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Petice Spojeným národům ve prospěch esperanta. Podpisové akce pro Spojené národy ve 
prospěch esperanta potrvá do 31.7. t.r. Buďne si vědomi nesmírného významu této kam-
paně pro šířëní a uznání esperanta ve světě, usilovně pokračujme v podpisové akci. Vy-
žádejte si archy, nebo se dostavte do naší klubovny, kde jsou vyloženy. Ještě je čas, 
ale měsíce a týdny rychle uběhnou. Petice jistě aspoň přibliží den, kdy bude zaveden 
mezinárodní jazyk do škol.

51. světový esperantský sjezd v Budapešti 30.7. - 6.8.1966. Záštitu nad sjezdem převsal 
náměstek presidenta Maďarské lidové republiky p. Odön Kishazi.

Budapešť každodenně esperantsky. Maďarský rozhlas vysílá od února t.r. pravidelně den-
ně 15 minutový pořad v esperantu na vlnách 240 m, 41,6 m a 48,1 m o 20,30 hod. středo-
evropského času.

Zveme Vás na přednášku

D N E Š N Í       J U G O S L Á V I E  ,
která se bude konat dne 7. května t.r. (v sobotu) o 18 hodinách v klubovně Kroužku es- 
perantistů PKO v Brně, Radniční 8, dveře ĉ. 16. Promluví vynikající esperantista prof. 
Vesna Skaljer-Race. Přednáška bude doprovázena dvěma kreslenými filmy, barevným fil-
mem o krásách Jugoslávie a ukázkami lidové hudby. Očekáváme, že budete mít zájem o tu-
to přednášku a těšíme se na účast Vás všech.

K E M I O   I N T E R N A C I A je mezinárodní periodikum, které uveřejňuje původní 
práce a technické novinky z oboru chemie teoretické i ušité. Aby odborníci z různých
zemí mohli s výsledky svých vědeckých i technických výzkumů přímo seznamovat kolegy na 
celém světě, užívají v této revui mezinárodního jazyka. Esperanto již prokázalo neoce-
nitelné služby v řadě vědních oborů, neboť je velmi snadné a přesné a pro odborné pojed-
nání obzvláště způsobilé. Vydavatelem je Urugvaja Esperanto-Asocio, Casilla de Correo
1040, Montevideo. Redakční rada má své členy v mnoha zemích. Hlavním redaktorem je 
inž. chemie A. Barroas. Cena jednotlivého čísla je 0.50 dolaru. Platí se přímo vyda-
vateli nebo u: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam 2, Holandsko.

Doporučujeme našim chemickým podnikům, výzkumným ústavům a školám, aby si zajistily 
Kemio Internacia v rámci dovozu odborné literatury. Výrobní podniky upozorňujeme na 
možnost inzerce v tomto mezinárodním časopise, který jde do celého světa.

K Mezinárodnímu dni žen dostala naše členka Marie Adamcová dopis prof. E. Bokareva z
Moskvy, jménem sovětských esperantistů. Dopis zní:

        Kara kamaradino,

        Komisiono por Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj tutkore gratulas Vin
        okaze de la Internacia Virina Tago la 8.3. kaj sincere deziras al Vi feliĉon,
        prosperon en Via laboro por konstruado de socialismo kaj porpaca esperanto-
        agado, por ke neniam kovru militaj nuboj la sunon.

                 En la nomo de sovetaj esperantistoj prezidanto de la Komisiono
                                                      prof. E.  B o k a r e v.

Světový esperantský svaz UEA vydal vkusný katalog vybraných knih v esperantu. Sešit ma-
jící 64 stran se v první řadě pokouší upozornit veřejné knihovny a mezinárodní organi-
zace na nejvýznamnější knihy.

Statisícová dánská turistická organizace Přátelé přírody přijala k 70. výročí svého zalo-
žení nové stanovy, ve kterých je také paragraf o podpoře snahám pro zavedení mezinárodní-
ho jazyka. Současně byla vydána bohatě ilustrovaná pětijazyčná brožura také v esperantu.

Kardinál Antonio M. Barbieri, arcibiskup v Montevideu, napsal sám z vlastního popudu vře-
lý článek o esperantu. Současně podepsal petici Spojeným národům ve prospěch esperanta
a osobně podpořil u papeže Pavla VI. návrh na zavedení esperanta do informační služby
vatikánského rozhlasu.

