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Světový esperantský sjezd v Tokiu. Více než 1700 účastníků ze 45 zemi, z toho přes 600 z Evropy, 
se zúčastnilo 50. světového esperantského sjezdu v Tokiu. Sjezd se konal pod čestnou záštitou 
předsedy Japonské akademie věd d-ra Yuji Shibaty a byl uvítán japonským ministrem pro výchovu 
a osvětu a ministrem pro zahraničních věcí. Jménem svých vlád pozdravili sjezd a vyslovili mu
vřelé sympatie zástupci Austrálie, Belgie, Bulharska, Holandska, Maďarska, Norska, Špamělska, 
Švédska a Uruguaye. Sjezd také pozdravil generální tajemník japonské národní komise UNESCO.
Zvláštní pozornost věnoval kongresu japonský rozhlas, televize a světové tiskové agentury. 
Konalo se dvacet odborných schůzí, japonský kulturní večer, literární soutěž, mezinárodní ples, 
divadelní představení, letní universita, bohoslužby a j. Městská rada přijala oficielně účast-
níky sjezdu a velvyslanectví Maďarska, Německé spolkové republiky, Polska, Švédska a USA při-
jala účastníky sjezdu ze svých zemí. Kongres znamenal velký úspěch a byl jedním z nejzajíma-
vějších a nejlépe organizovaných. Přijatá rezoluce pro Organizaci spojených národů byla poslána
generálnímu tajemníkovi U-Thantovi.

Kongres v Budapešti. Příští světový esperantský sjezd, v pořadí 51., se bude konat v Budapešti
od 30. července do 6. srpna 1966. Vážní zájemci o účast na kongresu se přihlaste urychleně
v našem klubu. Kongresový příspěvek bude činit asi Kčs 290,-. Bližší informace rovněž v klubu.

Čsl. esperantisté budou mít svůj vlastní časopis. Ministerstvo školství a kultury uvážilo 
dlouholeté volání čsl. esperantistů po vlastním časopise a doporučilo Čsl. esperantskému výboru, 
aby již pro rok 1966 zajistil na zkoušku vydávání Zpráv ČSEV za předplatné pro všechny esperanti-
sty, kteří se k odběru přihlásí. Jsme postaveni před důležitou akci, která prověří životaschop-
nost a aktivitu našeho hnutí a to na úseku vlastní proesperantské vnitroorganizační činnosti. 
Zprávy ČsEV vycházejí tištěné, se značnou částí obsahu v esperantu a letos i s kulturní přílo-
hou. Ve srovnání se světovým průměrem časopisů stejného typu můžeme je dnes považovat za časo-
pis slušné úrovně. Roční předplatné za 6 čísel (dvouměsíčník) bude Kčs 20,—. Počítá se s hro-
madnou distribucí přes kluby. Chcete-li časopis odebírat, přihlaste se i h n e d svému kroužku. 
Je nutné, aby každý z nás se stal předplatitelem Zpráv.

Přihláška:
Přihlašuji se k odběru časopisu Zprávy ČsEV na rok 1966 za předplatné Kčs 20,—
Jméno a příjmení:                                Členem esp. klubu v -------____________________ 

Přesná adresa:

Podpis:

Esperantská vysílání z Prahy. Pražský rozhlas vysílá esperantsky již dvakrát měsíčně a to každý 
druhý a čtvrtý čtvrtek na vlně 288 m od 18.45 ve vysílání pro Rakousko.

Pět vyznamenaných. Dekretem presidenta Jugoslávie J.B. Tita bylo vyznamenáno za práci pro 
esperanto pět esperantistů řádem republiky. Vyznamenání zasloužilých esperantistú je vysokým 
uznáním nejen Jugoslávským esperantistům, ale současně celému esperantskému hnutí.

Různé z esperanzského světa. V Maskvě vyšla v esperantu novela Michaila Šolochova Osud člověka. 
Nově začala s esperantským vysíláním rozhlasová stanice novozélandská a po kratším přerušeni 
opět Bern. - Téměř 100 filmů bylo natočeno v esperantu. Mnohé kulturní filmy byly natočeny za 
spolupráce ministerstev a vlád. - Ve státě Sao Paulo (Brazilie) probíhá kurs esperanta v televizi. 
- Polský esperantský svaz oslavil ve dnech 20.9.1965 dvacet let svého trvání. - Argentinský 
esperantský svaz si koupil v Buenos Aires vlastní kanceláře za 1 milion pezos.

Vyznamenání holandského esperantisty. Předseda mezinárodní železničářské esperantské federace 
K.G. Jong dostal od holandské královny Juliany řád Oranjie Nassau za věrné služby a vedeni
esperantského hnutí v Holandsku.

