Zpráva o činnosti
Muzea esperanta ve Svitavách
za rok 2014
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Úvod
Muzeum esperanta (jediné muzeum tohoto druhu v ČR)
vzniklo v září 2008 jako výsledek součinnosti mezi
Českým esperantským svazem (ČES), městem Svitavy,
Městským muzeem a galerií Svitavy a svitavským Klubem
přátel
esperanta,
jehož
předsedkyně
(a
místopředsedkyně ČES) ing. Libuše Dvořáková je
iniciátorem a hlavním motorem celého projektu.
Jeho vznik významně finančně podpořilo Ministerstvo
kultury ČR, ČES, město Svitavy a nadace Esperantic Studies Foundation (USA).
Z hlediska právní formy muzeum nemá vlastní právní subjektivitu, funguje jakožto kulturní zařízení a
organizační složka Českého esperantského svazu, který je právnickou osobou a má právní statut
občanského sdružení (spolku).
ČES je nezisková organizace zajišťující svou činnost plně dobrovolnicky a s minimálním rozpočtem.
Jeho hlavním cílem a posláním je podpora šíření mezinárodního jazyka esperanto, určeného pro
mezinárodní komunikaci na bázi rovnoprávnosti, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi,
podporu jazykové rozmanitosti a ochranu minoritních kultur. Studium tohoto jazyka je doporučováno
i za účelem usnadnění učení se dalším cizím jazykům a celkového zdokonalení mentálních schopností
(podrobněji viz Cíle a poslání ČES). V září 2008 byla mezi městem Svitavy a ČES podepsána smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci, uzavřená podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, nyní č. 89/2012 Sb.).
Na jejím základě ČES může využívat v bezplatném pronájmu část přízemních prostor Ottendorferova
domu (který je majetkem města Svitav a ve správě Městského muzea a galerie) k provozu muzea (s
využitím vybavení, které je zčásti majetkem ČES a zčásti majetkem MMG). Za to zajišťuje zdarma
fungování důstojného prostoru využitelného nejen pro potřeby esperantského hnutí, ale i pro i pro
kulturní a vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost z města a okolí. Některé akce jsou pořádány ve
spolupráci s jinými subjekty (např. Asociací Brontosaurus Svitavy), některé jsou aktivně připravovány
přímo členy Muzejní skupiny a klubu.
Zároveň díky své specifické síti kontaktů prostřednictvím jazyka esperanto ČES zajišťuje zviditelnění a
propagaci města Svitav a svitavského regionu v zahraničí (včetně mimoevropských zemí) a zčásti i v
českých médiích a podporuje zahraniční návštěvnost města (díky individuálním turistům i účastníkům
mezinárodních akcí, které se zde pořádají).
Od října 2011 je muzeum rovněž oficiálním sídlem Českého esperantského svazu. Vzhledem k
frekvenci pořádaných akcí se postupně stalo přirozeným centrem esperantského hnutí v České
republice.
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Výstavní činnost
Výstavní prostory muzea jsou rozděleny na stálou část, která je každoročně zčásti aktualizována.
Jedná se o několik panelů a vitrín, kde se nachází základní informace o esperantu, hlavních cílech a
struktuře esperantského hnutí a zejména o možnostech uplatnění znalosti jazyka, zejména v oblasti
cestování a kultury. V loňském roce byly zcela obměněny vitríny s ukázkami z knižní produkce různých
žánrů. Multimediální dokumenty mohou návštěvníci nalézt na interaktivním dotykovém infopanelu a
v muzejním počítači.
Druhá tematická část, je věnována vždy celoroční výstavě. V lednu až září 2014 byla ke zhlédnutí
výstava "Esperanto a múzy" představující profesionální i amatérskou uměleckou tvorbu esperantistů
(pocházejících ze 4 kontinentů), zejména v oblasti klasického výtvarného umění a uměleckých
řemesel, ale i poezie, hudby a divadla. Na výstavě byli zastoupeni i uznávaní profesionální umělciesperantisté (např. sklář a medailér Jiří Harcuba, šperkař žijící ve Velké Británii Karel Bartošík, grafik a
aktivní příznivec esperanta Věroslav Bergr a další ). Své obrazy zde vystavovali např. umělci z Jižní
Koreje a Brazílie, z regionálních umělců zde představil svá díla např.sklářský výtvarník pan Gracias z
Poličky (viz dolní část Obrázek 2 Vitrína k výstavě "Esperanto a múzy")

