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Spolupráce s Českou mírovou radou.- O vzájemné spolupráci a používání 
mezinárodního jazyka v čs. mírovém hnutí jednali zástupci brněnských
esperantistů 16. května na schůzce zástupců ČES s předsedou České mí-
rové rady prof. Ant. Stejskalem. Při této příležitosti odevzdal před-
seda sekce MEM s. O. Kníchal z Prahy prof. Stejskalovi čestný odznak
a diplom Světového esperantského mírového hnutí /MEM/. Brněnské krouž-
ky zastupovali: předseda EK PKO J. Vondroušek, místopředseda RNDr. ing. 
J. Šilula, CSc., a vedoucí EK První brněnské strojírny A. Balaš. Prof. 
Stejskal vyjádřil plné porozumění cílům mezinárodního jazyka a při-
slíbil je podporovat na úseku mírového hnutí.

Ni estis  en Hungario.- 11. t. m. referovali účastníci našeho zájezdu 
o dojmech z Budapešti a od Blatenského jezera, které navštívili 23.-
26. května. Tento první klubovní zájezd do zahraničí se skutečně vy-
dařil. Za čtyři dny se jistě nedá vidět celá Budapešť, ale i takto po-
znali účastníci maximum, především dík obětavosti s-ano J. Ulma z Bu-
dapešti. Hlavnímu městu Maďarska byly věnovány dva dny, po dva veče-
ry se našim výletníkům věnovali budapeštští esperantisté, kteří při-
pravili kulturní program i pohostinné přijetí. Další den - od časné-
ho rána až do pozdního večera - byl nezapomenutelný výlet k Blaten-
skému jezeru. Nedělní dopoledne patřilo Markétinu ostrovu a odpoledne 
již odjezdu čs. lodí Raketa. Čtyřhodinová jízda po Dunaji byla nepo-
psatelně krásná. Na lodi při sklence vína a společného zpěvu výlet-
níci oslavili šťastný návrat a pěkné zážitky z prostředí, které díky 
společnému jazyku nebylo tak cizí jako mnohým jiným turistům. Mezi 
účastníky se již na zpáteční cestě připravovaly plány na další zájezd.
Zahraniční zájezdy budou po tomto dobrém startu trvalou součástí naší 
práce pro hnutí. Zájezdu do Maďarska se zúčastnilo 12 našich členů
a 3 z jiných míst, 7 žen a 8 mužů. Předseda klubu navštívil v Budapeš-
ti dr. Kálmána Kalocsayho, kterého zastihl ke své největší radosti 
v plné tělesné a duševní svěžesti a plného tvůrčích plánů.

Na 3. esperantském kulturním festivalu v Opavě, který se koná již 5.- 
8. VII., vystoupí na uměleckém večeru polští herci - esperantisté z 
Varšavy. Absolvovali právě úspěšné turné po Evropě a Spojených stá-
tech. O pořadu jsme podrobně referovali v minulém čísle. Doplňujeme 
pouze, že se očekává i oficiální zástupce ministerstva kultury a de-
legace Centrala Laborrondo z NDR. Očekaváme,  že  také vy přispějete
svou účastí k významu této událost. Přihlášky na adr.: ZK Ostroj
esperantský kroužek, 746 01 Opava, pošt. schr. 28.

5. jubilejní sjezd Svazu esperantistů SSR se koná 12.-15. VII. v Mar-
tině. Na programu je m. j. řečnická soutěž, schůze sekcí a komisí, 
umělecký večer, divadelní představení a autobusový zájezd po stopách 
Slovenského národního povstání, výstup na Martinské hole aj. Na kul-
turním večeru bude hrát k poslechu i tanci již proslulé kvarteto 
Esperanto z Trenčína. Přijede i dětský loutkářský soubor z Košic. 
Ještě se můžete přihlásit na adr.: MUDR. Ľ. Izák, Rastislavova 13,
036-01 Martin.

ČES vydal opět slosovatelné knižní poukázky. Cena opět 10 Kčs, výher 
je o polovinu více než loni. Dostali jsme je včas, proto si může 
každý člen zakoupit včas alespon jeden los. Nikdo neprohrává, a vý-
hry jsou přitažlivé. K dostání u pokladní s. M. Lorkové.

Milda Jakubcová 75jara.- 23. V. se dožila tohoto jubilea významná 
esperantská básnířka Milda Jakubcová v Brně. Rodem Lotyška z Rigy, 
provdala se sem před několika desetiletími. Je autorkou sbírky Elek-
titaj Versaĵoj, vynikající a rozsáhlejší básnické dílo je Estrado de 



Animaloj. Jubilantce přejeme ještě mnoho let ve zdraví a pohodě 
k prospěchu esperantské literatury.