Celovečerní esperantský film. Americký režisér L. Stevens připravuje film, ve kterém budou 
herci mluvit jen esperantsky.

President Franz Jones a esperanto. Rakouský president Franz Jones je spjat s esperantem po celý 
svůj život. Také jeho nejbližší rodinní příslušníci jsou esperantisté.

Revue Norda Prismo na dánských vyslanectvích. Dánské ministerstvo pro zahraniční věci zakoupilo 
1500 čísel esperantské revue Norda Prismo, která byla věnována Grónsku. Výtisky byly dámy k dis-
posici dánským vyslanectvím a konsulátům na celém světě.

Důležité. Koncert na počest 106. výročí narozenin d-ra L. Zamenhofa se koná dne 14.12. (v úterý)
o 19.30 hod. v divadle MONOKL v Brně, Vranovská 11, pod uměleckým vedením prof. Vilibalda 
Scheibra a za účinkování vynikajících umělců brněnského koncertního světa.

Sedmdesátiny Andrea Ĉe. Dne 12.9. 1965 oslavil v Haagu 70. narozeniny Andreo Ĉe, zakladatel nej-
úspěšnější jazykové vyučovací metody, zvané Ĉe-metody. Vypracoval ji v r. 1920 a od té doby na-
učil mezinárodnímu jazyku tisíce esperantistů. Vedl hromadné kursy v Estonsku, Dánsku, Litvě,
Lotyšsku, Maďarsku, Norsku, Německu, Francii, Švýcarsku a Rakousku. Jubilant dostal přes 500
pozdravných telegramů a dopisů z celého světa. Slavnosti, které se zúčastnilo nekolik set espe-



rantistů, byl také přítomen bývalý ministerský předseda Holandska dr. W. Drees, žák Andrea Ĉe.

Výroky Presidenta Josipa Broze Tita o esperantu: "Domnívám se, že učeni esperantu je velmi aktuální. 
Lze se mu mnohem snáze naučit, než kterémukoliv jazyku. Znalost esperanta je užitečná ve všech 
zemích. Vím, že esperanto je zvláště rozšířeno mezi pracujícími. Pro ně má velký význam. Pomoci 
esperanta mohou pracující snadno navázat spojeni s pracujícími v jiných zemích. Esperanto musí 
být zavedeno do škol, ale ne nějakým dekretem, nýbrž vědomým úsilím mas, tedy zdola, opravdu 
demokraticky."
A další výrok: "V dnešním boji za mír ve světě, který znamená sblížení národů a vytvoření spolu-
práce ve všech směrech mezi všemi státy, bez ohledu na společenská zřízení v jednotlivých státech, 
připadá významná role esperantu. Zvlášť významný může být příspěvek esperantistů na poli kulturní 
spolupráce, protože tam je vždy nejsnažší najít společný jazyk přátelství a porozumění a tak m.j.
jsou vytvářeny podmínky pro politickou, hospodářskou a jakoukoliv spolupráci, o kterou se dnes 
snaží všechny pokrokové a mírumilovné síly na světě.
Úkolem našich esperantistů jest zaměřit svou práci tímto směrem a v rámci tohoto programu svou 
prací, vydavatelskou činností a jednotlivými spojeními přispět co možná nejvíce k pravdivému
informování světa nejen o našich kulturních vymoženostech, ale o celém našem socialistickém 
životě."

Průzkum o vyučování esperantu. Z pověření belgického ministerstva pro vyučování podnikla delegace
belgických učitelů studijní cestu Holandskem, aby se informovala o stavu vyučování esperantu.

Výstavu esperantské knihy v Brně ve dnech 26.9. - 10.10. 1965 ve Freskovém sále Staré radnice 
možno považovat za velmi úspěšnou. Byly vystaveny nejvýznamnější knihy světové literatury, četné 
prospekty světových firem, měst a lázenských míst, plakáty Uneska a p. Konečnou úpravu provedli 
architekti Parku kultury a oddechu v Brně, takže výstava měla nejen po stránce obsahové, ale i 
co do vzhledu reprezentační ráz. Navštívilo ji téměř 1200 lidí, také výprava z Francie, hosté 
z Indie a dále esperantisté z Itálie (ze Sardinie), Jugoslávie, Polska, Maďarska a Německa. 
V knize návštěvníků jest několik desítek velmi pochvalných uznání.

Poslední příležitost, abyste zaplatili ještě v tomto roce, v Roce mezinárodní spolupráce, na 
které se esperantisté celého světa tolik podílí, svůj členský příspěvek. Neodkládejte, žádáme
zdvořile.


