
 

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že 

26.-30.10. se ve Svitavách koná Wikimánie, 

 
unikátní mezinárodní setkání wikipedistů u příležitosti 10 let od vzniku esperantské  

Wikipedie. Zavítá na ni nejen její zakladatel Chuck smith z USA,  
ale i další esperantisté z Polska, Slovenska, Německa, Belgie a Francie. 

 
Tento unikátní, dobrovolnický a v nejlepším slova smyslu revoluční projekt (internetová 

encyklopedie nabízející nyní bezplatně již před 19 milionů článků ve více než 270 jazycích)  
má vícero společných rysů  i s myšlenkou esperanta. Akce je určena nejen pro zkušené 

wikipedisty, ale i pro začínající zájemce, kteří by chtěli nahlédnout „pod pokličku“ . Můžete 
zde mít prostor pro své dotazy či  záležitosti, s nimiž si nevíte rady. Odborný program se 

bude týkat nejen wikipedie samotné, ale i dalších témat z oblasti počítačů a aplikace 
esperanta na internetu. 

 

Bezplatný program Wikimánie 28. října určený i pro esperantskou veřejnost: 
 
od 8h    bude pro přijíždějící otevřeno Muzeum esperanta (přízemí Ottendorferova domu) 
              s bezplatnou kávou a čajem k posezení a popovídání, v 8:45 přesun do patra do sálu 
9-11h   slavnostní program k desetiletí unikátního projektu esperantské Wikipedie 
             v kulturním sále Ottendorferova domu 
             přednášky (vystoupí  zejména Chuck Smith, zakladatel esp. Wikipedie 
             a Miroslav Malovec, zakladatel české Wikipedie)  a doprovodný hudební program 
 

            
11-12.15  prohlídka nové expozice „Duchovní tradice světa a esperanto“ v Muzeu esperanta 
                 s doprovodným programem  (čtení z Ch. Džibrána, promítání mandal a krátkých               
                 filmů , zpěv manter)  bližší info o výstavě viz zde 
                   http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/5-vystava-duchovni-tradice-sveta.html 
                 malé občerstvení 



     
 
12.15-14  fakultativní  oběd ve městě, volno, procházka, dle zájmu prohlídka Městského 
muzea 

      
 
14-17h     seminář v Muzeu esperanta  
                 - Aktuality na téma „Esperanto na Internetu“ 
                 - Nové projekty Českého esperantského svazu a jak se do nich zapojit 
 
                  - pro pokročilé ve Wikipedii možnost účasti v pracovních skupinách  
                    v Domově mládeže 
 
Ottendorferův dům se nachází na rohu hlavního náměstí, necelých 10 minut pěší chůze od 
vlakového nádraží a ještě méně od nádraží autobusového. V případě zdravotních potíží 
můžeme dle dohody zajistit dopravu od nádraží autem. 
 
Na akci se sejde i celý současný nový výbor ČES, takže zde můžete mít zejména v poledním 
čase příležitost k rozhovoru s jeho členy.  
 

Navíc - pro seriózní zájemce o dvoudenní pobyt máme ještě několik volných míst - 

nabízíme účast na programu a 2 noclehy (ST a ČT nebo ČT a PÁ) a 2 polopenze za 

dotovanou cenu 590,-Kč   (s možností dokoupení dalších služeb). 

Přihlášky na tuto variantu se uzavírají v pátek 21. října na adrese evikimanio@gmail.com. 
 

Web akce s kompletními informacemi naleznete na 

http://vikimanio.esperanto.cz 
Uvítáme, pokud v případě zájmu přijet (i na jeden den) se nám ozvete na 

evikimanio@gmail.com, 
abychom znali dopředu přibližný počet 

kvůli občerstvení a úpravě židlí v Muzeu esperanta. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!  