Obrázek 1 Plakát k výstavě
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Obrázek 2 Vitrína k výstavě "Esperanto a múzy"

Současná expozice je u příležitosti konání Celostátní filatelistické výstavě ve Svitavách věnována
tématu: "Esperanto a sběratelství" (Esperanto kaj kolektado). Exponáty pochází z více něž 40 zemí
světa od 15 vystavovatelů. Vernisáž výstavy proběhla 27. září 2014 za přítomnosti několika desítek
účastníků z celé ČR a s hosty ze Slovenska, Rakouska a Nizozemí.

Obrázek 3 PaeDr. Milan Báča zdraví účastníky vernisáže jménem Svazu českých filatelistů

Na nové výstavě byla jedna část věnována i novým knižním přírůstkům získaným právě výměnami a
dary s esperantskými knihovnami a muzei ze zahraničí (Rakousko, Francie, Německo) a činnosti
nevidomých esperantistů. Na sběratelské výstavě jsou zastoupeny i zapůjčené exponáty esperantistů
z celé ČR, z Chorvatska, Německa a Francie. V kategorii "Co sbírají esperantisté a příznivci esperanta"
jsou mezi vystavovateli i členové svitavského klubu Libuše Dvořáková (historické pohlednice Svitav),
Miroslav Sýkora (geožetony z geocachingu) a aktivní spolupracovník muzea Jan Richtr z Asociace
Brontosaurus (bankovky a mince, telefonní karty, obaly od čajů, pudingů a jogurtů).
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Knihovní činnost
Zpracování knihovního fondu systematicky zajišťuje paní Marie Čumová ze svitavského klubu. V
současné době má knihovna Muzea esperanta zkatalogizováno přes 15 000 knihovních jednotek.
Na webu muzeum.esperanto.cz byl 2x ročně aktualizován katalog knih a časopisů i katalog duplíkátů.
V průběhu roku 2014 došlo ke zrušení knihovny Českého esperantského svazu a převedení knih do
muzejní knihovny - náročným současným úkolem je tedy postupné sjednocení obou katalogů.
Jednotlivé publikace vztahující se k probíhajícím expozicím jsou vystaveny ve vitrínách. Známé a
významné kusy jsou součástí stálé výstavy mapující esperantské hnutí u nás i v zahraničí. Významným
úkolem loňského roku se stala práce na vytvoření funkčního výpůjčního řádu knihovny. Mezinárodní
konference o aplikaci esperanta ve vědě a technice, která proběhla v Modre na Slovensku v
listopadu 2014) a jež byla tentokrát věnována zejména esperantským knihovnám a archívům, se za
Muzejní skupinu ČES oficiálně zúčastnili Miroslav Malovec a dr. Petr Chrdle, kteří kromě prezentace
činnosti muzea jednali v pracovní skupině o problematice výpůjčních řádů a koordinaci vzájemné
mezinárodní spolupráce mezi esperantskými knihovnami.
Významným pozitivním posunem ve zkvalitnění práce se v r. 2013 stalo (díky vstřícnosti ředitelky
Městského muzea a galerie Mgr. Blanky Čuhelové) poskytnutí prostor na ulici Milady Horákové pro
účely depozitáře, kde se v rámci možností, které máme, snažíme vytvořit kvalitní a vyhovující
prostředí pro esperantský materiál, a to zejména jako sklad Libroserva pro ČES, úložiště duplikátů a
mimo jiné je zde uložena část knihovny Muzea esperanta. Naší snahou je vybavit tuto místnost
adekvátním mobiliářem, kdy budeme moci uskladnit materiál svazu, klubu i muzea, se kterým pak
můžeme dále nakládat, příkladem může být mezinárodní výměna knih mezi esperantskými
institucemi v Evropě.
V zájmu modernizace činnosti knihovny řada knižních publikací a časopiseckých článků je k dispozici i
v digitální podobě v muzejním počítači a ve virtuálním muzeu na síti Ipernity - obojí garantuje členka
Muzejní skupiny a kurátorka výstav PhDr. Pavla Dvořáková z Písku.
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Sbírkotvorná činnost
Vzhledem k povaze esp. hnutí, jehož podstatou je především nezhmotnitelná živá komunikace,
muzeum dosud disponovalo typickými exponáty muzejní povahy jen v omezené míře - větší část
fondu představovaly knihy, časopisy a informační materiály. Pro informační panely byly z finančních
důvodů používány převážně naše fotografie nebo kopie pořízené z internetu . V r. 2014 v souvislosti s
přípravou výstavy o sběratelství se naše činnost soustředila na větší systemizaci sbírek pohlednic a
fond se rozrostl o další objekty z darů esperantistů-sběratelů. Jako nejcennější dar jsme v září 2014
do muzea přijali nesoutěžní filatelistickou sbírku o esperantu, kterou představil pan Alois Jakubec z
Hranic na Moravě na celostátní filatelistické výstavě v MMG.

