
Z p r á v a
o činnosti Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto a Klub esperantistů Brno

za rok 2015

Vážení přátelé,
     dnes jsme se sešli, abychom zhotnotili činnost SILE a KE za minulý rok, a to vzhledem k tomu, 
že v posledním roce už nejsou rozdíly mezi členy SILE a KE, protože jsou členy obou subjektů. A 
protože,  jak  už  jste  slyšeli,  dochází  k  organizačním  změnám  v  důsledku  nového  občanského 
zákoníku, provedeme určité organizační změny, se kterými jsme Vás jednak seznámili písemnými 
materilály a jednak detailně na schůzce před 14 dny. A také ještě dnes se k tomu vrátíme.
Ale teď tedy si zhodnotíme, co vše jsme v minulém roce udělali, či nesplnili. 

    Výbor SILE byl 5 členný - Podhradská - předseda, jednatel O.A.Fischer, hospodářka B.Trzosová, 
M.Vondroušková členka výboru, M. Kolka kooptovaný člen výboru za odstupujícího J.Wernera, byl 
schválen na výroční členské schůzi.

Výbor se sešel 3x, v lednu 2016 1x - příprava čl.schůzí, společně s výborem KE.
Výbor KE - předseda M.Malovec, hospodář Z.Závodný, jednatel V.Podhradská, mládež M.Hruška.
revizor O.A.Fischer.
 Výbor nutné záležitosti projednával dle potřeby při týdenních programových večerech.

Programové večery se uskutečňovaly každou středu, výjma státních svátů a prázdnin, z toho 
každou 3.  středu v  měsíci  SILE v Kohoutovicích  a  KE na  Starobrněnské  ul.  SILE uspořádalo 
celkem 10 programů, v tom bylo setkání s francouzskými esperantisty na Starobrněské. Zajímavý 
večer o F.V. Lorenzovi, přednášeli manž. Novobilští z Ústí n/L. V rámci KE se uslutečnilo celkem 
29 programů, včetně přátelského předprázdninového posezení na zahradě u Veselých. O činnosti 
nové Verda stacio přijel popovídat jeho vedoucí Pavel Kaščák z Ostravy.

Zajímavé byly programy společné na předem daná témata např. Jak vnímám krásu, Dojmy z 
dovolené,  Zábavné  vyučování.  -  pod  vedením  J.Vojáčka,   Příprava  vánoc,  ale  také  „něco  o 
ezotérice“ popovídal p. Barták. Na těchto programech se z řad členů SILE i KE podíleli: Barták, 
Blahuš, Vojáček, Trzosová, Závodný, Hruška, Kolka, Fischer i s manž. Stier, Malovec, Podhradská. 
Programy byly jednak odborné, také poučné i zábavné. 

Jak  SILE  i  KE  měly  svoje  plány  činnosti,  které  se  ne  vždy  podařilo  splnit  k  úplné 
spokojenosti.

Neuskutečnili  jsme  kolektivní  vycházku  a  nepodařilo  se  nám  navázat  spolupráci  s 
esperantským klubem v  Rennes,  které  je  družebním městem m.  Brna.  Ale  splnili  jsme  úkol  - 
vytvořit  webové prezentace  na  vlastní  doméně  a  úkol  správy facebookové  stránky brněnských 
esperantistů. Členy SILE i KE jsme pravidelně informovali o esperantských akcích v ČR a blízkém 
okolí - zúčastňovali jsme se různých akcí, pořádaných v rámci ČES, AEH ap.

Byla vydaná publikace černé komedie Blanky Fišerové „Rakevtour“, kterou z češtiny do 
esperanta přeložil O.A. Fischer. Více se dozvíte později.

Plány práce také obsahuji úkol podporovat esperantské hnutí obecně, ale také v ČES a ČEJ, 
hlavně na Jižní Moravě.

Myslím,  že tak jako každý rok se naši členové aktivně podílejí na tomto úkolu a dělají pro 
esperanto hodně užitečné práce.

A tak Vás s tím seznámím.

J. Werner - v prvním pololetí 2015 vydal ve svém nákladu publikaci Věra Noskové - Proměny 
Metamorfozoj, dále Terminaro de kanalizacio.



M. Malovec - na webových stránkách klubu pravidelně doplňuje činnost brněnských esperantistů, 
ke stažení jsou texty přednášek z pravidelných programových večerů klubu, doplňoval 
činnost klubu v letech 1901 - 1938, zřídil stránku Kluba kroniko.
Stále  doplňuje  pamět  esperantského hnutí  u  nás,  v  poslední  době  šlo  o  významnou 
esperantistku p. Mildu Jakubcovou vč, fotografií. Od syna Th.Čejky obdržel materiály o 
setkání Th.Čejky s prezidentem Masarykem. M. Malovec se v Brně sešel bahaisty, kteří 
mu předali materiály o Vuku Echtnerovi a jeho spolupracovnici  J.  Bendové. Přepsal 
klubové  Bulteno  1952 -  1989 a  výborové  zprávy z  let  1945 -  1964,  které  psali  J. 
Vondroušek a J, Kořínek. + další zajímavosti z historie esperantského hnutí. Toto vše je 
možné najít na webových stránkách, o kterých Vás průběžně informujeme. Dále kopie 
našeho  bultena  odeslal  do  Vídeňského  muzea.  Pomáhal  vyklidit  Kilianův  dům  a 
zpracovat  tam uložené  materiály  o  esperantském hnutí,  některé  byly  převedeny  do 
našeho klubu. Část byla odvezena na Lančov k archivaci.                     

