
B U L T E N O de Esperantista Klubo de PKO, Loka Grupo de ĈEA 
=====================Mečová 5, 658 78 B r n o===================
1975                   Januaro                 N-ro 1 /111/

Estimataj, karaj geamikoj,
                          elkore deziras al vi feliĉan kaj pacan novan 
jaron, sanon, prosperon kaj kvieton por aktivado
                                                la kluba komitato.

10. XII. 1974 uplynulo 20 let od doby, kdy UNESCO, společnost Spojených 
národů pro výchovu, vědu a osvětu, na generální konferenci v Montevideu 
přijala rezoluci o esperantu. Konstatovalo se v ní, že výsledky dosažené
esperantem na poli mezinárodních intelektuálních styků a pro sblížení 
národů odpovídají cílům a ideálům UNESCO; přijala Světový esperantský 
svaz UEA mezi své nevládní organizace s konzultativním statutem. UNESCO 
také zařadilo do kalendáře světových kulturních výročí 1959 i datum 15.
prosince, sté výročí narození dr. L.L. Zamenhofa, iniciátora esperanta.

15. XII. 1859, před 115 lety, se narodil dr. L.L. Zamenhof, iniciátor 
esperanta, povoláním lékař, ale vzděláním a cítěním lingvista a poly-
glot. Aktuálnost mezinárodního jazyka dokazuje to, že od doby Komenského 
vzniklo na 800 projektů, které všechny stihl týž osud, že nepřešily své 
tvůrce a jen několik z nich živoří jako teoretické kuriozity. Jenom jeden 
z nich, kterému autor "vdechl duši', morální hodnoty a schopnost vyvíjet 
se jako národní jazyky a podle zákonů filologie, žije, rozšiřuje se a 
počet jeho mluvčích se odhaduje na miliony. Jsou mezi i hlavy států, 
univerzitní profesoři, vědci, diplomaté, stejně jako dělníci a prostí 
lidé. Tento jazyk má svou literaturu, která má na 40 000 titulů, časo-
pisy, jedinečnou světovou organizaci, téměř devadesátiletou tradici, 
která mu zaručuje stabilitu a stále větší důvěru a vážnost. Je to espe-
ranto, v kterém vysílá týdně na 20 stanic zprávy a pořady, v kterém i 
vládní úřady, světové firmy, veletrhy, letecké společnosti vydávají pu-
blikace a poštovní správy známky.
  Učebnice dr. Zamenhofa byla 40stránková brožura, výsledek dlouholeté 
práce, nesmírné trpělivosti, nadání i odříkání. Zamenhof se výslovně 
vzdal všech autorských práv, daroval jazyk světu a jeho vývoj svěřil 
jeho uživatelům. A tak je dnes esperanto dílem nejen Zamenhofovým, ale 
výsledkem spolupráce již tří generací filologů, básníků, spisovatelů a
nesčetných jeho přívrženců z celého světa. Slovní poklad jazyka dnes 
činí na 330 000 slov.
  Své první stoupence i autory našlo esperanto v Rusku. Byla mezi nimi 
pokroková inteligence, mužici i velkoknížata. V té době se esperantu 
dostalo podpory i jedné z největších osobností světa, L. N. Tolstého.
  První světová válka přerušila mezinárodní styky. Světové esperantské 
hnutí se však v té době nesmazatelně zapsalo do dějin humanistických 
snah. Světový esperantský svaz v Ženěvě zprostředkoval statisíce dopisů 
a balíčků válečných zajatců, vyhledával ztracené děti, rodiny, 
manžele /zvláště po vpádu Německa do neutrální Belgie a do Francie/.
Mezi těmito spolupracovníky byl i Romain Rolland.
  Roku 1926 lidový komisař pro kulturu SSSR Lunačarskij prohlásil jmé-
nem sovětské vlády, že "z esperantského hnutí se stává jeden z nejvý-
znamějších jevů moderního společenského života."
  Mezinárodní dorozumění, mezinárodní spolupráce, mír a integrace se 
stávají životní potřebou lidstva. To všechno se neobejde bez společného
neutrálního jazyka, bez esperanta. /Volně podle O. Kníchala/

Francie o esperantu. Francouzský prezident G. d'Estaigne odpověděl na 
dotaz tajemníka francouzského esperantského svazu: "...přeji si, aby 
bylo podniknuto všechno, co může usnadnit mezinárodní vztahy. Znamená 
to, protože sám znám tři jazyky, že esperantisté mají všechny mé sympa-
tie a mohou počítat s mou podporou ve svých snahách." Socialistický kan-
didát na funkci prezidenta napsal: "Vše, co pomáhá sblížení národů a 
slibuje lepší mezinárodní dorozumění, má veškerou mou podporu. To vy-
světluje, s jakými sympatiemi mí přátelé a já sám odedávna sledujeme 



Vaši činnost. Mé stanovisko je v tomto směru totožné s jinými stranami
Socialistické internacionály, hlavně Italské socialistické strany.

Vyslancem Austrálie u OSN se stal dosavadní velvyslanec v NSR Ralph 
Harry, aktivní esperantista.