Obrázek 4 Pan Alois Jakubec se svými exponáty
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Pořadatelská činnost
Snažíme se být aktivní i v místě svého sídla. Pro širokou veřejnost i zahraniční esperantisty pořádáme
mnohé akce i s mezinárodní účastí. Asociace Brontosaurus pořádá své přednášky v našich prostorách.
Přehlednou fotogalerii lze nalézt na stránkách místního klubu. Akce pořádané ve Svitavách byly
avizovány v zahraničních esperantských kalendářích mezinárodních akcí (např. Eventoj-Maďarsko,
Esperanto-France a další).
-

9. 1.
23. 1.
27. 2.
6. 3.
7. -9. 3.

Přednáška Asociace Brontosaurus: Mince Světa
144. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Stopem po Skotské vysočině
145. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Japonsko
Přednáška Asociace Brontosaurus: Obojživelníci Svitavska
CENTREJO - Seminář pro aktivisty středoevropských mládežnických
esp. organizací

Obrázek 5 Účastníci mezinárodního setkání

-

22. 3.
27. 3.
31. 5.
25. -28. 9.
27. 9.
27. 9.
9. 10.
6. 11.
4. 12.
7. 12.
14. 12.
30. 12.

Den stolních deskových her
146. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Toulky povodím Rýna
Muzejní noc
Regionální filatelistická výstava se salónem esperanta
Vernisáž výstavy: Esperanto a sběratelství
Přednáška Pavla Polnického o Malajsii, Thajsku a Singapuru
147. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Rumunský Banát a Bulharsko
148. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Norsko
149. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Maroko
VII. Marcipánové Vánoce
Den stolních deskových her
150. cestovatelský večer Asociace Brontosaurus - Na jihu Černé hory
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Mezinárodní spolupráce
Během celého roku probíhala cílená výměna informací s esperantskými svazy, institucemi i aktivními
jednotlivci v mnoha zemích světa (přes mail, mailový věstník Retkomunikoj, Ipernity i na Facebooku)
či osobní jednání.
Naše pozornost se zaměřila v loňském roce zejména na navazování a upevňování osobních kontaktů s
esperantisty v sousedních zemích.

Rakousko
V květnu 2014 navštívil muzeum zástupce ředitele Vídeňského esperantského muzea Bernhard
Tuider. Proběhlo jednání o spolupráci, předání knižních darů do muzejní knihovny. Zástupci Rakouské
esperantské federace se zúčastnili podzimní vernisáže.

