
Střípky z historie esperanta v Mladé Boleslavi 

 Vzhledem k tomu, že bohužel nikdy nebyla vedena klubová kronika,  
neúplné informace o klubové historii jsou poskládány z různých zdrojů. 

 Prvními esperantisty v Mladé Boleslavi, registrovanými 
v tzv. Zamenhofových adresářích, jsou Ferdinand Fermář (1904), Vítězslav 
Heřlas (1907), B. Najman (1907) a V. Svoboda (1908). 

 "Esperantské skupiny v našem okrese vznikaly v třicátých letech, kdy se 
do Mladé Boleslavi a okolních měst – Bakova nad Jizerou, Mnichova Hradiště, 
Benátek nad Jizerou, Dobrovice – rozšířilo hnutí organizované učiteli z dílny 
geniálního pedagoga a autora tzv. přímé metody Andrea Cseha. Kdy přišel snad 
Ital, jmenem Fuči nebo Fuzi a proběhlo mnoho přednášek."   

(Z vyprávění dr. Hradila) 

 Podle informace z časopisu La Progreso esperantský klub v Mladé 
Boleslavi byl založen 8. září 1931. Členové se scházeli u Quida Maliny, 
Starofarní 73, v úterý od 20 hodin. Jeho prvními členybyli p. Pytloun, Malina, 
Moucha, Podroužek a Reichelt.  6. října 1931 byl zahájen jazykový kurz pro 26 
zájemců (vedl Josef Scherer). 

Fotografie z archívu Esperantského muzea ve Vídni svědčí o tom, že klub byl 
aktivní,neboť již v r. 1932 se ve městě konala krajská esperantská konference. 
 

 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Adresaro_de_la_Esperantistoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andreo_Cseh


V kapesním kalendáři z r. 1948, který vydal Esperantský klub v Hradci Králové,  
se nacházejí i jména následujících obchodníků s adresami v Mladé Boleslavi: 
 
František Staněk – drogerie, Karel Vrba – kvalitní látky, Josef Roček - deštníky, 
hole, dýmky, L. Beránek – hodiny, Václav Šebl – radiopřístroje a elektroechnické 
zboží. 
 
 
 
 
Kroužek v Ml. Boleslavi existoval. Esperanto vyučoval  p. učitel Rauwolf 
V letech 1956-7 vyučoval esperanto i p. Zbyněk Jonáš v Dobrovici. 
 
                                                                  Informace od p. Zbyňka Jonáše (*1940) 
 
 
 
 
 

 

1960 - 70 



 

1960-70   

 

Zleva – Jiří Líhař – předseda klubu, čtvrtý Zbyněk Jonáš, šestá Bedřiška 
Jonášová, jména ostatních nejsou známa 



 

Karol Šolc – traduje se, že byl boleslavským esperantistou po válce. 
Vzpomínám, že se mi přihlásil jakýsi mladík asi v roce 2013 také Šolc, který se 
velmi rychle jazyk naučil a začal si dopisovat, pak se mi už neozval.  

Fotografie není datovaná.                                                           Jindřiška Drahotová 

 

Esperanista Stanislav Malý na snímku z výstavy v Muzeu v Mnichově Hradišti  
(2018). 



 

Uprostřed p. Pánek, otec Evy Pánkové – ostatní neznám, datum ? 

 

     dtto 



Po úmrtí MUDr. Hradila v roce 2008 převzala vedení Kroužku Jindřiška 
Drahotová a kroužek přešel do Mladé Boleslavi. 

Členové se scházeli se zájemci o jazyk různého věku  nejprve několik let 
v gymnáziu Dr.Pekaře v Palackého ulici, a v kavárně u zoologické zahrady, 
později v dvou základních školách a v Domě dětí, od asi roku 2011 jsme 
používali klubovnu Pionýra Erbenově ulici v Ml. Boleslavi, pak Centrum pro 
zdravotně postižené, kdy docházeli již jen dospělí. 

V roce 2018 proběhl v Městské knihovně na Tř. Václava Klementa kurs, kam se 
přihlásili noví lidé důchodového a předdůchodového věku, kteří vytrvali a nyní 
se (2020) scházíme pravidelně 1x týdně v Komunitním centru na Tř. V. 
Klementa 601/13, kde je velmi dobré vybavení. Pořádáme přednášky a akce pro 
veřejnost jako dobrovolníci. Jsme součástí ČES a spolupracujeme s AEH. 

