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Šilingrovo nám. 2, ŝtuparo C, 2-a etaĝo.
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V á ž e n í  p ř á t e l é ,

předkládáme Vám opět naše Bulteno. Bylo vysloveno tolik podivu, proč jsme přestali vy-
dávat tento věstník a tolik přání, abychom pokračovali, že jsme celou věc znova uváži-
li a výsledkem této úvahy je toto další číslo Bultena. Naše rozhodnuti je výrazem ú-
silí cele sloužit esperantskému hnutí. Máme již svůj Český esperantský svaz s vlast-
ním časopisem Starto. Na nás všech je, aby esperantské hnutí v Československu, zemi 
J.A.Komenského, hlasatele mezinárodního jazyka, zaujalo čestné místo mezi ostatními 
esperantskými svazy. Každý může vykonat něco pro zdar naší práce, přihlásit se o ně-
který úsek činnosti nebo se přičinit o úspěšný nábor do podzimních kursů esperanta. 
Doufáme ve Vaši pomoc.

Jste již členem Českého esperantského svazu? Pokud jste ještě neposlali přihlášku, 
učiňte tak bezodkladně prostřednictvím našeho klubu. Na požádání Vám pošleme přihláš-
ku a platenku. Aby náš nový Český esperantský svaz mohl důstojně i důrazně zastupovat
naše hnutí před celou českou veřejností a na světovém fóru je zapotřebí, aby měl morál-
ní a finanční oporu v pevné členské základně. Předkládáme Vám přispěvkový řád ČES:
              činný člen           Kčs 48,-
              studenti, důchodci     " 24,-
              rodinní příslušníci    " 10,-
              přispívající členové   " 10,- (nejméně) 
              Zápisné jednorázově při podání přihlášky Kčs 10,-.

V novém a moderním tatranském hotelu Esperanto v Pribylině se konal v květnu t.r. usta-
vující sjezd Zväzu esperantistov SSR. Jeho předsedou byl zvolen P.Rosa z Bratislavy.

V krásném hlavním městě Rakouska, ve Vídni, se bude konat v příštím roce 55. světový
esperantský sjezd. Čestnou záštitu nad ním převzal rakouský president Franz Jonas, o 
kterém je ve světě známo, že mluví esperantem. Sjezdu se jistě zúčastní velký počet li-
dí z celé Evropy a ostatních částí světa.

Katedra sociologie na universitě v Hullu (Anglie) uveřejnila zprávu týkající se spole-
čenského složení Britského esperantského srazu. Procento obdržených odpovědí bylo velmi
vysoké: 82,5 % u členů, 89 % u vedoucích činitelů a 87 % u mládeže. Více než 60 % vše-
ho členstva má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

Oční klinika Dr.L.L.Zamenhof. Pojízdná oční klinika na záchranu Afričanů ohrožených o-
slepnutím byla zakoupena ze sbírky esperantistů, kteří opatřili potřebnou částku 25
tisíc holandských zlatých.

Brněnský pěvecký sbor v Antverpách. Kulturní esperantský výbor v Antverpách uspořádal
veřejný koncert českého pěveckého sboru Foerster s dirigentem prof. K.Hradilem. Koncert
měl velký úspěch. Úvodní slova, výměna diplomů a oznamování programu se dělo česky a 
esperantsky.

Italští esperantisté v Brně. Dne 15. srpna zavítala do Brna 61 členná výprava ital-
ských esperantistů, vracejících se ze světového esperantského sjezdu v Helsinkách. Po
prohlídce města se s nimi sešlo v Grandhotelu několik desítek brněnských esperantistů
v přátelské besedě.

Český tajemník ve Světovém esperantském svazu. Československo má ve Světovém esperant-
ském svazu (UEA) významného funkcionáře. Je jím Mikuláš Nevan z Prahy, nový stálý
tajemník a organizátor světových sjezdů. Od dubna t.r. připravoval v Helsinkách 54. 
světový sjezd, který proběhl velmi úspěšně.

Jarlibro de UEA. Vyšel první i druhý díl ročenky UEA, která má proti předešlému roku 
o několik desítek stran více. Nejvíce delegátů (zástupců UEA) má Francie, následuje 
Německá spolková republika, Velká Británie, Švédsko, Holandsko, Brazilie, Spojené stá-
ty a Finska.