Polsko
V součinnosti s mladými esperantisty z Worlawi a Krakova bylo uspořádáno jarní středoevropské
setkání mládeže ve Svitavách. V srpnu ve Szczawno-Zdrój se uskutečnilo setkání předsedy ČES
Vladimíra Dvořáka s předsedkyní Slezského esperantského svazu Terezou Pomorskou. Tématem
jednání byly vzájemné návštěvy skupin na akcích obou svazů.

Německo
V červnu v Herzbergu proběhlo setkání Libuše Dvořákové se zástupci místního Interkulturního centra.
Jednalo se o podrobnostech realizace výměn, převzetí exponátů pro výstavu aj.
Díky aktivitě dr. Petra Chrdleho i v loňském roce pokračovala výměna knižní duplikátů s knihovnou
Německého esperantského svazu v Aalenu.

Slovensko
Oficiální zástupce Slovenské esp. federace pan Peter Holba se aktivně zúčastnil podzimní vernisáže.
Ve spolupráci se slovenským nakladatelství ESPERO jsme získali knižní a další novinky do prodejní
nabídky muzea.
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Propagace
Byly doplněny a aktualizovány články o muzeu na Wikipedii v české verzi i v esperantu. Muzeum
esperanta bylo zařazeno do článků "Seznam českých muzeí" v češtině, angličtině a francouzštině.
Byly aktualizovány informace o nové výstavě v muzeu na veřejných turistických a kulturních
portálech: např.Czecot.cz nebo vychodni-cechy.org (i cizojazyčných mutacích).
V souvislosti se spolupořádáním Celostátní filatelistické výstavy byly kompletně přeloženy do
esperanta oficiální webové stránky o výstavě http://www.svitavy2014.estranky.cz/esp/, které byly
propagovány v zahraničí.
Ukázkou propagace města Svitavy v esperantu z turistického hlediska je např. Fotoprezentace Svitav
na polském blogu
Dr. Petr Chrdle představil Muzeum esperanta a město Svitavy na Mezinárodní konferenci o aplikaci
esperanta ve vědě a technice v Modre na Slovensku ve dnech 13.-16.11.2014. Prezentace a
videozáznam procházejí nyní technickými úpravami a budou zveřejněny na Muzejních stránkách na
Ipernity během února 2015.
Další prezentaci muzea přednesl Petr Chrdle v němčině na Kulturních dnech Marie Henkel v
Drážďanech 13.prosince 2014.
V listopadu 2014 členové svitavského klubu natočili desetiminutový snímek do soutěže filmů v
esperantu na téma "ČAJ A LÁSKA", vyhlášené CHINA RADIO INTERNACIA (Mezinárodním čínským
rozhlasem). Výsledky soutěže budou oznámeny koncem března 2015, na výsledcích se podílejí i diváci
na internetu svým hlasováním. Je dostupný taktéž na serveru Youtube.

Obrázek 6 Soutěžní snímek klubu
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Česká média
Svitavský deník
Pavla Dvořáková: „Sběratelství a esperanto“ celoroční výstava ve Svitavách 2014-10-07
Libuše Dvořáková: Uvítají Svitavy účastníky světového kongresu? 2014-11-08
Květuše Korbářová: Svitavy: jarmark, hnízda i baňky 2014-12-05
Libuše Dvořáková: Marcipán nebo deskové hry? 2014-12-17
Naše město
Miloš Pešek: Svátek filatelistů
O spolupráci s esperantisty na přípravě filatelistické výstavy,
Naše město 2014-09-01/2
Libuše Dvořáková: Ocenění svazu putovalo do Svitav
Naše město 2014-12-12
Libuše Dvořáková - Sběratelství a esperanto
Naše město 2014-11-12
Další
Svitavy: Jedno město, tři muzea, o jejichž existenci jste nejspíš netušili
Zpravodaj Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 2014-01-11/12
M.Pešek - Přípravy na filatelistickou akci vrcholí
Informace o spolupráci se Svazem českých filatelistů
Zpravodaj SČF 2014/2/1
Propagace muzea a Ottendorferova domu v diskusním fóru na webu Českého rozhlasu 2014-12-19
Petr Diblík: Výstava v muzeu v muzeu?
www.mozaikar.cz
článek od jednoho z vystavovatelů na výstavě "Esperanto a múzy"