Přeložil 80% stránek o židovských dětech v Terezíně v letech 1942 -1945, mezi kterými 
byl vůdčí osobností Petr Ginz, ale byli tam i jiní významní chlapci, na př. Ota Ornest, 
známý herec.

Zpracovává nové vydání esperantsko-českého slovníku a na žádost divadelní skupiny ve 
Svitavách Vondrouškův překlad hry Ze života hmyzu bratří Čapků.                        
Jako redaktor Starta připravil k vydání 4 čísla . Spolupracuje na digitalizaci.

     Pracoval jako člen  výboru ČES, a především je předsedou KE Brno.

O.A. Fischer - V roce 2015 zastával funkci jednatele SILE a člena revizní komise KE. Programové
                       večery obohatil 6 přednáškami. Zúčastňil se čtyř esperantských akcí, z toho 2 zahra-
                       ničních. (Vroclav - Biblické dny, Štrasburk -Ekumenický sjezd, Svitavy - výstavu
                       S esperantem kolem světa, - připravil svých 8 fotografií členovců, které byly 
                       vystaveny na samostatném panelu pod názvem Migrado al ciuj nuancoj de la verda.
                       Dále se zůčastnil Konference  ČES v Ústí n/O.
                       Zapojil se do ediční činnosti, připravil k vydání 1 knihu ( ve spolupráci s J.Wernerem
                       od české spisovatelky Blanky Fišerové Čerkoturneo(orig. Rakevtour) Kniha vyšla
                       17.3.2015 v Brně a dostala se již do 20 zemí světa. Věnoval se i další překladatelské 
                        činnosti - pro skupinu NOPROBLEM (Verda stacio) přeložil do esperanta tři písně.

M. Kolka      -  v lednu 2015 byl kooptovan za člena výboru SILE za odcházejícího J. Wernera. 
                         Zapojil se hned do činnosti, týkající se vydání publikace Cerkoturneo, aby bylo vše
                         v souladu s obecně platnými předpisy.Provádí správu stránek na Facebocku, založil
                         www.esperanto.cz, zúčastnil se kurzu Somera Esperanto Studado v Martině.
                         Nastudoval problematiku spolků podle OZ a přípravu smlouvy o fůzi, seznámil 
                         členy KE i SILE o postupu a věnoval se i dalším organizačním záležitostem.

Z. Závodný -   byl hospodářem KE,  vzorně se staral o finance klubu, hlavně o jejich zvyšování, 
                        staral se o včasnou úhradu všech pohledávek. Pro SILE se staral o vyzvedávání a 
                       vracení klíčů od klubovny v Kohoutovicích. Podílel se na programových večerech jak
                       v KE, tak v SILE.

B. Trzosová - hospodářka SILE, eviduje ediční činnost, skladuje dosud vydané publikace

M.Hruška -    je členem výboru ČES, vydává tzv. Retkomunikoj, je aktivním členem esperantské
                      mládeže, 

M. Vondroušková - třináct roků členkou výboru SILE, zejména se starala o občerstvení při schůzích
                       SILE a byla pověřována různými úkoly.  



V.Podhradská - předsedkyně SILE, členka volební komise ČES, hospodářka na táboře v Lančově

     Z materiálů, které Vám byly zaslány vyplynuly určité organizační změny, které nám v tomto 
roce vyplynou. V prvé řadě, pokud se týká SILE, v letosním roce se neschází v Kohoutovicích jak
bylo zvykem, ale na návrh výboru po projednání na schůzce v měsíci říjnu bylo schváleno, že od 
nového roku 2016 se budou schůzky konat na Starobrněnské. 
Také v těchto dnech jednáme a připravujeme organizační změny s ohledem na platnost nového OZ. 
O tom všem se dozvíte ještě dnes i když je to trochu komplikované. Proto také letos byla jen jedna 
zpráva jak za SILE, tak i za KE a po odsouhlasení tzv. fúze budeme už jen jeden celek. Nakonec 
stejně už v této době jsme všichni byli členy obou subjektů. O tom, co se vše bude dít, budete v prů-
běhu dnešního dne informována.
     Závěrem mi, prosím, dovolte, poděkovat v prvé řadě Vám všem, kteří se zúčastňujete našeho 
brněnského esperantského života, dále pak především členům výboru SILE, protože činnost SILE 
bude ukončena. Po dobu 13 let činnost SILE byla jistě na vysoké úrovni a já věřím, že pokračování 
bude spojením se s KE.  Samozřejmě, že děkuji také výboru KE, zejména odstupujícím. Věřím, že 
nově zvolený výbor bude v práci pro dobrou věc pokračoat i nadále.
Děkuji za pozornost. 

                          

                       

 


