
Bilanco de aktivecoj 

de Ĉeĥa Esperanto-Asocio 

en la periodo 2011-2016 
 

Kio (mal)sukcesis aŭ (mal)prosperis  

ev. menciindas sub tegmento de ĈEA kaj ekzemploj pri tio 

 

Prezento de la ĈEA-prezidanto Vladimír Dvořák 

aprobita far partoprenantoj de la jarkunveno  

okazinta 15.10.2016 kadre de la 16-a ĈEA-Kongreso en Pelhřimov  

 

PROSPERO: 

+ financa prosperado  

(ĉiujare kreskanta financa pluso, kiu senteble altigis havaĵon de ĈEA) 

+ funkcianta Esperanto-muzeo en Svitavy  

(regulaj ekspozicioj kun inaŭguroj kaj akompanaj programoj, prelegoj, 

kunlaboro kun la loka klubo, katalogigado de dokumentoj,  subskribita kontrakto 

kun la urbo Svitavy pri trijara daŭrigo de senpaga luo de la muzea ejo)  

+ sukcesaj internaciaj aranĝoj  

(Vikimanio en Svitavy, Trilanda Konferenco en Břeclav, Antaŭkongresa 

Ekskurso de UEA en Svitavy) 

+ jura stabiliĝo  

(akcepto de la nova statuto kaj de aliaj dokumentoj ekde balotregularo ĝis 

kontraktoj kun memstaraj kluboj) 

+ pli abundaj donacoj kaj subvencioj  

(de membroj kaj nemembroj de ĈEA, juraj personoj, ŝtataj institucioj kaj 

Esperanto-fondaĵoj) 

+ informa aktiveco kaj ekstera videbliĝo  

(tutŝtata migra ekspozicio en  37 institucioj, ekspozicioj kaj prelegoj en 

Esperanto-muzeo kaj pluaj lokaj ekspozicioj, virtualaj kolektoj en Ipernity, 

kelkdek artikoloj kaj intervjuoj en amaskomunikiloj, aprezo de la Fondaĵo  

Cigno pri modela publika inform agado en la j. 2012 k.a.) 

+ uzado de modernaj teknologioj  

(asocia kaj muzea retpaĝaroj, Facebook, retpoŝta komunikado kun membroj, 

ampleksa ciferecigado de dokumentoj, son- kaj filmregistraĵoj, seminarioj kaj 

artikoloj pri komputila klerigado) 

+ stabila komitato 

(pli malpli dum la tuta periodo 6 samaj membroj, reguleco de kunvenoj, detalaj 

kunvenprotokoloj) 

+ ligo de konstanta (la urbo Svitavy) aŭ porokaza kunlaboro kun enlandaj 

neesperantaj subjektoj  



(bibliotekoj kaj muzeoj kadre de la migra ekspozicio, Vikimedio ĈR, 

Memormuzeo pri Karel Čapek, televido CMS - filmodublado, skolta organizo 

Vanaivan Kopřivnice - Esperanto-monumento, DOMA kaj aliaj artensembloj el 

Bohemia-Moravia Landlimo, gimnazio Přírodní škola - retpaĝaro VEDEM, 

Bahaa komunumo k.a.) 

 

KONSTANTA  STATO: 

= membra stagnado  

(modera ĉiujara malkresko de nombro kaj kresko de aĝo, malgranda nombro de 

novaj membroj, sed partopreno en aranĝoj kaj klerigaj kursoj) 

= kunlaboro kun aliaj enlandaj esperantistaj subjektoj  

(KAVA-PECH - OSIEK 2012, lernolibro kaj granda vortaro; AEH – plurjara 

financa subteno de kursoj en Skokovy;  Verda Stacio – diskonigo de IEL en 

Bartošovice) 

= plejparte nur individua aktivado  

(troa dependeco de individuoj kaj iliaj eblecoj; esceptoj - ekzemploj de komuna 

laboroboro estas ekz. pretigo de la lernolibro "Esperanto od A do Z" kaj de 

pluraj libroj, Legolibreto, Muzea kaj ekspozicia grupo, nove konceptita Praga 

Bulteno) 

= kontribuado de membroj al asociaj projektoj (malgraŭ sufiĉa klerigado) 

 (Vikipedio, tradukoj de turismaj tekstoj, saonregistraĵoj, Memoro de la movado 

- en la projektoj partoprenas nur kelkaj ĉiam la samaj individuoj) 

= lingvoinstruado  

(nesufiĉa varbado, malgranda reeĥo pri kurso por komencantoj, sed okazantaj 

kursoj por membroj kadre de la aranĝoj aŭ ilia subteno) 

 

NEPROSPERO:  

- sistema internacia engaĝiĝo en aktivadoj de UEA kaj EEU  

(malmultaj interesitoj kaj aktivecoj, inkl. ĈEA-prezidanton)  

- internacia kunlaboro kun aliaj E-asocioj kaj ĈEA-fermiteco  

(mankas sistemeco kaj gvidanto, sed ankaŭ partneroj duaflanke, plejparte nur 

porokazaj iniciatoj inkl. helpon de membroj dum UK 2016, ne okazas reciprokaj 

invitoj al kongresoj, Trilanda Konferenco sen realigo de lanĉitaj iniciatoj; 

pozitivaj esceptoj: Antaŭkongresa Ekskurso de UEA , interŝanĝo de libroj kun 

ekskterlandaj muzeoj kaj bibliotekoj, kontaktoj kun Silezia Esperanto-Asocio) 

- nesufiĉa kaj nur individua informado flanke de la membroj por Starto kaj 

asocia retejo 

(informoj pri aranĝoj, publikigitaj artikoloj aŭ aprezitaj aktivecoj, fotoprezentoj) 

- malforta eldona agado 

(necesa adapto al la cifereca epoko, malalta intereso de legantoj kune kun 

malgranda merkatejo kaj ekonomiaj riskoj, sed certagranda rekompenso 

en formo de senpagaj ciferecaj dokumentoj en interreto kaj eldono de la KDo de 

la Sekcio de nevidantoj)  


