
Hejtman Vysočiny pozdravil účastníky celostátního sjezdu Českého esperantského svazu 
 
 Ve dnech 13.-16.10.2016  se v Pelhřimově v aule gymnázia konal celostátní sjezd Českého 
esperantského svazu, z.s., na nějž se sjelo přes 60 zástupců klubů a sekcí a aktivních jednotlivců 
doslova z celé republiky, od Karlových Varů až po Frýdek-Místek. Akce proběhla pod oficiální 
záštitou hejtmana kraje Vysočina dr. Jiřího Běhounka i starosty Pelhřimova ing. Františka Kučery a s 
finanční podporou kraje Vysočina, měst Pelhřimov a Pacov a firmy Ciret s.r.o. 
 Místním spoluorganizátorem byl pelhřimovský esperantský klub "Montetaro" ("Vysočina"), 
který vede dr. Max Kašparů. Kromě členské schůze a pracovních jednání sjezd nabídl bohatý program 
vzdělávací, turistický i kulturní. 
 
 Na zahájení akce přišli účastníky osobně pozdravit hejtman dr. Jiří Běhounek a ředitel 
Agentury Dobrý den a Muzea rekordů a kuriozit Miroslav Marek, který účastníkům představil nejen 
muzeum a Českou knihu rekordů, ale i zajímavý návrh splupráce na vytvoření skupinového rekordu v 
oblasti překladatelství. Oba hosté se díky konsekutivnímu tlumočení mohli sami přesvědčit, že 
esperanto je jazyk živý, výrazově bohatý i libozvučný a že není konkurentem národních jazyků, ale 
funkčním alternativním prostředkem pro usnadnění rovnoprávné mezinárodní komunikace. 
 V rámci odpoledních odborných seminářů v prostorách SPŠ-SOU jedna skupina tentokrát 
překládala do esperanta úvodní informace na webu Muzea rekordů a kuriozit. Dalším příspěvkem k 
propagaci města v zahraničí prostřednictvím esperanta je mj. podstatné rozšíření wikipedického 
hesla o Pelhřimovu, které je nyní před dokončením. Obdobné zpracování se chystá např. i pro Jihlavu, 
Pacov či Želiv. 
 
 Milým hostem sjezdu byl Anton Oberndorfer z hornorakouského Welsu, který již několik let 
provozuje projekt internetového rádia v esperantu, v jehož rámci nabízí za pomoci svých přispěvatelů 
z Francie, Polska, Brazílie a dalších zemí každý den nové relace na nejrůznější zajímavá témata. V 
rámci jeho semináře se sešli čeští zájemci o spolupráci na tomto projektu a již 20.října vyjde na 
internetu nový pořad s jejich hlasy. 
 
 Do kulturního programu akce přispěli mj. manželé Tadeusz a Ivana Karašovi , členové Sekce 
nevidomých ČES, kteří působí jako učitelé hudby na ZUŠ v Kamenici n.L. Spolu se svým kolegou zde 
představili některé písně v překladech do esperanta z nového unikátního CD "Kun kanto ĉirkaŭ la 
mondo" ("S písní kolem světa"), které letos v červenci vydal ČES a poprvé prezentoval na 101. 
Světovém kongresu esperanta v Nitře, kde se sjelo přes 1300 účastníků z 60 zemí. Hostitelskou zemí 
této vrcholné akce esperantistů bude v příštím roce Jižní Korea, o níž v rámci pátečního vzdělávacího 
večera vyprávěl a promítal nakladatel dr. Petr Chrdle, který prostřednictvím esperanta procestoval 
kolem 70 států. Zmíněný večer zahájil místní spoluorganizátor akce dr. Max Kašparů svou zajímavou 
přednáškou o hypnóze a jejích terapeutických možnostech. Sobotní zábavný večer s dary od místních 
sponzorů obohatili rovněž umělci z pelhřimovského okresu - taneční skupina Thoraya z Pacova pod 
vedením Inky Prchalové, kouzelník Martin Hruška  a harmonikář Jan Korba. Na jeho zahájení byl 
rovněž promítnut film "Navštivte Pelhřimov-město rekordů", který V.Türk z Netolic na základě zájmu 
pelhřimovské radnice nadaboval do esperanta. 
 Každoroční konference či sjezdy ČES  se konají pokaždé v jiném místě republiky a bývá 
dobrým zvykem poznat v rámci toho i turistické zajímavosti dané oblasti. Nejinak tomu bylo i letos. 
V pátek dopoledne účastníci navštívili Pacov, kde je muzejní expozicí na zámku provedl ředitel bc. 
Vlastimil Simota a kde si mohli poslechnout i dvě známé básně Antonína Sovy v překladu do 
esperanta. Zasvěceným průvodcem v želivském klášteře, jehož krásu všichni svorně obdivovali, pak 
byl sám opat P. Jáchym Jaroslav Šimek. Sobotní odpoledne bylo věnována prohlídce památek 
Pelhřimova s výkladem nadšené místní průvodkyně paní Marie Dojavové a návštěvě expozic Muzea 
rekordů a kuriozit. Soudě dle spontánních reakcí byli účastníci velmi spokojeni. A protože kvůli 
pracovnímu programu nebyl bohužel na poznávání krás města i regionu dostatek času, byla tato 
příležitost alespoň ochutnávkou motivující hosty k další návštěvě.          Pavla Dvořáková  



 

 
 

zleva: dr. Pavla Dvořáková (tlumočnice, organizátorka a členka výboru ČES), hejtman kraje Vysočina 
dr. Jiří Běhounek, ředitel Agentury Dobrý den Miroslav Marek a ing. Vladimír Dvořák (předseda ČES a 

organizátor sjezdu) 
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