
Historio de SILE

2002: Fondita Societo por la internacia lingvo Esperanto en Brno. La Societo preparis 
materialon Posuzujme esperanto objektivně (Ni prijuĝu Esperanton objektive). Jan Werner 
prilaboris Terminaron de betono kaj betonistaj laboroj. 

2004:  La klubo festis  100-jariĝon de  du grandaj  klubanoj,  nome  Josef Vondroušek kaj 
Vilibald  Scheiber.  Venis  reprezentantoj  de  la  partnera  urbo  Stuttgart.  Inĝ.  Jan  Werner 
aperigis  ĉe  KAVA-PECH libron  Terminologiaj  konsideroj kaj  Jaroslav Pokorný preparis 
ekspozicion en agrikultura muzeo en Valtice (paneloj disponeblaj). En KAEST partoprenis 
J. Werner (Planlingvo) kaj M. Mlovec (Vikipedio - Aktualigo de Enciklopedio de Esperanto  
1935). 

2005: Eldonita prelegaro Verda Duopo pri Vondroušek-Scheiber. La klubon vizitis klubanoj 
el  la  partnera  urbo  Rennes kaj  nia  reprezentanto  Marek  Blahuš  vizitis  partneran  urbon 
Stuttgart okaze  de  la  100-jariĝo  de  la  loka  Esperanto-klubo.  Inĝ.  Jan  Werner  redaktis 
broŝuron  Jarkolekto  de  TAKE  2005 kaj  eldonas  kajerojn  Konstru-forumo. J.  Werner 
esperantigis la unuan rakonton el la libro de Milan Kundera Můj Janáček (Mia Janáček) kaj 
pere  de  la  eldonejo  Atlantis  petis  la  aŭtoron  pri  permeso,  sed  ne  ricevinte  ĝin,  aliajn 
rakontojn li ne tradukis. 

2006: Inĝ. Jan Werner iniciatis Esperantologian kaj Literaturan Forumon (ELFO), kiun 
li  gvidis  per  siaj  leteroj.  En  KAEST Dobřichovice  partoprenis  M.  Blahuš  (Unikodo  - 
Esperanto  de  Interreto),  J.  Werner  (Ĉarpentistaj  lignoligoj)  kaj  M.  Malovec 
(Maŝinelementoj laŭ Ján Mužlay). J. Werner akiris premion de Belartaj Konkursoj pro eseo 
Pri bono, malbono kaj multkulturismo (UK Florenco)

2007: Mgr. Zdeněk Hršel esperantistgis prospekton Brno estas ĝusta direkto, troveblan en 
la magistrata retejo. Inĝ. Werner kolektis siajn Leterojn ELFO 2006-2007. 

2008: Jan Werner verkis  Koteadon en konstru-desegnoj. J. Werner, V. Podhradská kaj M. 
Malovec  kolektas  informojn  pri  esperantistoj  enkadre  de  projekto  Memoro de  la  ĉeĥa 
Esperanto-movado. Jan Werner aperis en dokumenta filmo de Ĉeĥa Televido Interhelpo - 
historio de unu iluzio.  En  KAEST Dobřichovice  partoprenis  aktive  J.  Werner  (prelego 
Kvar  jaroj  de  Konstru-Forumo),  J.  Vojáček  (Esperanto,  scienco  kaj  tekniko  -  kelkaj  
konsideroj al estonteco) kaj M. Malovec (Pri konstruado de elektronika biblioteko-arkivo). 
J. Werner publikigis en La Ondo de Esperanto 8-9/2008 rakonton de Jan Balabán La pano 
de juna aĝo kun permeso de la aŭtoro, kiu en 2010 neatendite mortis 49-jara.

2009: J. Werner montris nian urbon al grupo de rusaj esperantistoj celantaj al UK. Bohumila 
Trzosová  venigis  esperantiston  Emílio  Morales  Ortega  el  Hispanio,  urbo  Valencio.  En 
salono de la biblioteko Mahen okazis poezia vespero de rusa poetino Ljubov Vondroušková, 
kies versojn esperantigas J. Krolupper. Esperanton prezentis al neesperantistoj J. Werner. 
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J. Werner instruis en Skokovy. V. Podhradská elektita kiel prezidantino de la Societo. 

2010: Inĝ.  Jan Werner  eldonigis  sian tradukon de studenta  romano  Fieraj  koroj de  Eda 
Jitzovský kaj Jarkolekton de TAKE 2010; en la retejo estas atingeblaj liaj kajeroj Konstru-
Forumo; 

2011: J. Werner verkis kaj eldonis Ladistaj produktoj en konstruado. 

2012: La Societo festis 10 jarojn de sia ekzisto, parte en la klubejo, parte per ekskurso al la 
digolago kaj la kastelo Veveří. J. Werner eldonis kolekton de siaj tradukoj kaj eseoj sub la 
nomo Versa Neversa Mozaiko. Sed ĉefe preparis por eldono Ĉeĥan-esperantan frazeologion 
de Josef Cink. 

2013:  En  januaro  ing.  Werner  partoprenis  3-an  internacian  konferenceon  pri  rusoj  en 
Moravio; En februaro fine aperas la longe preparata Ĉeĥa-Esperanta frazeologio de Josef 
Cink. La 7-an de septembro grupo el Brno (Fischer, Frýbert, Malovec, Trzosová, Werner) 
partoprenas en 90-jariĝo de EK Přerov. Jan Werner eldonas Historiaj ĉevroj. 

2014: la 18-an de januaro partopreno en inaŭguro de prelegaro de la 3-a konferenco Rusoj 
kaj Moravio (Fischer, Malovec, Podhradská, Vondroušková, el aliaj kluboj Turková kun 
Viktor kaj Liba Dvořák). La 21a-an de aŭgusto Jan Werner kaj Miroslav Malovec prelegis 
en juda societo en Brno pri Zamenhof; la Societo eldonis libron de Jan Werner Tvorba slov 
v esperantu; 

2015: Jan Werner eldonis Terminaron de kanalizacio kaj romanon Metamorfozoj de Věra 
Nosková (kuntradukis Věra Muchnová). 

2016: La komuna jarkunveno de la Societo kaj de la Klubo la 3-an de februaro nuligis la 
Societon, kiu eniris la Klubon sub la formo de fuzo. La klubo akceptis la nomon Klubo de 
esperantistoj  Brno,  filia  societo  de  Ĉeĥa  Esperanto-Asocio.  Jan  Werner  eldonis  du 
publikaĵojn:  Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj kaj  Konstrufaka kolekto. 
Fine de novembro en Týdeník rozhlas (Semajngazeto Radio) aperis felietono de verkistino 
Věra Nosková Spřízněni umělým jazykem (Konkordiĝintaj per artefarita lingvo) laŭ informoj 
de redaktoro de Starto, kiu publikigis ŝian rakonton en traduko de Věra Muchnová kaj Jan 
Werner.
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