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V Ostravě se 21. a 22. dubna konal pracovní aktiv delegátů 2. sjezdu 
ČES, ktereho se zúčastnilo 118 delegátů 52 kroužků ze 49 míst ČSR a 
dalších přes 100 účastníků. Řádný 2. sjezd ČES se bude konat na podzim 
v jiném městě. Zprávu o činnosti svazu přednesl předseda J. Vítek, o 
hospodaření svazu referoval P. Polnický, zprávu ustřední revizní komi-
se podal arch. J. Dr1ík. Účastníci byli dále seznámeni s činností sek-
cí a komisí a s kandidátkou nového ústředního výboru. Diskuse se zamě-
řila na aktuální otázky hnutí, m.j. na jazykové problémy mezinárodních
kulturních styků, speciální činnosti na useku informování veřejnosti 
a práce s členstvem /v Brně/, propagaci mezinárodního jazyka a jeho 
aktivního využívání v mírovém hnutí apod. Na sobotním kulturním večeru 
/před kterým byly odevzdány ceny vítězům literární soutěže Starta v 
původní a přeložené próze/ recitovala m.j. naše členka Alena Růžičková 
z Divadla bratří Mrštíků a zpívala Helena Halířová-Supová /Brno/, Mir. 
Smyčka Ústí n.L./ a mužský pěvecký sbor Smetana /Frýdek-Místek/. Večer 
měl velmi vysokou úroveň. V neděli pokračovalo jednání konferencí mí-
rové sekce /MEM/, z které byl m.j. odeslán pozdravný dopis České míro-
vé radě v Brně. V kulturní vložce předvedla opavská děvčata /ve slez-
ském dialektu i esperantsky/ lidové písně a tance, načež pokračovala 
diskuse, která vyzněla v jednotu a podporu svazu a ve zdůraznění význa-
mu sekce MEM a mládeže, které jsou pro naše hnutí prvořadé. V závěru 
byli účastníci seznámeni s programovým prohlášením svazu. To zdůrazňu-
je zejména jednotu hnutí organizovaného místními skupinami, které má 
těžiště v mírové práci a v oživení sekce mládeže. Svaz by měl v nejbliž-
ší době dosáhnout 5000 členů. Během aktivu se konaly řádné konference 
i ostatních sekcí, m. j. pedagogické, technické, IKUE/KELI, a komisí.
V pondělí se ti, kteří se chtěli seznámit s velikonoční přírodou zú- 
častnili ve dvou autokarech výletu do Beskyd. Uviděli památník J.Á.Ko- 
menského ve Fulneku, kloboučnické muzeum v Novém Jičíně, automobilové 
muzeum v Kopřivnici a vyšplhali na štramberskou trúbu. Náhradou za ne-
otevřený rožnovský skansen jim byl výhled na panorama Beskyd. Z našeho 
klubu se ostravského zasedání zúčastnilo šest delegátů a další členové.

Autokarový zájezd na 58. světový kongres v Bělehradě pořádá ČES pro
členy ve spolupráce s Čedokem. Odjezd je 27. VII. přes Maďarsko, kde je 
plánován nocleh. 28. VII. je příjezd do Bělehradu, kde bude zajištěno 
ubytování po dobu sjezdu, tj. do 3. VIII. V dalších dnech bude usku-
tečněna okružní jízda s ubytováním v Sarajevu, Dubrovníku, Splitu a 
Rijece. Při zpáteční cestě bude opět nocleh v MLR. Příjezd do ČSSR je 
10. VIII. Cena zájezdu včetně kapesného je asi 3 500,- Kčs. Účastníci 
musí mít zaplacen sjezdový poplatek, jehož úhradu provedou v Kčs pro-
střednictvím Čedoku /to se netýká těch, kteří jej mají zaplacen ze za-
hraničí/. Bližší informace oznámí na požádání sekretariát ČES, pošt. 
schr. 8, 120 21 Praha 2, tel. 25 68 92.

Do čestného výboru 58. světového kongresu, který se koná pod záštitou 
presidenta Josipa Broze Tita, vstoupilo 17 význačných osobností jugo-
slávského politického, kulturního a vědeckého života, m. j. minister-
ský předseda D. Bijedić. Pokračování sjezdu je v Sarajevě /kongres
mládeže/ a v Aténách.

Letní esperantský tábor v Lančově u vranovské přehrady se koná letos 
ve dvou etapách, a to od 15.-28. VII. a od 29. VII.-11. VIII. Před-
chází seminář od 8.-14. VII. Dopoledne vyučování ve skupinách pro za-
čátečníky, pokročilé, v konverzačním kursu pro budoucí učitele a pro
překladatele. Ubytování ve stanu nebo chatce, strava pětkrát denně, 
poplatek včetně kursovného je odstupňován podle data přihlášky /až
Kčs 490,-/. Odpoledne koupání, sport, výlety, večery u táboráku. I le-
tos se přihlašují skupiny zájemců ze zahraničí. Letos bude v provozu 
nová jídelna, sociální zařízení, umývárny apod. V obou etapách je je-



ště několik volných míst. Informace podá a přihlášky zašle na požádání 
Klub esperantistů, místní skupina ČES, pošt. schr. 72, 674 01 Třebíč.