RNDr. ing. Jaromír Šikula 50jara.- 29. V. se dožil 50 let náš člen 
RNDr. ing. Jaromír Šikula, CSc., esperantista od r. 1949, člen býv. 
ČSEV a místopředseda našeho klubu. Přínosem jsou nejen jeho odborné 
přednášky v klubu, ale také to, že aktivně používá esperanta ve vě-
deckých pracích jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole zemědělské 
a později na Vysoké škole veterinární, kde vydává pro více než 400 
vědeckých a pedagogických institutů celého světa informační publika-
ce v esperantu pro botaniky. Tyto materiály vycházejí každoročně a 
tak dokazují plné uplatnění esperanta pro výměnu vědeckých zkušenos-
tí. Dr. Šikula je autorem několika vysokoškolských učebnic a skript, 
několika knih a původních populárně vědeckých prací. Je aktivní člen 
redakční rady časopisu Věda a život. Jubilantovi přejeme ještě mnoho 
dalších let ve zdraví a plné tvůrčí činnosti k radosti jeho drahých 
a ku prospěchu esperantského hnutí. Vivu la juneca kvindekjarulo!

Esperantské kontakty. 17. března přijel do Košic dětský divadelní 
kroužek z Faxu /Dánsko/, a to na zákládě oficiální dohody z r. 1972. 
Záštitu nad pobytem dánských dětí převzal esperantbký klub v Košicích. 
Děti z Faxu si dopisovaly esperantem s dětmi z loutkářského souboru 
1. ZDŠ v Košicích. Košické děti se učily esperantu dva roky. V dán-
ském divadelním kroužku jsou žáci 7. třídy. Děti si samy napsaly, 
nastudovaly a předvedly hru o starých Vikinzích. V druhé části před-
stavení zahrál košický dětský loutkářský soubor I. ZDŠ pásmo Dětský 
rok. Dánské i košické děti pak byly na společném výletě ve Vysokých 
Tatrách, na zámku Betliar a na hradě Krásna Horka. Poklonily se spo-
lečně památce padlých krasnoarmejců. Esperantský klub v Košicích se 
všemožně postaral, aby se návštěva dánských dětí vydařila, a vykonal 
tak kus práce pro reprezentaci města Košic, východního Slovenska a 
celé naší vlasti. /Stan. Gábrišová v čas. Javisko, 1974, č.6, zkrác./

Z  knižních novinek.-
Bruno APITZ: Nuda inter lupoj. Leipzig, Edition 1974. 480 s. Váz.38,-
/Román o tříletém chlapci v koncentračním táboře Buchenwald. Vyšel 
i česky, Nahý mezi vlky. Je to román o lidství z nelidské doby./
Géza GÁRDONYI: Sklavoj de Dio, Budapest, HEA. 1972. 409 s., kart.61 s.
/Historický román z 13. století o Markétě, dceři krále Bély IV., za-
svěcené ještě před narozením církevnímu životu, který pak trávila na
nynějším. Markétině ostrově mezi Budínem a Peští. Autor žil v letech
1863-1922 a patří k moderním klasikům./ 
E.A. BOKAREV: Esperanto-russkij slovar'. Esperanta-rusa vortaro. 
Moskva, Izd. Sovetskaja Enciklopedija 1974. 488, s. váz. 12,- Kčs. 
/Obsahuje 26 000 slov a stručnou mluvnici esperanta v ruštině. Posled-
ní dílo prof. Bokarjova. /Obj. údaje: NZL 24, NK 52/185./
Knihy dostanete v Zahraniční literatuře, cizojazyčných prodejnách 
Knihy, např. v prodejně 0105, Štěpánská 42, 115 52 Praha 1, která 
přihlášeným posílá tištěné přehledy o esperantských novinkách. Čle-
nům zprostředkujeme nákup hromadnou objednávkou.

Esperanto na celostátní výstavě poštovních známek v Brně.- Na výsta-
vě, která v době os 8. do. 23. VI. přivedla do Brna mnoho tisíc ná-
vštěvníků i ze zahraničí, vystavovali své sbírky na téma "Esperanto 
ve filatelii" Adolf Bartošík z Prahy a Vladimír Hasala z Mutěnic.
Každá z těchto námětových sbírek měla vystaveno 80 listů a obě získa-
ly velkou stříbrnou medaili. - K výstavě vydala čs. pošta 6 leteckých 
obálek s natištěnou 6korunovou známkou a cizojazyčným textem. Dvě z 
těchto 6 obálek mají esperantský text "Tutŝtata ekspozicio de poŝt-
markoj Brno 1974".

