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                   Esperantista Klubo ĉe PKR en Brno

Československé ministerstvo pošt vydalo při příležitosti Světové výstavy známek, která 
se bude konat letos v Praze, poštovní mámku s textem v esperantu v hodnotě Kčs 5,-. 
Celkem bylo již vydáno v různýoh státech světa 49 druhů známek v esperantu.

Z P R Á V Y. Všichni, kteří si předplatili ZPRÁVY, dostanou ještě v tomto měsíci dru-
hé a třetí číslo a ti, kteří dosud nedostali ani první číslo, dostanou je všechna na-
jednou. Velmi nemilé zdržení padá na vrub tiskárny.

Technická sekce ČSEV. V říjnu minulého roku jsme rozeslali dotazníky všem esperant-
ským kroužkůmm a některým technickům v rámci náboru pro Technickou sekci ČSEV. Kdo z 
techniků-esperantistů doposud dotazník nezaslal jednateli sekce, nechť tak učiní co 
nejdříve: Adresa: Ing. Jan Werner, pro TS ČSEV, Kroftova 84, Brno 16.

Esperantský film v Organizaci spojených národů. V sídle OSN v Novém Yorku byl předve-
den film v esperantu Angoroj. Časopis OSN Secretariat News věnoval filmu dvoustránko-
vý článek. K dalšímu kursu esperanta se přihlásila řada funkcionářů OSN.

Esperantisté v Uzbekistanu. V Uzbekistanu se uskutečnilo setkání esperantistů, jehož
se zúčastnilo přes 150 zahraničních hostí. Díky velmi štědré finanční pomoci vlády re-
publiky byl uspořádán osmidenní výlet nejzajímavějšími místy země. Účastnici poznali 
hlavní město Taškent, Samarkand, shlédli kolchozy, viděli pěstování astrachánských ovcí,
čajové plantáže a vinice, výrobu hedvábí a j. Hosté byli všude přijati velmi přátel-
sky, pohoštěni a obdarováni. Všichni byli okouzleni krásou a exotičností země, ale 
také dobrosrdečností a přátelstvím esperantistů a uzbeckého národa.

Ze Žiliny. Lidová hvězdárna v Žilině budu vydávat Hvězdářské zprávy v esperantu a při-
pravuje na tento rok sjezd esperantských hvězdářů-amatérů.

Norský turistický svaz v Oslu vydal již 5 různých druhů prospektů v esperantu, dále je-
den barevný film a nyní připravil serii diapositivů s doprovodným textem v tonu jazyce. 
Tyto diapositivy byly promitány v našem klubu.

Mezinárodních esperantských prázdnin v Miedzygorze, v půvabném polském horském místě, 
se zúčastnilo 470 osob s 15 zemí, dosud rekordní počet návštěvníků. 

Odkaz UEA. Australský esperantista odkázal Světovému esperantskému svazu téměř 22.000 
holandských zlatých a kanadský člen 30.000 holandských zlatých.

Prestyž esperanta. Do čestného výboru jubilejního 50. sjezdu belgických esperantistů, 
který se bude konat letos v Bruselu, vstoupilo 14 poslanců, mezi nimi předseda sněmovny,
dále jeden ministr a 9 senátorů.

Oficiální jízdní řád italských drah, který vyjde v květnu t.r., bude obsahovat, dle sdě-
lení ministra železnic, esperantskou část, t.j. vyesvětlivky a informace v esperantu.

Československý esperantský železničářský svaz má již vice než 700 členů.

Setkání v Lipsku. Mezinárodní setkání obchodníků-esperantistů v rámci letošního jar-
ního lipského veletrhu se uskuteční 9.3. t.r. Přihlášky přijímá: Germana Kulturligo-
Esperanto, Käthe-Kellwits 115, Lipsko, NDR.

Kulturní dům v Grésillonu. Esperantský kulturní dům na zámku v Grésillonu ve Francii, 
zahájí dne 4.4. t.r. kulturním týdnem. Dále budou na pořadu kursy, přednášky, výlety, 
zkoušky, zábavní večery až do konce září.

Podle francouzských novin papež Pavel VI. oznámil konec velikonočního poselství 
"Kristus vstal" v 10 jazycích, mezi nimi také v esperantu.

Letní esperantský tábor ve Vilniu. Letošního letního esperantského tábora u Baltského
moře se zúčastnilo téměř 500 osob, mezi nimi přes 100 hostí ze 7 zemí. Tábor pozdra-
vili vládní zástupci a zástupci vědeckých korporací. Na tradiční letní universitě by-
lo předneseno 25 přednášek, dále zasedala sekce lékařská, pedagogická, literární a pře-
kladatelská. V rámci tábora byla uspořádána výstava esperantských knih s mnoha unikaty,
kterou shlédlo přes 1500 zájemců. Bylo uspořádáno také několik výletů. Tábor byl za-
hájen seznamovacím večerem a ukončen plesem na rozloučenou. Časopisy a rozhlas přinesly 
celkem dvanáctkrát zprávu o tomto táboře.

Mezinárodní sjezd geologů v Praze. V srpnu t.r. se bude konat v Praze 23. mezinárodní 
geologický sjezd. Již nyní se jedná o změnu stanov a největší naději na přijetí má ná-



vrh, aby místo dosavadních 6 oficiálních jazyků přijal sjezd jen tři oficiální jazyky: 
angličtinu, francouzštinu a esperanto.

Esperantská letoviska v Jugoslávii. V létě 1968 bude uspořádána v Jugoslávaii řada espe- 
rantských letních podniků pod názvem Mezinárodní kulturní prázdniny. Budou to nejpři- 
tažlivější místa Jugoslávie: Bled, Dubrovník, Rovinj, Poreč, Primošten, Budva a Žabjak. 
Tyto prázdniny budou trvat v každém místě 15 dní a to v době od 1.6. do 30.9.1968, všu-
de s bohatým kulturním specializovaných a zábavním pořadem. V Bledu to bude festival 
loutkového divadla, v Duhrovníku setkání foto a filmových amatérů, v Rovinji festival 
tanečních melodií, v Žabjaku setkání horolezců. Také v Primoštenu bude postaráno o 
všechny účastníky velmi příjemně a rozmanitě. Turistický podnik postavil velký moderní
hotel, zařídil nové cesty a slibuje, že učiní z Primoštenu nejvyhledávanější letovisko 
středního Jadranu. Dále se připravuje setkání vodních sportovců a divadelní festival. 
O všech podnicích vyjdou esperantské prospekty.

R ů z n é. Na universitě v Helsinkách bylo zahájeno vyučování esperantu. - V Brazil-
ském městě Santes Dumont byl odhalen pomník Dr. L. L.Zamenhofovi. Slavnostní projev měl, 
mezi jinými, izraelský vyslanec. -  Ve Frýdku-Místku byla otevřená kavárna Esperanto.

Děkujeme Vám všem za Vaši věrnost a podporu. Opět Vám všem posíláme složenky se zdvo-
řilou žádostí o včasné poukázání příspěvků na rok 1968. Roční členský příspěvek činí 
Kčs 14,-, pro rodinné příslušníky a studenty Kčs 6,-, kdo nemůže jinak, nechť poukáže
alespoň Kčs 6,-, jako registrační příspěvek. Těšíme se, že nás radostně překvapíte 
a příspěvky vyrovnáte nejpozději do konce března t.r. 