Brněnský večerník  z 18. IV.   přináší rozsáhlý rozhovor redaktora Vladi-
míra Čecha s Alenou Růžičkovou, členkou Divadla bratří Mrštíků, o její 
lásce - esperantu. Interview, doprovázený fotografií naší členky, má 
název "Esperanto - jazyk budoucnosti?"

Klub esperantistů PKO v Brně se přihlašuje za místní skupinu Českého 
esperantského svazu.

Vyberte si a zúčastněte se některého z těchto esperantských akcí letoš-
ního léta /mimo již uvedený letní esperantský tábor v Lančově/:
Letní kolej esperanta, Liberec,  1.-14. VIII. Přihlášky do konce května,
poplatek včetně ubytování a kursovného Kčs 680,-. Informace podává Klub
esperantistů, pošt, schr. 194, 460 31 Liberec.
VII. mezinárodní setkání epperantistů v Jablonci  n.N. 13.-15. VII. In-
formace a přihlášky: Esperantský k1ub KASS, 466 00 Jablonec n.N. 
Letná škola esperanta v Liptovském Mikuláši. 15.-28. VII. Poplatek za 
ubytovaní a kurs Kčs 280,-. Přihlášky do 31. V. u esperantského krúžku 
pri Múzeu J. Kráľá, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Balta Maro - Maro de  de Paco. 12.-19. VII., Gdańsk, Polsko. Tohoto se-
mináře se mohou zúčastnit výhradně studenti a absolventi vysokých škol. 
Pobyt je zdarma, každý účastník je povinen připravit referát na téma 
"Kulturní pospolitost národů baltských zemí" a poslat jej do 20. VI. 
na adresu J. Gregier, Kujawska 24, PL-81-862 Sopot, Polsko.
Letní esperantská universita. Gyula, Maďarsko, 8.-14. VII. Informace: 
Somera Esperanto-Universitato, TIT, 48-as u. 11, H-5700 Gyula, Maďarsko.
6-a Internacia Renkonti  ĝ  o Naturamika. Abaliget, Maďarsko, 18.-27.VII.   
Informace a přihlásky: Organiza Komitato IREN, H-7601 Pécs, Pf.2,MLR.

Povážske strojárne, n.p.,  Považská Bystrica, vydaly právě v esperantu 
prospekty o motocyklech Jawa 90 Trail, Jawa 90 Roadster a moped Babetta.

V jedné budapešťské školní družině se každou sobotu scházejí děti do 
šesti let, které se naučily esperantu.

Bulharsko je snad jedinou evropskou zemí, kde se esperantské hnutí sta-
lo masovým. Bulharský esperantský svaz patří mezi nejsilnější esperant-
ské organizace. Tisíce žáků se učí mezinárodnímu jazyku na školách, ti-
síce dospělých pak ve vzdělávacích kursech. Sofijský rozhlas v espe-
rantských pořadech seznamuje svět s Bulharskem, jeho kulturou a lite-
raturou. Sjezdy, semináře a konference se konají za značné účasti zá-
jemců, kterých je na tisíce. Bulharský esperantský svaz spolupracuje
se státními podniky a cestovními kancelářemi a esperanto je řádným před-
mětem na sofijské universitě.

Esperantský svaz ve slovinské Lublani rozeslal řadě obcí a organizací 
dotazník o zavedení esperanta do škol, rozhlasu, televize apod. Výsle-
dek ankety byl překvapivě příznivý. Pro vyučování se vyjádřily všechny 
obce, 383 škol a 161 gymnasií. Esperantu se začalo učit 435 pedagogů.

V britské sněmovně se vytvořila skupina 31 poslanců tří hlavních poli-
tických stran, kteří prosazují přijetí esperanta jako zkušebního před-
mětu na školách.

Finský poslanec H. Mustonen podal sněmovně návrh, aby vláda dala pokyn 
svým zastupcům v Organizaci spojených národů, aby požadovali zavedeni 
esperanta jako jednotného oficiálního mezinárodního jazyka.

Desítky pozdravů od  oficiálních instancí, m. j. od rakouského presiden-
ta dr. Jonase, kancléře Kreiskeho a dalších devíti rakouských spolko-
vých ministrů došly 14. mezinárodnímu železničářskému lyžařskému týdnu
esperantistů, který se konal v Rakousku.



V revizi esperantských liturgických textů pokračuje po zemřelém arci-
biskupu dr. Macheinerovi A. Pichler, biskup v Banja Luce. Téměř všech-
ny liturgické texty jsou již hotovy.