Nemocnice Dr.L.L.Zamenhof. Obec Rozino (v Bulharsku), ku které náleží pět vesnic, měla
velkou nesnáz s nemocnicí. Nakonec bylo rozhodnuto, že nemocnice postaví dobrovolnou 
společnou prací všech. Zatím také byl založen místní esperantský klub s několika desít-
kami členů, velmi úspěšný, díky nadšené a energické práci inž. G. Arnaudova. Klub roz-
vinul kulturně vzdělávací práci hlavně mezi mládeží a účastnil se horlivě stavby nemoc-
nice. Esperantisté se stali váženými a vlivnými činiteli, dali podnět k zavedení Svátku
růži, který se stal podnikem celostátním. Navrhli také, aby nová nemocnice nesla jméno 
Dr. L.L.Zamenhof a tak toto jméno nese státní bulharská nemocnice, snad jediná na světě
v tomto jedinečně krásném místě Údolí růží.



Esperantská mládež v Československu se organizuje. Při Čsl. esperantském výboru v Praze
byla založena sekce mládeže, která je oficiálním nástupcem celostátního esperantského
hnutí mládeže. Hlavním cílem sekce je organizovat a koordinovat domácí činnost esperant-
ské mládeže, spolupracovat se Světovou esperantskou organizací mládeže TEJO, Studentským 
světovým esperantským svazem a jinými zemskými organizacemi, aktivně se zúčastnit mezi-
národního mládežnického esperantského hnuti, získávat předplatné na KONTAKTO a jiné es-
perantské časopisy pro mládež. Adresa: Sekce mládeže při Čsl. esperantském výboru v 
Praze, Blanická 4, Praha 2.

R ů z n é . Na světě je přes 300 ulic a náměstí se jménem Dr.L.L.Zamenhof nebo Eaperanto. 
Vyslanec Německé demokratické republiky v Hanoi předal Vietnamskému esperantskému svazu 
symbolický dar esperantistů z lidové demokratického Německa. - Z rozpočtu státu Guana-
bara v Brazilii obdržel Brazilský esperantský svaz pravidelnou subvenci 2 miliony kruize-
rů a mimořádnou subvenci 1,200.000 kruizerů na druhé vydání portugalsko-esperantského
slovníku.

Druhá konference škol, na kterých se vyučuje esperantu, se bude konat ve štyrském Hradci 
ve dnech 23.-28.7.1966. Adresa: LKK Esperanto-Konferenco, 8046, Graz, Rakousko.

Letní kursy esperanta. Kursy esperanta, branné prvky, sportovní soutěže, koupání, spo-
lečenské hry, výlety, humor, zpěv a vyprávění v dýmu táboráku mají ve svém programu let-
ní kursy esperanta u Stříbrné zátoky na Vranovské přehradě od 3.7.-30.7.1966. Kursy bu- 
dou rozděleny na dva běhy: 1. běh od 3.7. do 16.7. a 2. běh od 17.7. do 30.7.

Ubytování bude ve stanech po dvou osobách, menší počet v prosté chatě. Strava bude po- 
dávána pětkrát denně. Každý účastník je povinen dodržovat táborový řád, pravidelné na-
vštěvovat některý z kursů esperanta a podrobit se závěrečné zkoušce. Kursy budou rozdě-
leny na skupinu A - začátečníci, B – pokročilí, C - konverzační, D - pro kandidáty uči-
telství. V programu každého běhu je celodenní výlet do Lednice nebo Mikulčic, kulturní-
ho památníku ze slavné doby Velkomoravské říše, polodenní výlet na zámek Vranov a hrad
Bítov. Celkový pobyt v jednom běhu stojí Kčs 280,- včetně kursovného, pro mládež do
15 let Kčs 250,-. Přihláška je platná až po složení zálohy nejméně 100,- Kčs. Doplatek
se vyrovná při nástupu do tábora. Přijati mohou být jen účastníci starší 12 let a na celý
běh. Každý účastník, který se přihlásí do 31.5. má 50 % slevu na dráze. Bližší in-
formace podá a přihlášky zašle Klub esperantistů, Osvětový dům Bedřicha Václavka v
Třebíči.

Setkání na Labi. Esperantský kroužek ZV ROH Čsl. státních lázní v Poděbradech uspo-
řádá ve dnech 5. - 12. června 1966 tradiční setkání esperantistů na Labi. Prozatimní
p o ř a d:

5. - 11.6. Šachový turnaj
10.6. Filmové představení
11.6. Prohlídka sklárny a brusírny. Odpoledne prohlídka 

města. Večer kulturní program s tancem a tombola. 
12.6. Výlet motorovou lodí na Oseček. Společný oběd. 

Ve 14 hodin zakončení.

V uvedené dny bude služba na nádraží. Upomínkové předměty jsou připraveny pro: nej-
staršího, nejvzdálenějšího a nejmladšího účastníka. Dále pro jednotlivce a zástupce jednotlivých 
kroužků. Účast kroužků na programu vítána.