Esperantský kroužek MUDr Josefa Hradila v Mladé Boleslavi 

oslavil dne 8. ledna 2020 dvacáté výročí svého trvání na hvězdárně. Kroužek 
byl založen v lednu 2000. Miroslav Vaněk navrhl dát reálnou formu činnosti na 
poli esperantského hnutí čtyřem nadšeným lidem, členům esperantské 
organizace „Asocio de esperantaj Handikapuloj“: 

MUDr Josefu Hradilovi, obvodnímu lékaři v Mnichově Hradišti, majiteli 
penzionu Espero ve Skokovech, spoluzakladateli zmíněné organizace zdravotně 
postižených, hostitelovi známých jazykových seminářů, světově známému 
esperantistu, vydavateli časopisu „Verda Familio“, tvůrci medicínského slovníku 
a čestnému členu Světové esperantské organizace, České E Organizace a 
Jagellonské univerzity v Polsku. (22.11.1924 – 26.1.2008) 

Jindřišce Drahotové – zdravotní sestře, učitelce dalších dvou členů výboru 
Kroužku a mnoha studentů a žáků v Mladé Boleslavi. Překladatelce původních 
esperantských děl do češtiny a vydavatelce známých „Legaĵoj“. *25.11.1938 

Miroslavě Ascherové, uživatelce esperanta, vášnivé cestovatelce, železničářce. 
*23.2.1964 

čtvrtý byl Miroslav Vaněk, mladý, aktivní a tvořivý motor výboru. *24.5.1972 

Tito čtyři lidé přilákali další lidi na různé neformální akce k aktivní činnosti. Po 
smrti pana doktora Hradila v roce 2008 aktivně pracovala paní Eva Pánková, Mi 
lada Kolářová, Pavel Brom, Eva Novotná, Blanka Hužerová, Milada Zemanová a 



mnoho dalších. Při skokovských seminářích se vytvořil kolektiv věrných přátel 
jazyka z různých míst naší republiky a také ze zahraničí. 

Nyní po dvaceti letech se uskuteční 50. seminář v březnu 2020, poprvé na jiném 
místě, než v penzionu ESPERO ve Skokovech. 

Během uplynulých dvaceti let děti z gymnázií a základních škol odešly dál 
studovat a realizovat své životní plány. Kroužek se dál vyvíjel a stárnul, zklidnil 
se. Nyní je Kroužek dále součástí Českého esperantského svazu a Svazu 
zdravotně postižených esperantistů a funguje jako pravidelný, neformální „Klub 
Klementinka“ v krásném prostředí Komunitního centra, zřízeného městem 
Mladá Boleslav. Lidé, kteří kroužek pravidelně navštěvují, se přihlásili do kurzu 
jazyka v Městské knihovně v roce 2017. Do Klementinky přicházejí také t.zv 
„Přátelé esperanta“, aby si vyslechli vyprávění o zkušenostech a zážitcích 
esperantistů. 

 

Pamětní deska při vchodu do penzionu ESPERO Skokovy byla odhalena  
v r. 2011.  Další  pamětní deska je v Mnichově Hradišti na domě 325  
v ul. Víta Nejedlého. 



                                         

 

Členové kroužku v r. 2015. Zleva Mirka Ascherová, Jindřiška Drahotová na 
monitoru Milada Kolářová (1 rok od jejího úmrtí) Pavel Brom, Miroslav Vaněk a 
Blanka Hužerová.  V klubovně Pionýra. Autor snímku Vladimír Kolář. 

 

Poslední seminář ve Skokovech – jaro 2019.  Vpředu: sedící Alžběta a 
Magdaléna Pánková. Zleva sedící na lavici: J. Drahotová, M. Zemanová, V. 
Stará, M. Žížalová. Stojící M.Turková, ?, K. Votoček, L. Chaloupková, P. Polnický, 
L. Dvořáková, Zd. Myslivec, V. Dvořák. 



 
Začínáme v Klementince (2018). 

Zleva: Blanka Hužerová, Josef Čečetka, Jindřiška, Věra Votrubcová, Jana 
Eiseltová, Růžena Řezáčová, Marie Řeháková. 

 

20. výročí  8. 1. 2020Zleva: Růžena Řezáčová, Blanka Hužerová, Věra 
Votrubcová, Pavel Brom, Marie Řeháková, MUDr. Josef Čečetka, Jaroslava 
Červinková, Alena Bolková.     

                                                                                             Jindřiška Drahotová 

Další zdroje:  www.mlboleslav.cz/esperanto  -rubirka "Historie" 

http://www.mlboleslav.cz/esperanto

