí je vyhotoven.