Zvýšení platu za znalost esperanta. Jugoslávská společnost Jugopetrol připlácí svým
zaměstnancům, pracujícícm u benzinových stanic, za znalost esperanta.

Vysílání z Betléma. Celé obřady vánočního svatvečera v betlémské jeskyni se vysílají
rozhlasem v mnoha jazycích. O těchto vánocích bylo hlášení poprvé i v esperanta.

Umělci Maďarského státního loutkového divadla se učí esperantu. Doufají, že na příštím
sjezdu esperantské mládeže a na mezinárodním dětském sjezdu budou moci předvést něko-
lik loutkových her. Dopisují si také s esperantisty ze Státního loutkového divadla
v Berlíně za účelem spolupráce a vyměňování zkušeností. Také v Zagrebu existuje Espe-
rantský loutkový klub.

Otevřený dopis Mezinárodnímu Olympijskému výboru. Budapešťská Népszava, úřední list 
maďarských odborů, uveřejnil 30.1. otevřený dopis maďarských olympijských vítězů
a mezinárodně známých sportovců a přeborníků, kterým se obracejí na Mezinárodní Olym-
pijský výbor se žádostí, aby na mezinárodních sportovních soutěžícjh bylo esperanto 
přijato a uznáno jako oficiální jazyk. Esperanto se zrodilo jako žijící odnož národ-
ních jazyků a je nejsnadnějším jazykem světa, kterému je možno naučit se za několik 
měsíců. Jeho životnost dokazují přemnohé mezinárodní sjezdy a jiné schůze esperantské-
ho světa, spojující pět světadílů. Na těchto schůzích lidí patřících k nejrůznějším 
národům, vyměňují si své názory bez tlumočníků. Vzhledem k tomu, že na světě již ně-
kolik milionů lidí mluví a dopisují si tímto jazykem, stalo se esperanto společným du-
chovním pokladem národů.

Esperanto, jako neutrální mezinárodní jazyk již odedávna pomáhá k lepšímu dorozumění
mezi příslušníky mnoha národů, přispívajíc také se zdarem k mírovému soužití zemí.



Esperanto je rovnocenné vyvinutým jazykům národním, protože má bohatou původní i pře-
kladovou literaturu. V esperantu vychází časopisy, revue, obchodní a technické pros-
pekty a krok za krokem se šíří v každém oboru života.

Právě proto Francouzská akademie v roce 1924 resolucí navrhla jeho co nejširší užívání,
jako "mistrovské dílo logiky a jednoduchosti". Také mnozí vynikající lidé veřejného
života podporují snahy, aby se esperanto stalo konvenčním mezinárodním jazykem Spoje-
ných národů. Významným krokem, směřujícím k tomu cíli bylo, že UNESCO již v roce
1954 resolucí valného shromáždění doporučilo jeho užívání ve všech oborech života.

Proto my, maďarští sportovci, navrhujeme Mezinárodnímu olympijskému výboru: urychlete,
aby se esperanto mohlo stát latinou mezinárodních sportovních soutěží, těchto zvlášt-
ních mírových soutěží mezi národy. Také náš nezapomenutelný olympijský vítěz dr. Fe-
renc Mesó, bývalý člen Mezinárodního olympijského výboru, nejednou prohlásil, že v
mezinárodních sportovních setkáních by mělo zavedení esperanta velký význam. Tak by
se mu sportovci celého světa radostně a rychle učili, poněvadž tímto snadným meziná-
rodním jazykem bychom se mohli dobře dorozumět se všemi soudruhy-sportovci.

Tím by se myšlenka olympijských her opravdu splnila a sloužila by mnohem účinněji mí-
rovému kulturnímu soutěžení národů. Jestliže také Mezinárodní olympijský výbor pod- 
poří esperanto, zahájí tím ve sportovních dějinách světa velmi významný krok - a to 
bude jeho nepomíjející zásluhou.

Toto provolání rozesíláme prostřednictvím esperantských časopisů a rozhlasu mezinárod-
nímu sportovnímu tisku s prosbou, aby jej otiskli a podpořili.

Přejíce si upevnění olympijské myšlenky a mezinárodního olympijského sportovního přá-
telství očekáváme kladné rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru a veřejného 
mínění sportovního světa.

P ř i h l a s t e   s e,  pokud jste tak ještě neučinili, na 
odběratele časopisu čsl. esperantistů.

Těm, kteří dosud nevyrovnali příspěvek na rok 1966 přikládáme složenku se zdvořilou
žádostí, aby tak učinili, pokud mošno do 30. 4. 1966. Roční členský příspěvek Kčs 14,-
rodinní přislušníci a studenti reg. příspěvek Kčs 6,-.


