
 9. prosince 2017 uaspořádal v klubovně MKP  své tradiční, c 

pořadí již 9. Adventní matiné Esperantský klub "La Ponto" Písek, 

který v r. 2018 oslaví 110 let své existence. V úvodním naladění na 

atmosféru předvánočního času zazněla mj. zimní poezie Adolfa 

Heyduka a úryvek z knihy "Příběh českých vánoc" z fondu MKP, 

který přednesla Leonarda Chaloupková, která do Písku přijela až z 

Říčan u Prahy. Organizátorka akce Pavla Dvořáková a Jaroslava 

Malá seznámily přítomné s tím, co je to Kračun - slovanský svátek 

zimního slunovratu a jak se odráží ve vánočních lidových tradicích, 

a také  s tím,  jak zharmonizovat prostor svého bytu v rámci 

předvánočního úklidu podle čínského učení feng-šuej. Michaela 

Švejcarová pozvala přítomné na výstavu Václava Švejcara "Pocta 

Slunci" ve Sladovně, která byla prodloužena do 14.1., a na pořad s 

Karlem Funkem, který tamtéž proběhne 4. ledna.  

 Nahrávkou překrásné "Cantique de Noël" od A. Adama si 

přitomní připomněli místopředsedu klubu barytonistu Miroslava 

Smyčku, jenž zemřel letos v dubnu a který pravidelně přispíval do 

programu přechozích ročníků matiné. Účastníci se naladili na 

vánoční atmosféru také společným zpíváním s kytarou. Zazněla zde 

nejen známá Suchého "Purpura", ale i překlad novoroční písně 

"Den přeslavný jest k nám přišel" do esperanta a všichni se dokonce 

naučili zpívat refrén krásné Tříkrálové písně v maďarštině.   

 Akci doprovázela i malá výstava u příležitosti mezinárodního 

Dne esperantské knihy, který se ve světě slaví 15.12. Mezi 

novinkami nechyběly ani dary, které letos klub věnoval do fondu 

knihovny: učebnice "Esperanto od A do Z", "Cesta k harmonii" o 

podobnostech osudů a poselství J.A. Komenského a dr. Zamenhofa, 

humanisty a iniciátora jazyka esperanto, či biografie o v Čeách 

zapomenutém génikovi a znalci stovky jazyků Františku Lorencovi. 

Margit Turková představila jí redigovanou a vydanou knihu 

"Scházíme se v této knize" - in memoriam dramatika a básníka 

Čestmíra Vidmana a herečky Evy Seemannové, která v MKP často 

vystupovala. Kniha zahrnuje 18 scénických monologů, z nichž 

některé již i v Písku v Heydukově památníku ztvárnila 

pokračovatelka E. Seemannové Stanislava Hošková. Předání se 

zúčastnila za MKP Soňa Sádlová, která je příznivkyní této akce a 
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stála u jeho zrodu v r. 2009. Mezi knihami s vánoční a adventní 

tematikou z fondu MKP nechybělo ani dílo jubilanta tohoto měsíce 

Josefa Kostohryze z Křenovic u Písku, z jehož v r. 2016 vydané 

knihy "Jednorožec a krásná Magelona" s ilustracemi nevidomé 

Pavly Kovaříkové přečetla závěrečnou zimní pohádku Miroslava 

Všetečková. Ta opět napekla i perníkové anděly, které spolu s 

tajným dvojjazyčným poselstvím obdržel každý při odchodu jako 

symbolický dárek. Vystavené ukázky vánoční filatelie z celého 

světa budou k vidění ve vestibulu knihovny až do 6.ledna. 

 

                                    PhDr. Pavla Dvořáková, pisek@esperanto.cz 

 
 
 
 

Základní informace od redakce s fotogalerií vyšla ve 
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