Zahraniční esperantská média
Výzva pro přispěvatele k nové výstavě o sběratelství, kterou distribuovaly mailové Retkomunikoj z
Budapešti (nejrozšířenější internetové aktuality v esperantském hnutí, rozesílané do několika desítek
zemí světa ) byla převzata i některými dalšími časopisy a weby.
Slovensko
Ján Vajs: O výstavě "Post duono" v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
Esperantisto slovaka, 2014/1/s.15
Chorvatsko
Pavla Dvořáková: Esperanto-Muzeo Svitavy solenis sian kvinjariĝon
Zagreba esperantisto 2014/1/116-117
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Obrázek 7 Článek v Zagreba Esperantisto o 5.výročí muzea

Austrálie
Ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" demandas pri viaj kolektoj
Aŭstraliaj Esperantistoj 2014/č.159/s.5
Čína
Ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" demandas pri viaj kolektoj
Web Ĉina Radio Internacia
Dánsko
Kolektantoj, atentu
Esperanto en Danio, 2014/2/s.19
Brazílie
Ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" demandas pri viaj kolektoj
Esperantomovado.blogspot.z

Sociální sítě
Facebook
V květnu byly z iniciativy a přičinění Matěje Nárožného ze svitavského klubu založeny stránky Muzea
esperanta na Facebooku, jakožto nový efektivní prostředek informování tuzemské i zahraniční
veřejnosti (esperantské i neesperantské). Stránky v součinnosti s již fungující Skupinou "Přátelé
Muzea esperanta ve Svitavách" (spravuje Pavla Dvořáková) informují o aktualitách na webu ČES i
muzea, ale uveřejňují i vlastní novinky či zpřístupňují multimediální dokumenty.
Youtube
Muzea nokto en Esperanto-muzeo 2014 | Muzejní noc v Muzeu esperanta 2014
Invitilo je Infana tago kun esperanto en Svitavy
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Ipernity
http://www.ipernity.com/home/181031
redaktor: PhDr. Pavla Dvořáková (Muzejní skupina ČES)

Obrázek 8 Profil účtu Muzea esperanta ve Svitavách

Muzejní stránky na Ipernity (založené v lednu 2011) měly k 31.12.2014 dle statistiky kolem 86 000
virtuálních návštěv.
Jsou důležitým nástrojem pro neformální propagaci muzea a Svitavska v zahraničí, jak mezi
individuálními esperantisty, tak kluby a různými organizacemi.
Multimediální soubory jsou soustředěny do 43 tématických alb.
Muzeum má ve své síti přes 2000 kontaktů, v téměř 100 zemích světa.
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Obrázek 9 Světová mapa kontaktů muzea

V r. 2014 přibylo v síti muzea cca 130 nových kontaktů, mj. např. v Japonsku, Estonsku, Brazílii,
Austrálii či Pákistánu. V uplynulém roce byly posíleny i kontakty s neesperantisty např. v Německu,
Francii a USA, s nimiž jsme sdíleli kulturně zeměpisné fotografie.
Negativním aspektem, který jsme nemohli ovlivnit, je pasivita či odchod některých původních členů
serveru, z důvodu modernizace webu a jeho zčásti komerční reorganizace, která nebyla bohužel ve
všech aspektech právě šťastná a znevýhodňovala členy s bezplatným členstvím.
Mezi fotoalby muzea se nacházejí i fotoalba propagující Svitavy a Českou republiku
Návštěvnost fotogalerií od 2011 do 31.12.2014 činila:
Svitavy 2553, Českomoravské pomezí 2508, Pardubický kraj 1020, Česká republika 1235.
Na muzejních stránkách v r. 2014 přibylo mj. 22 nových videí, 16 audiosouborů, kolem 100 nových
fotografií.
Byly publikovány nové články a fotogalerie k aktuálním aktivitám muzea:
-