V příručce o zahráničních organizacích, která vyšla v Moskvě, jsou 
vedle informací o mládenických svazech z více než 100 zemí i podrob-
né informace o Světové organizaci esperantské mládeže /TEJO/.



V Estonské SSR vyšla další učebnice esperanta nákladem 35 000 výtisků. 
Svědčí to o příznivé situaci esperanta v této sovětské republice.

Rumunské ministerstvo školství schválilo vyučování esperantu v široké 
síti lidových universit a osvětových besed. V řadě měst již probíhají 
kursy mezinárodního jazyka a v městě Craiova byla zahájena série uni-
versitních kursů se schválením ministerstva školství a filosofické
fakulty.

Na letní universitě při 59. světovém esperantském kongresu v Hamburku
bude přednášet prof. M. Isajev /SSSR/, prof. H. Ebinger /NSR/, prof.
S. Kawamura /Japonsko/, Dr. K. Kordylewski /Polsko/, prof. I. Lapenna
/Británie/, prof. V. Peevski /Bulharsko/, prof. R. Pérez /Španělsko/, 
prof. O. Pancer /Jugoslávie/, prof. G. Waringhien /Francie/ na odbor-
ná témata z nejrůznějších oborů, m. j. z jazykovědy, astronomie, práva 
i ornitologie.

Kolik je na světě esperantistů? Prof. Fabricius Kovács ve svých Vše-
obecných jazykových studiích uvádí, že počet osob hovořících esperan-
tem je - 8 milionů.

O. Haszpra z Budapešti, přední odborník  v hydrotechnice, který pro- 
cestoval celý svět, aby studoval svůj obor, se stal doktorem technic-
kých věd. Jeho disertační práce o hydraulice má resumé i v esperantu.

"Mezinárodní jazyková otázka - řešení esperantem" se jmenuje oficiál- 
ní publikace italské socialistické strany. Uvádí se v ní důvody, proč 
italská socialistická strana oficiálně navrhla Socialistické inter-
nacionále přijetí esperanta pro navazování styků mezi socialistickými 
stranami. Tato publikace znamená, že strana je zavázána podporovat 
návrh zákona na zavedení esperanta do italských škol. Některé jiné 
socialistické strany se k italskému návrhu příznivě vyjádřily.

44. italského esperantského sjezdu v Trentu se zúčastnilo na 500 lidí, 
mezi nimi 57 zahraničních hostí z 10 zemí. Byl přítomen i ministr, 
poslanci, senátoři a zástupce polského vyslance.

Australský velvyslanec v Bonnu R. Harry připravil setkání diplomatů,
na kterém promluví předseda prof. Ivo Lapenna a pozve je k účasti
na 59. světovém esperantském kongresu v Hamburku.

V Austrálii se natáčí další film v esperantské versi, celkem pátý. 
Jedná o nové opeře v Sidney. Tiskne se i esperantská informační publi-
kace se stručnými fakty o Austrálii.

V zemích třetího světa mluví anglicky a francouzsky 1 % obyvatelstva 
a tyto jazyky ztrácejí své pozice rychleji než kdysi latina v Evropě. 
Němčina zmizela z kolonií v době kratší než je jedna generace. Totéž 
očekává angličtinu a francouzštinu v tomto století. Svět potřebuje 
společný dorozumívací jazyk. Pomocí pokrokové techniky bude brzy mož-
né zavést plánovaný jazyk jako esperanto, aby byla zachována kultur-
ní mnohostrannost světa a zaručeny stejné možnosti pro všechny občany 
této planety bez existence nějakého "panského" národa a jazyka.

Esperantská Akademie rozhodla, že přípona -io /pro země/ může být ofi-
ciálně používána vedle dosavadní a původní přípony -ujo.

Za Franzem Jonasem.- Jak známo, zemřelý rakouský president byl espe-
rantistou. Pocházel z dělnické rodiny a vyučil se sazečem. Řadu let 
byl tajemníkem rakouského dělnického esperantského svazu, vyučoval, 
přednášel a psal do novin. V letech 1932-1934 byl místopředsedou sva-
zu. Po válce se stal radním města Vídně a r.1951 starostou. I ve funk-
ci presidenta zůstal esperantistou. Při státních návštěvách vždy zval



i představitele esperantského hnutí a jednal s nimi. Ve funkci staros-
ty navštívil Prahu a přijal v audienci československé esperantisty. 
Nezapomeňme na jeho projev při 55. světovém kongresu ve Vídni.
=======================================================================
BULTENO vydává Klub esperantistů PKO v Brně, místní stupina Českého
esperantského svazu, zdarma pro své členy.
Připravil J. Vondroušek, za obsah odpovídá Zd. Hršel.


