
Zpráva o činnosti PIONÝR - Esperantského kroužku Dr. Hradila 

 v Mladé Boleslavi za rok 2014. 
 

1. Na našich stránkách www.mlboleslav.cz/esperanto najdete aktuální 

zprávy a články z Esperantie a také celé knihy ke stažení a nabídky knih. 

Na stránkách www.evinatelier.cz které mají profesionální úroveň můžete 

v češtině číst o esperantu vedle lidové umělecké tvorby. Na stránkách 

www.esperanto.wz.cz najdete další výsledky naší práce pod hlavičkou 

Jindřiška Drahotová. Na stránkách www.bezvydavatele.cz můžete získat 

knihy původně napsané v esperantu a přeložené do češtiny (celkem 15 

titulů). 

 

2. Městská hvězdárna po dohodě je schopna zprostředkovat prohlídku s 

esperantským průvodcem. www.hvezdarnamb.cz 

 

 

3. Výuka jazyka probíhala v kroužku 6. základní školy do června. V září, 

protože se chlapci rozešli na různé střední školy, již se již s výukou 

nepokračovalo. 

 

4. V klubovně v Erbenově ulici máme k dispozici nový počítač. Scházíme 

se 2x týdně. Je zde možnost přespání ve vlastním spacím pytli na zemi. 

 

 

5. V Městské knihovně se konala v lednu přednáška o Islandu, v březnu o 

knize Maškaráda kolem smrti. Další přednášky pro omezený počet 

neesperantistů se konaly v klubovně OAZA s promítáním (o Íránu, 

Brazílii, Nepálu, knihách apod.) 

 

6. V květnu a v září se uskutečnily jazykové semináře ve Skokovech. Na 

jarním spolupracoval klub z Písku. Zúčastnili se hosté z Nizozemska, 

Maďarska a Ruska. 

 

 

7. V únoru v Domě spisovatelů a překladatelů se uskutečnil slavnostní 

křest knihy „Maškaráda kolem smrti“ - překlad z esperanta do češtiny. 

Aktu se zúčastnil Prof. Humphrey Tonkin z USA. Byla zde výstavka knih 

a autogramiáda.  

 

8. V říjnu se objevila další kniha na výše jmenovaných stránkách: Paměti 

Vladimíra Samodaje, ukrajinského Rusa, arabisty a esperantisty. 
 

 

9. V našem skladu jsou k mání tyto knihy: Člověk proti babylonu – příběh 

iniciátora esperanta za 160 Kč v češtině a Legolibreto VI. a V+VII po 50 

Kč v esperantu. 

 

http://www.mlboleslav.cz/esperanto
http://www.evinatelier.cz/
http://www.bezvydavatele.cz/
http://www.hvezdarnamb.cz/


10. Očekáváme vydání (překlady z esperanta) knihy Mise od Julese 

Vernea (nedokončený rukopis) a knihu Robinsoni na Sibiři od Tivadara 

Sorose v nakladatelství KAVA+PECH. 

 

11. Navázali jsme přátelské styky s pražskými esperantistkami, které 

jsme navštívili v červnu a jejich návštěva u nás se konala v listopadu. 

 

12. V červnu jsme se také účastnili na Esperantském dnu v Pardubicích. 

 

13. V říjnu na kongresu Českého esp.svazu v Prostějově. 

 

                                                                   Drahotová prosinec 2014. 