článek o nové výstavě "Esperanto a sběratelství"
Pozvánka na muzejní výstavy v r. 2014
fotogalerie k výstavě o sběratelství
fotogalerie k filatelistické výstavě v MMG
fotogalerie k výstavě "Esperanto a múzy"

V r. 2014 jsme se na Ipernity soustředili na propagaci esperanta, Svitav, Pardubického kraje v
zahraničí prostřednictvím aktivního přispívaní fotografiemi a videi do tematických zájmových skupin
na Ipernity, jejichž členy jsou z větší části i neesperantisté.
-

Habitats Anciens ou Traditionnels
Visit at a MUSEUM or EXHIBITION
Houses
Religiöse Bauten - Religious buildings
Sacred ground
Schlösser - Burgen - Castles - Châteaux
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-

VIEILLES PIERRES
Libros;Books;Livres;Livros;Bucher;Libri;knjiga;Libroj
Wintersongs and Christmas Hits

Informační kanály Českého esperantského svazu
O akcích v muzeu a možnostech návštěvy Svitav bylo pravidelně informováno ve svazovém časopise
"Starto", v mailové aktualitách "Retkomunikoj", na webu esperanto.cz i na muzejních stránkách
muzeum.esperanto.cz
Starto
-

Výzva k přípravě nové výstavy o sběratelství - Starto 2014/1/3 PaDv
Jarní akce ve Svitavách (rubrika "El kluba vivo") - Starto 2014/1/22 MMa
Podzimní víkend ve Svitavách (pozvánka) - Starto 2014/2/38-39 PaDv
Esperanto a sběratelství (1. info+foto o výstavě) - Starto 2014/3/95-96 PaDv
Esperanto a sběratelství (2.info o nové výstavě) - Starto 2014/4/114-115 PaDv

Web www.esperanto.cz
O akcích v muzeu (včetně akcí pro neesperantskou veřejnost) pravidelně informoval web ČES
www.esperanto.cz ve svém Kalendáři akcí.
Redakční prací v tomto směru byl v r. 2014 nově pověřen Matěj Nárožný.
Web muzeum.esperanto.cz
Rediguje Pavla Dvořáková, od r. 2014 s přispěním Matěje Nárožného.
Kromě pravidelných pozvánek na cestovatelské přednášky,vyšly např. články
-

Naše muzeum je na Facebooku
Pozvánka na vernisáž výstavy "Sběratelství e esperanto"
Pozvánka na VII. Marcipánové vánoce
Současná tematická výstava - "Sběratelství a esperanto"
Invito al inaŭguro de ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" kaj kroma programo (Pozvánka na
vernisáž výstavy "Esperanto a sběratelství a doprovodný program)
Nova tema ekspozicio "Esperanto kaj kolektado" (Nová tematická výstava "Esperanto a
sběratelství")
Novaj fotogalerioj en la muzea retejo (Nové fotogalerie na muzejním webu)