Společný německo-francouzský esperantský sjezd ve Strassburgu: Od r. 1905 se konají pra-
videlné mezinárodní sjezdy esperantistů v nejrůznějších zemích světa. Účastníci 40-55 
národů se volně stýkají, pracují a baví v jedné společné řeči - v esperantu. Pro espe-
rantisty jsou takové mezinárodní sjezdy bez jazykových těžkostí, tlumočníků a sluchá-
tek samozřejmostí. Mimo to se konají pravidelné národní sjezdy, na kterých se projedná-
vají úkoly esperantského hnutí v dotyčné zemi. Tak tomu bylo také i na mnoha francouz-
ských a německých sjezdech esperantistů. Letos poprvé byla tato tradice změněna. Němec-
cký esperantský sjezd, v pořadí 46. a 61. francouzský se konal společně pod názvem První 
společný německo-francouzský sjezd esperantistů ve Strassburgu, pod heslem: Esperanto 
pro Evropu. V čestném sjezdovém výboru byly vynikající osobnosti Francie a Německé spol-
kové republiky, jako A.Pohler, předseda francouzského senátu, E.Faure, ministr pro osvě-
tu, prof.dr.Furler, místopředseda evropského parlamentu, rektoři universit, starosta 
města Strassburgu, M.Genevoix, člen Akademie věd, R.Gassin, člen evropské rady pro lid-



ská prava, vyznamenaný Nobelovou cenou, dr.H.Kopf, předseda zahraničního výboru posla-
necké sněmovny, president Bádenska a j. Pozdravné telegramy přišly z míst CDU a od mi-
nistra pro zahraniční věci W.Brandta a dalších.

Esperanta kvindeko kaj sepdekjariĝo de Jaromír Hoffher el Brno. La 23.8. n.j. solenis 50 
jarojn de la agado en la movado ŝatata membro de Esperantista klubo en Brno Jaromír Hoff-
ner el Brno-Tuřany. Esperantisto li estas ekde la jaro 1919 el kurso de konata instru-
istino Janalíková el Bystřice pod Hostýnem. S-ano Hoffner estas kateĥisto kaj pastro 
en la Ĉeĥoslovaka eklezio. De la jaro 1930 li estas membro de la klubo, estis ĝia prezi-
danto, gvidis plurajn kursojn, verkis, prelegis. Kun siaj gelernatoj plurfoje li aktive
partoprenis literaturajn programojn en kadro de la klubo. En la j. 1937 li inaŭguris
la tutŝtatan ĉs. kongreson en Brno en nomo de la loka kongresa komitato, kaj la 8-an 
Ĉs. kongreson de Esperanto en Brno en la jaro 1950 li salutis en nomo de praga episkopu 
d-ro M.Novák, nuna patriarko de la Ĉs. eklezio. La jubileulo daŭre aktivas en KELI kaj 
por sia longjara agado li estis nomita honora membro de ĉi tiu sekcio.
Al la kara jubileulo, homo treege bona kaj afabla, elkore kaj plej sincere ni gratulas.
Danke ni rememoras lian dumvivan laboron por la movado kaj arde deziras al li ankoraŭ
multegajn jarojn en plena sano taj vigleco.

Plua meritplena membro de la klubo s-ano Rudolf Nečas ĝsvivis la 26.7. 70 jarojn en
plena sano kaj forto. Membro de la klubo li estas de la jaro 1927. S-ano R. Nečas akti-
ve partoprenis ĉian kluban agadon sindone kaj entuziasme. Grandan talenton li montris 
en teatraj prezentadoj de la klubo. Ĉiam treege helpema, societema kaj tial ŝatata.
Sennombraj rememoroj ligas nin al la kara jubileulo, al kiu ni elkore deziras, ke li
daŭre konservu al si sian elanon kaj ĝisvivu ankoraŭ multegajn jarojn en firma sano.

Rakousko vydalo serii překrásných plakátů v esperantu, zvoucích k návštěvě své země.

=====================================================================================
Získávejte, prosíme, zájemce o 
KURS ESPERANTA
Zápis denně v Parku kultury a oddechu v Brně, Radnická 8, vchod z Mečové ulice. Zahájení 
v polovině září.
=====================================================================================
Žádáme zdvořile, aby ti členové, kteří dosud nepoukázali svůj příspěvek na rok 1969, 
zaplatili přiločenou složenkou. Roční příspěvek Kčs 14,-, přispívající platí alespoň
Kčs 6,-.

Slědujte náš přiložený pořad schůzí a docházejte často a pravidelně.


