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Letošní 57. světový esperantský sjezd se konal v Portlandu /USA/ od 29. 
VII. do 5. VIII. pod zaštitou guvernéra státu Oregon a za účasti přes 
800 delegátů ze 40 zemí, ponejvíce z USA, Jižní Ameriky, Kanady, Asie, 
ale i z Evropy. Jménem svých vlád pozdravili sjezd zástupci Belgie, Izra-
ele, Japonska, Norska, NSR a Švédska. Předseda UEA prof. dr. Ivo Lapen-
na poslal pozdravný telegram. Významnou událostí byl americký kulturní
večer, kde vystoupily různé národnostní Skupiny USA. Indiáni předvedli 
své tance a písně, mezi jinými pěveckými a tanečními soubory vystoupil
i černošský sbor a sólisté. Konaly se schůze Světového svazu esperantské 
mládeže /TEJO/, Mezinárodního esperantského svazu vědeckých pracovníků 
/ISAE/ a jiných odborných a zájmových svazů: lékařů, radioamatérů, kni-
hovníků, automobilistů, skautů, katolíků a protestantů, seminář pro uči-
tele, zasedání UEA a Akademie esperanta, bohoslužby katolické, evange-
lické a budhistické, mezinárodní kulturní večer, divadelní představení 
aj. K nejvýznamnějším patřily přednášky Mezinárodní letní university. 
Na mezinárodním kulturním večeru se hrál i Antonín Dvořák. Známý loutkář 
D. Llords předvedl hudební loutkové představení pro dospělé. /Vystoupí 
i na mezinárodním loutkářském festivalu v Záhřebu 30. IX.-7. X.t.r./ 
Sjezd měl ve Spojených státech značný ohlas a noviny projevily velký zá-
jem o esperantské hnutí.

Kursy esperanta v Brně budou zahájeny 3. října v 16 hod. v klubovně PKO
na Šilingrove nám. 2, schody C, 2.poschodí. Přihlášky přijímá Park kul-
tury a oddechu, Mečová 5, Brno. Kursovné na 10 měsíců činí 160 Kčs.-
Kurs pro pokročilé /jen pro členy klubu/ bude i letos pokračovat podle 
učebnice Paŝoj al plena posedo. Bližší informace a přihlášky v klubu. 
Upozorněte na naše kursy i své známé a své spolupracovníky.

Naši hosté.- O letních prázdninách navštívili náš klub dva mladí učitelé 
ze Spojených států /stát Kalifornie a Ohio/, jugoslávská učitelka z Bje-
lovaru a bulharská trojice z Dimitrovgradu. Podle jejich přání a možnos-
tí jsme jim pomohli poznat Brno a jeho okolí. Viděli jsme, že se jim u
nás líbilo.

Slovenské termální lázně Dudince Vás zvou na přátelské setkání esperan-
tistů ve dnech 5.--10. IX. Na programu je i koupání v termálním bazénu,
ochutnávání vína apod. Přihlášky předem u Arnošta Váni, Dudince, okr. 
Zvolen. Ubytování turistické /2-41ůžkové po 10-12 Kčs za osobu/.

Klubům i  jednotlivcům mimo Brno: Na omezenou dobu máme k _dispozici jed-
nak hodnotnou přednášku o Avignonu a jižní Francii /na magnetofonovém 
pásku a s diapozitivy/, jednak sovětský esperantský barevný film Lando, 
kiun mi amas. Obojí můžeme zapůjčit za úhradu poštovného. Vhodné pro 
zpestření klubovních schůzek i jako propagace pro veřejnost. Přihlaste.

Bude esperantsky vysílat i Stockholm? To záleží i na Vás. Požádejte o to 
Radio de Svedio, Direkcio de programo al la mondo, S-105 10 Stokholmo, 
třebas jen na pohlednici.

Přehled členských kategorií uvádíme pro ty, kteří ještě nevyrovnali 1e-
tošní členský příspěvek:
A - řádný člen /dostává časopis Starto i Bulteno/                  60 Kčs
B - nevýdělečná mládež a důchodci /dostává Starto i Bulteno/       30 Kčs 
C - podporující člen /dostává Starto i Bulteno, jeho jméno je 
    uvedeno v seznamu v časopise Starto/ alespoň                  120 Kčs
D - rodinný člen /bez časopisů/ . . . . . . . . . . . .     16 Kčs
E - přispívající člen /bez časopisu Starto/. - . . . .         16 Kčš 
POZOR: Každý nový člen ČES platí i jednorázové zápisné 10 Kčs a vyplní 
členskou přihlášku.



FIAT  127.- Nejnovější 16stránkový prospekt v esperantském znění je u nás 
k dispozici pro ty členy, kteří o něj projeví zájem.