Sedm rozhlasových stanic v USA vysílá kursy esperanta.

Podle statistiky UEA činil počet rozhlasových pořadů v esperantu za 
rok 1972 ve 14 zemích 2354. Největší podíl na tom má Varšava, druhý 
je Peking, na třetím místě je Columbus/USA/, na čtvrtém Bern. Kromě 
toho měla holandská televize 52 půlhodinových pořadů kursu esperanta, 
který byl vysílán dvakrát týdně.

Na Havaji se učí esperantu podle rozhodnutí ministerstva pro výchovu 
na 9000 dětí šestých tříd základní školy, tj. asi 60 % všech dětí.

Holandské městečko Zevenaar navrhlo dvěma družebním městům, Weilbur-
gu v NSR a Tortoně v Itálii, aby vyzvaly své obyvatele k hromadnému 
studiu esperanta. A aby styk mezi těmito družebními městy byl co nej-
živější, dostane cestující mládež uhrazenu polovinu cestovních výdajů.

Holandská letecká společnost KLM přestala uvádět na prvním místě svá 
oznámení o mezinárodních letech v angličtině a rozhodla, aby první 
místo zaujala holandština.

V Lucembursku se bude od 8.-12. VI.konat evropský esperantský sjezd. 
Sejdou se esperantisté zemí Evropského hospodářského společenství.
V čestném předsednictvu je m. j. belgický ministr zahraničí.

Vyšel nový kurs  esperanta na deskách v angličtině. Autorem je dr. J. 
Lewin z university ve Fort Lauderdale na Floridě.- Další kurs na dlou-
hohrajících deskách byl vydán v Polsku. Připravil jej redaktor A. Pet-
tyn, autor několika učebnic, a namluvili jej známí hlasatelé esperant-
ských vysílání polského rozhlasu.

Postavení angličtiny jakožto jazyka pro mezinárodní styky zpochybňuje 
nový předseda Britského esperantského svazu ve svém sjezdovém projevu
v Brightonu. Z jeho obsáhlé řeči přinášíme několik pasáží:
  V uvodu přirovnává postavení britského esperantského hnutí k po-
slednímu běžci ve štafetovém závodě. "Přišel okamžik největšího vypětí 
sil a vůle,... Každému z nás připadá za úkol dělat vše to, co jsme dě-
lali dosud, ale dvakrát tolik... Ještě se však zapotíme, než dosáhneme 
svého cíle." "Jsme uprostřed praktické skutečnosti stále rostoucí ja-
zykové otázky, jejíž klíč držíme v ruce pouze my..." Francouzi se již 
asi smířili s tím, že se svět nebude učit francouzsky...Ani němčina není 
již vnucována jako mezinárodní jazyk...British Council /britská insti-
tuce na šíření angličtiny a britské kultury/ vydává ročně 23 milióny 
liber i více na šíření angličtiny v zahraničí... Kolik /britských/ po-
platníků ví, že ročně vydává asi 1 1/4 libry ročně na každého obyva-
tele Řecka, aby byli přemluveni učit se anglicky, kdežto Walesané ris-
kují vězení, jestliže protestují proti angličtině. Ročně se vydává 
175 000 liber na přemlouvání lidu v Iránu, aby se učil anglicky a oce-
ňoval anglickou kulturu, kdežto v Irsku se pálí vládní tiskoviny, pro-
tože jsou vydány anglicky a ne irsky... Odedávna se u nás věří, že za-
hraniční hosté rozumějí anglicky, když se mluví hodně hlasitě. Nyní 
vidíme vlády, jednu za druhou, jak najímají profesionály, aby křičeli 
za nás, a zásobují je drahými zesilovači, protože zahraniční hosté ne-
chtějí slyšet. A přesto ve světovém měřítku vyučování angličtině klesá".
"Povazujeme-li za cíl mezinárodního dorozumění, aby se španělský nebo 
italský číšník naučil dvacet vět, pak k tomu stačí angličtina. To však
nepotřebujeme. Jediný skutečný prostředek k mezinárodnímu dorozumívání, 
který je k dispozici, je esperanto..."/ G.L. Smith, Esperanto,1972,s.124/
---------------------------------------------------------------------------
Těm členům, kteří dosud nezaplatili příspěvek na r.1973, přikládáme poš-
tovní poukázku. Podle příspěvkového řádu platí činní členové - A - vč. 



důchodců s příjmem nad 1000 Kčs příspěvek 60 Kčs, mládež a ostatní dů-
chodci 30 Kčs, rod. příslušník 16 Kčs, příznivec a dětí do 15 let nej-
méně 16 Kčs. Zápisné pro všechny kategorie činí 10 Kčs.
-----------------------------------------------------------------------
BULTENO. Vydává Klub esperantistů PKO zdarma pro své členy. Zpracoval 
J. Vondroušek. Za obsah odpovídá Zd. Hršel.


