SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO
Adreso: Věra Podhradská, Poříčí 1, 603 00 Brno; tel. 543 233 047 a 736 249 264

POZVÁNKA

na setkání členů a příznivců Sdružení pro mezinárodní

jazyk esperanto v Brně v září - prosinec 2015
Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno-Kohoutovice, Libušina třída 27,
v 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné
zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy). Název stanice je „Jírovcova“.
(Upozornění: některé spoje ze zastávky Jírovcova pokračují do Lískovce!) Použít lze také autobus č. 50.
Začátek schůzí je vždy v 18.00 hodin.
16.9.2015

Návštěva francouzských esperantistů
společna akce SILE a EK na Starobrněnské ul.

SILE a EK

21.10.2015

Měkkýši (Moluskoj)

Oldřich Arnošt Fischer

18.11.2015

Něco z ezoteriky

Slavomír Barták

16.12.2015

Vánoce přicházejí

členové

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno
Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým
náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek (vpravo na rámu dveří).
Začátek schůzí v 18.00 hodin.
Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, malovec@volny.cz,
telefony: 530 319 263; 737 562 479.

2.9.2015
9.9.2015
23.9.2015

Dojmy z dovolené
21. ekumenický kongres ve Strasburgu
Vyvíjí se esperanto v univerzální jazyk vědy?

O.A.Fischer, G.Stier
Zdeněk Závodný

30.9.2015

71. kongres mládeže ve Wiesbadenu

7.10.2015

Letní esperantské studium v Martině 2015

Miroslav Hruška
Milan Kolka

14.10.2015

Idiotismy

Miroslav Hruška

28.10.2015

státní svátek – schůzka odpadá

4.11.2015

Antonín Zhoř a Eduard Štorch

O.A.Fischer

11.11.2015

Film Gerta zmizela 1

Milan Kolka

25.11.2015

Film Gerta zmizela 2

Milan Kolka

2.12.2015

Josef Vondroušek (1904-1995)

Miroslav Malovec

9.12.2015

Zábavné vyučování

Josef Vojáček

V Brně dne : 6.9.2015
Věra Podhradská
prezidanto de la societo

Miroslav Malovec
prezidanto de EK Brno
pokr. str. 2
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členové

Ještě jednou upozorňujeme na mimořádnou schůzku, vyjímečně na Starobrněnské
místo v Kohoutovicích, a to z toho důvodu, že nás navštíví 12ti členná skupina
francouzských esperantistů , kteří si také chtějí prohlednout naše město. Přesnou
dobu setkání Vám sdělíme dodatečně, až se dozvíme přesný program jejich
návštěvy. Počítejte ve večerních hodinách, protože kolem 21 hod. odjíždějí do
Svitav.
Lingva anguleto
Prepozicioj kaj akuzativo
Multaj legantoj diros, traleginte la titolon, ke tio prezentas nenian problemon. Sed
tamen ni renkontiĝas kun tiaj kazoj, ke iuj esperantistoj metas la akuzativan finaĵon
post tiaj prepozicioj, kiel estas „de“, „pri“, „laŭ“ kaj aliaj, kie oni ne devas uzi la
akuzativan finaĵon. Ĝenerale validas, ke la prepozicioj en Esperanto neniam estu
ligataj kun akuzativo. Sed iam ni trovas la finaĵon –n eĉ post iuj prepozicioj. Bonvolu
konsciiĝi, ke en tiu ĉi kazo ne temas pri akuzativo, sed pri la esprimo de direkto: mi
iras en la lernejon, mi veturas en Pragon. En tiu ĉi senco la finaĵo –n povas renkontiĝi
ankaŭ ĉe adverboj: mi iras hejmen. En tiuj ĉi kazoj do ne temas pri la akuzativo.
Předložky a akuzativ
Mnozí čtenáři si jistě pomyslí, že se nejedná o žádný problém. Ale setkáváme se s
případy, že někteří esperantisté kladou koncovku 4. pádu (akuzativu) i po takových
předložkách, jako jsou „de“, „pri“, „laŭ“ a mnohých jiných, po nichž se nesmí klást
koncovka 4. pádu. Všeobecně platí, že žádná předložka nesmí být spojována se 4.
pádem. Někdy však užíváme koncovku –n po některých předložkách. V tomto
případě se však nejedná o 4. pád (akuzativ), ale o vyjádření směru: jdu do školy, jedu
do Prahy (kam?). V tomto smyslu se koncovky –n používá i u příslovcí: mi iras
hejmen (jdu domů). V těchto případech se tedy nejedná o 4. pád (akuzativ).
Jaroslav Mráz 7-8/2003
Poznámka:
Tady se Jaroslav Mráz poněkud zmýlil. Předložkové pády, tzv. prepozitivoj, se
v zásadě pojí s nominativem (1. pádem), v případě označení směru s akuzativem
(4. pádem), Plena Analiza Gramatiko, § 34, je pak nazývá akuzativprepozitivoj.
Takže se o akuzativ jedná, dokonce i v češtině (sur la plankon – na podlahu, na koho
co?). V případě příslovcí (hejmen, kien, tien) jde prostě o označení směru, příslovce se
neskloňují, zde nelze tedy mluvit o pádech. Gaston Waringhien v PIV (str. 723) říká,
že Zamehof jen z tradice nazval koncovku -N akuzativem, ale v esperantu má širší
význam, který definoval takto: 1. montranta ĉiun komplementon ne enkondukitan de
prepozicio 2. montranta ĉiun komplementon, kiu signifas lokon, celatan de movo, eĉ
se tiun akompanas prepozicio.
Miroslav Malovec
2