85. výročí vzniku esperanta.- 26. července uplynulo 85 let od vydání 
první učebnice esperanta. Autorem 40stránkové brožurky, výsledku několi-
kaleté práce a mimořádného nadání, byl polský židovský lékař dr. L. L. 
Zamenhof. Od té doby se jazyk, kterému se podle pseudonymu jeho autora 
začalo říkat esperatnto, rozšířil prakticky po celém světě. Esperanto se
neustále vyvíjí, takže za tuto dobu dosáhlo takového stupně vyjadřova-
cích možností a lexikálního bohatství, k jakému mnohé národní jazyky po-
třebovaly staletí. Dnes existují esperantské slovníky pro desítky vět-
ších i úzkých oborů, takže dnešní slovní zásoba činí přes 320 000 hesel. 
Na esperantu pracuje, a to i tím, že ho používá, již třetí generace fi-
lologů, spisovatelů a básníků prakticky z celého světa. Dnešní esperanto 
je tedy výsledkem kolektivní činnosti tří generací. Jeho literatura ob-
sahuje desetitisíce děl původních i přeložených a neustále se doplňuje.
Esperanto vyhovuje plně všem požadavkům z hlediska jasnosti, přesnosti 
a snadnosti při optimálním bohatství výrazů tak, jak to odpovídá před-
stavám o mezinárodním jazyku. Proto při své vysoké jazykové hodnotě již 
dnes nemá konkurenty. Výsledkem stalého vzestupu esperanta je jeho sta-
bilita a stále rostoucí důvěra a vážnost. Esperanto dosáhlo uznání ne-
sčetných světových institucí a osobností. Připomínáme z nich jen rezolu-
ci Valného shromáždění UNESCO ve prospěch esperanta z r. 1954, která u-
znala jeho význam pro výchovu, vědu a kulturu. Esperanto ovládá řada di-
plomatů a dvě hlavy státu. V řadě států je esperantské hnutí a práce pro 
ně oficiálně uznávána a hodnocena, a pracovníci esperantského hnutí do-
stávají státní vyznamenání. Tisíce měst celého světa mají ulice, náměstí 
a parky pojmenovány po autoru mezinárodního jazyka nebo po jeho díle. 
Druhou petici ve prospěch esperanta pro OSN z r. 1965 podepsalo kolem 
84 milionů lidí, mezi nimi i náš akademik prof. J. Heyrovský. Jazykové 
přepážky na světě jsou nesmírné, působí napětí a spolu s konstituováním
nových národů v rozvojových zemích vlastně stále rostou. Všeobecné při-
jetí mezinárodního jazyka pro mezinárodní stisky může lidstvu přinést
přinejmenším harmoničtější soužití národů, úsporu ohromných částek nut-
ných při používání většího množství cizích jazyků, nehledíc na rozšíře-
ní duševního obzoru každého použivatele mezinároda.ího jazyka. A tento 
možný nesmírný pokrok za to stojí, aby pro konečné vítězství esperant-
ské myšlenky udělal každý z nás maximum.

President Josi Broz-Tito přijal záštitu nad 58. světovým esperantským 
sjezdem, který se bude konat r. 1973 v Bělehradě. President Tito sám
aktivně ovládá esperanto. Zprávu přinesl jugoslávský tisk, rozhlas a te-
levize.

Lusovci esperantsky.- Letos uplyne 400 let od prvního vydání Lusovců, 
veledíla portugalské literatury. K to±uto výročí vychází esperantský 
překlad Lusovců s uměleckými ilustracemi v knižnici Oriento-Okcidento, 
která byla založena z podnětu UNESCO.

Universitní kursy v esperantu.  - V belgickém Lutychu byly uspořádány 4tý-
denní universitní kursy V esperantu z oboru lingvistiky a lékařství. 
Přednášelo na nich 10 universitních profesorů ze 7 zemí včetně Japonska 
a USA.

"Horská koruna" klasické dílo Petra Njegoše, černohorského vládce a bis-
kupa z 1. poloviny 19. století, patří k hlavním dílům světové literatury 
stejně jako Božska komedie a Faust. Jen jazykové přehrady bránily roz-
šíření tohoto díla mimo srbskou jazykovou oblast. Epos nyní přeložil 
Sv. S. Petrovic a vydalo nakladatelství Obod v Cetinji.

Národní rada italských žen přijala na valném zasedání rezoluci, kde do-
poručuje studium esperanta a jeho používání v mezinárodních stycích.

K tonuto číslu přikládáme program na září až prosinec. Naše klubovní ve-



čery jsou hodnotné, takže si jistě i Vy vyberete podle svého zájmu. 
Zvláště upozornujeme na koncert k 85. výročí esperanta a na promítání 
sovětského esperantského filmu Lando, kiun mi amas k 50. výročí SSSR.
----------------------------------------------------------------------
BULTENO. Vydává Klub esperantistů PKO v Brně zdarma pro své členy. 
Za obsah odpovídá Zd. Hršel