Nové fotogalerie:
-

Regionální setkání v Plzni
Celostátní filatelistická výstava Svitavy 2014
Výstava Sběratelství a esperanto
Slavní esperantisté na sběratelských materiálech
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Web www.esperanto.webz.cz
Web www.esperanto.webz.cz jsou oficiální stránky Klubu přátel esperanta ve Svitavách. Ten je
součást sítě klubů a kroužků ČES a podílí se na všech aktivitách muzea, proto uvádíme i tento
komunikační kanál. Stránky od roku 2012, kdy byly opraveny a změněno fungování, rediguje Matěj
Nárožný.
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Plán pro rok 2015
V příštím roce plánujeme mj. rozvoj spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi (zejména
Centrem Zamenhofa v polském Bialystoku a Esperantským muzeem v Subirats v Katalánsku) a s
národními esperantskými svazy v okolních zemích, mj. za účelem podpory návštěvnosti ze zahraničí.
V 1. polovině roku se soustředíme na informační a propagační činnost ještě v souvislosti se
současnou sběratelskou výstavou (kontakty na kluby sběratelů, články ve sběratelských časopisech a
webech apod.). V zájmu posílení návštěvnosti se zaměříme se i na cílenější a viditelnější propagaci
muzea v rámci města. Připravujeme rovněž doplnění a aktualizaci audiovizuálních dokumentů na
dotykovém panelu.
I nadále máme zájem spolupracovat s Asociací Brontosaurus na pravidelných cestovatelských
večerech. V květnu místní klub uvítá známého publicistu a esperantistu dr. Jaroslava Maxmiliána
Kašparů. Jako každoročně se zapojíme do akce Muzejní noc (19. června 2015). V nabídce do
doprovodného programu máme např. besedu o sběratelství s radami pro začínající sběratele a
hudební vystoupení profesionálních hudebníků-členů Sekce nevidomých ČES. V první polovině měsíce
srpna proběhne první ročník Příměstského tábora Muzea esperanta organizovaný Klubem přátel
esperanta ve Svitavách. 26.-27.9. připravujeme mezinárodní setkání s vernisáž nové celoroční výstavy
věnované cestování a kulturnímu poznávání prostřednictvím esperanta, doprovodnými
přednáškami/prezentacemi (tentokrát se zřetelem i na specifické potřeby smyslově a zdravotně
postižených), koncertem i uměleckými workshopy. Připravujeme dabing krátkých propagačních
filmů o Svitavách, Pardubickém regionu a Českomoravském pomezí do esperanta a filmy plánujeme
bezplatně propagovat v zahraničí jak na internetu, tak i v rámci mezinárodních esperantských akcí.
Druhou adventní neděli se uskuteční tradiční Marcipánové Vánoce a po loňské dobré zkušenosti
plánujeme na třetí adventní neděli uspořádat Odpoledne stolních deskových her. Posledními dvěma
zmíněnými akcemi se opět zapojíme do vánočního programu města Svitavy.
-

květen
19. 6.
17. -21.8.
26.-27.9.

-

6. 12.
13. 12.

Přednáška dr. Maxe Kašparů
Muzejní noc
Příměstský tábor Muzea esperanta
vernisáž nové výstavy "S esperantem za poznáním kultur celého světa" s
bohatým doprovodným vzdělávacím a kulturním programem
VIII. Marcipánové Vánoce
Odpoledne stolních deskových her
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Závěr
Cíle, které vedly ke vzniku jediného muzea esperanta v České republice, jsou stále stejné a jasné, šířit
myšlenku neutrálního a mezinárodního jazyka esperanta, a propagovat naši zemi, Pardubický kraj a
město ve světě.
To vše je možné díky dobrovolné práci esperantistů z celé republiky, ale i místních. Celé fungování
muzea stojí na několika dobrovolnících, kteří ve svém volném čase zajišťují chod instituce
mezinárodního významu. Veškeré aktivity jsou hodnotnou prací nejen pro české, ale i světové,
esperantské hnutí, avšak i pro širokou veřejnost. Děkujeme závěrem za porozumění, vstřícnost a
ochotu v jednání vedení jak města, tak i Městského muzea a galerie, a zároveň doufáme, že dle
dosažených výsledků je smlouva o vzájemné spolupráci přínosem pro obě zúčastněné strany a že i po
jejím vypršení v r. 2016 bude oboustranný zájem o její další prodloužení.
31.ledna 2015
Autoři:
PhDr. Pavla Dvořáková, členka výboru ČES a členka Muzejní skupiny ČES
Ing. Libuše Dvořáková, místopředsedkyně ČES, vedoucí Muzejní skupiny ČES a předsedkyně Klubu
přátel esperanta ve Svitavách
Matěj Nárožný, člen Klubu přátel esperanta ve Svitavách a člen Muzejní skupiny ČES

20

