Fondo de la klubo
La unuan lernolibron de Esperanto por ĉeĥoj verkis 18-jara F.V. Lorenz (1890) en Pardubice, sed ĝi
ankoraŭ ne startigis la movadon en Ĉeĥio. Sukcesa estis la dua lernolibro en la jaro 1900 de 21-jaraj
instruistoj Theodor Čejka, Valentin Bilík kaj Jan Holub en Bystřice pod Hostýnem. En Brno
formiĝis grupo da esperantistoj sub gvido de 26-jara ĵurnalisto Karel Pelant, kiu klopodis oficiale
fondi tutaŭstrian Esperanto-societon. La ŝtataj burokratoj faris diversajn obstaklojn, ĝis kiam
deputito Josef Hybeš prezentis en la viena parlamento interpelacion pri ĉikanado de la civitanoj.
Poste la ministro de internaj aferoj ordonis al polica direktoro akcepti la statuton de nova societo,
kio okazis 27.10.1901.
El tiu tempo konserviĝis la unua kluba komitato kaj viva bildo Kunfratiĝo de la popoloj el la gazeto
Lingvo internacia.

Verda Stacio
Sur la unua bildo ni vidas renkontiĝon de esperantistoj en Brno 1928. En tiu tempo aperis en
Radiojournal Brno unuaj kursoj de Esperanto kaj unuaj esperantlingvaj kvinminutaj prelegoj. Meze
de la foto ni vidas 15-jaran knabon, kiu estas Jiří Vítězslav Šamla kaj apud li lia patrino Marie
Strejčková-Šamlová. Ili du estis motoro de la esperantlingvaj elsendoj. Sur la dua foto el 1933 ni
jam vidas J. V. Šamla kiel 20-jaran junulon kaj apud li staras 13-jara knabo Ivan Blatný, posta
granda ĉeĥa poeto. La 1-an de marto 1933 realiĝis la unua 60-minuta artisma horeto, en kiu Blatný
deklamis poemon de Stanislav Schulhof. La grupo estas verŝajne laborantojn de Radiojournal, al
kiu donis J.V.Šamla rapidan Esperanto-kurson.
Ni vidas la rolantojn antaŭ mikrofono kaj broŝuron, kiun verkis Šamla en 1937 pri la agado de
Verda Stacio. Konserviĝis kelkaj liaj tradukoj kaj ankaŭ tekstoj de Theodor Kilian kaj Tomáš
Pumpr.
Post la milito oni daŭrigis elsendojn el Prago, ĉar la studio en Brno estis damaĝita per bomboj. El
tiu tempo konserviĝis registrita opero Najado de Antonín Dvořák kun Marie Tauberová, Beno
Blachur, Karel Kalač kaj komenton legas Karel Höger.

Tutŝtata kongreso en 1950
Por komparo ni vidas maldekstre kongreson el 1935 kaj dekstre en 1950, kiam venis pli ol mil
personoj kvazaŭ al nunaj UK-oj. Sube maldekstre la klubo festis 50-jariĝon – ni vidas
komeniologon Josef Krumpholc, pioniran esperantiston, kaj knabinojn, inter ili Věra KořínkováNovobilská, Jarka Čejková kaj Věra Podhradská.
Dekstre estas nova klubo en Židenice, kiun gvidis latva poetino Milda Jakubcová en la folklora
kostumo.
En la jaro 1952 ĉesis aperadi tutŝtata gazeto Esperantista (oficiale pro manko de papero), ĉesis
elsendi Verda Stacio kaj komunistoj trudis al esperantistoj, ke ili "propravole" likvidu sian
organizon. Restis nur kluboj, kiuj povis labori sub diversaj kluturdomoj, eldoni por siaj membroj
stencilitajn informilojn (bultenojn), okazigi somerajn tendarojn. Junularo en Brno komencis ludi
teatron kaj la klubo invitis profesiajn kantistojn el Janáček-operejo por klubaj koncertoj. Foje ili
kantis mem, foje venigis siajn studentojn. La koncertoj okazis ĝis 2004. Kelkajn fotojn el tiu epoko
montras sekvaj fotoj:

Fondo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio
Dum Praga Printempo 1968 la diktaturo iomete liberiĝis, la respubliko estis dividita je federacio.
Ankaŭ esperantistoj ricevis ŝancon renovigi sian organizon, sed aparte ĉeĥan sub ĉeĥa ministerio de
kulturo kaj slovakan sub la slovaka ministerio. Eĉ UEA faris escepton kaj akceptis ambaŭ, kvankam
laŭ reguloj ĉiun ŝtaton povis reprezenti nur unu asocio, sed ili komprenis, ke kun diktaturo ne eblas
diskuti. La ĉeĥa asocio estis fondita en Brno, loko de la unua klubo, kaj nome la 30-an de marto
1969 en Besední dům, feliĉe pli frue ol venis "renormaligo", do nova strikta diktaturo.
Ni vidas plenplenan salonon, parolas sinjoro Josef Vondroušek, prezidanto de la klubo, apud li sidas
Jan Werner kaj Zdeněk Hršel. Dekstre estas foto de Jaroslav Mařík, praga esperantisto, kiu ĉe
ministerio subskribis la fondan protokolon de la asocio.
En 2002 Jan Werner fondis novan klubon, Societon por la internacia lingvo Esperanto en Brno, kiun
li volis gvidi sur pli alta intekta nivelo. Ni vidas foton el 2013, kiam prelegis prof. Novobilský pri
Petr Ginz.
En 2005 studento Marek Blahuš fondis Ĉeĥan Esperanto-Junularon post kelkaj kursoj ĉe Masarykuniversitato, kiujn gvidis Josef Vojáček. Marek scias plurajn lingvojn, studis eksterlande, nun li
estas la la plej juna akademiano de Esperanta Akademio. Li ankaŭ laboras inter administrantoj de
ĉeĥa Vikipedio kaj prizorgis, ke mi ricevis honoran membrecon kiel fondinto de la ĉeĥa Vikipedio
per traduko el Esperanto. Tion ĵurnalistoj konsideras kuriozaĵo kaj de tempo al tempo min
intervjuas.
Jan Werner ankaŭ fondis Esperantologian kaj literaturan forumon, en kiu li klopodis kunlaborigi
aktivajn esperantistojn kaj eldonis 20 numerojn de Leteroj de ELFo.

Literaturaj aktivecoj de niaj klubanoj
Panjon de Seifert esperantisgis Jiří Kořínek, kiu ĝis 1964 loĝis en Brno. Militon kontraŭ
salamandroj de Karel Čapek tradukis Josef Vondroušek. Verkaron de Miloš Lukáš kolektis kaj
science priskribis lia iama gimnazia lernanto en Hradec Králové Zdeněk Hršel. Fakan literaturon
verkis Jan Werner. Broŝuron de Max Kašparů esperantisgis Marek Blahuš. Serion de libroj pri la
naturo "kun fotilo" verkas Oldřich Arnošt Fischer. Li ankaŭ desegnis bildetojn por tabloludo
Abecedino, kies teksto estas verko de Milan Kolka. Operon Sternenhoch mi esperantistis laŭ peto
de la komponisto Ivan Acher, kiu poste muzikigis mian tradukon, kiu tiamaniere fariĝis originalo,
kaj estis plurfoje ludata en Nacia Teatro en Prago, ĝis la pandemio la spektaklojn malebligis. Lasta
projekto estas reteja, Arbarista Panteono de Miroslav Hruška, en kiu li priskribis turismajn vojojn
ĉirkaŭ Brno kaj duono jam estis esperantigita.