Maďarský esperantský svaz má nového generálního tajemníka. Je jím Imre 
Kutas, známý diplomat, který byl po 25 let vyslancem MLR v různých zápa-
doevropských státech.

Bulharsko.- Bulharské esperantské hnutí dosáhlo dalšího úspěchu otevře-
ním vlastního Domu esperanta v Pazardžiku.

Polsko.- V kavárně Esperanto ve Štětíně se schází eperantisté denně od 
10 do 23 hod. - Koperníkova pamětní deska ve Fromborku má text polský 
a esperantský. - Esperantského sympozia v Niepakalanově na počest P. M. 
Kolbeho se v říjnu zúčastnilo 80 lidí. Velký zájem vzbudila pontifikál-
ní mše v esperantu, kterou sloužil biskup L. Miziolek a s ním řada pol-
ských i zahraničních kněží. Dva biskupové se také účastnili slavnostní-
ho otevření esperantské knihovny na univerzitě v Lublinu.

Jugoslávie.- Antologii jugoslávské literatury na r. 1976 připravuje 
v esperantském vydání Mezinárodní kulturní služba v Záhřebu. Dále má 
tento vydavatel v plánu vydat ročně čtyři svazky z děl spisovatelů odmě-
něných Nobelovou cenou za literaturu. - V prosinci vysílala bělehradská 
televize pořad, kde bylo propagováno esperanto.

Britský ministr osvěty E. Money řekl o esperantu na světovém esperant-
ském sjezdu v Hamburku: "Každý, kdo se účastní diskusí na mezinárodní 
úrovni v OSN, v Evropské radě, v Evropském parlamentě, nebo i odborných
a obchodních konferencí, ví, jak je těžké dosáhnout přesného, spontán-
ního a upřímného dorozumění, namísto onoho obvyklého oficiálního "vzne-
šeného" polodorozumění s pomocí překladatelů. Každý ví, jak srdečně a 
volně si lidé přejí mluvit a přátelit se se zahraničními hosty. Proto 
osobně věřím, že esperanto je nutné pro budoucnost nás všech, neboť to 
je skutečná základna pro individuální přátelství. Je nutné také proto, 
protože jen esperanto umožní příštím generacím naučit se jazyku vhod-
nému pro každého, jazyku, který odnímá privilegia jazykové elity. Přeji 
si, aby poslanci a senátoři si byli vědomi velké hodnoty esperanta. 
Přeji si, abyste vy všichni vešli ve styk s členy sněmovny a přiměli je
k tomu, aby podporovali jeho vyučování na školách, protože toto je je-
diný způsob, kterým můžeme rozřešit jazykovou otázku."

USA.- Antologii moderní americké literatury v esperantu připravuje prof. 
M. Hagler z univerzity ve Springfieldu. 

Úředním jazykem Keni se místo angličtiny stává svahilština. Prezident
G. Kenjala priteto příležitosti prohlásil: "Základem každé nezávislé 
vlády je národní jazyk. Jsme samostatný národ a nemůžeme dále pokračovat 
v napodobování našich dřívějších kolonizátorů." Přijetí svahilštiny při-
nese změny nejen v politickém a společenském životě země, ale přispěje
i k účinnější spolupráci se zeměmi střední a východní Afriky.

Ne nur Silvestron en Budape  ŝ  to  , kun aŭtobusa kaj pieda trarigardoj de
la grandurbo, ekskurso al la pitoreska urbeto Sankta Andreo /Szentendre/,
interkona folklora vespero, kviza konkurso, sed ankaŭ fakajn programojn
/seminariojn pri Esperanto-gazetaro, Esperanto-libroj kaj protekto de
la hom-medio, se ne paroli pri la 4-a konferenco de ILUS pri programita
instruado/ travivis partoprenantoj de la 4-a Vintra Esperantista Ferio 
en Budapeŝto de la 29-a ĝis 3-a, ĉe la limo de la nova jaro. Domaĝe, ke 
inter la 420 partoprenantoj el ĉ. deko da landoj troviĝis nur kvar ge-
ĉeĥoj, el kiuj 3 el Brno kaj neniu e1 Slovakio. En Budapešto Esperanto 
viglas, pri tio atestas ne nur la eldonata Eszperantó magazin, sed ankaŭ



la kvanto de junaj homoj kaj fakuloj, kiuj uzas tre bone la lingvon. 
Krom multaj propagandiloj /glu-markoj, insignoj, poŝtkartoj, porokaza 
poŝta stampo k. a./ estis surloke kaj ĉe la Hungara Esperarato-Asocio 
haveblaj multaj eldonaĵoj, kies distribuon nia ČES ĝis nun ne transpre-
nis: Instigo ankaŭ por aliaj, ke ili partoprenu venonte!

Hungara Esperanto-Asocio aranĝas en 1975:
JER '75 - Junulara Esperanto-Renkontigo en Dunaujváros 30. IV.-2.V.
/el la programo: artfajraĵo, torĉa parada marŝo, partopreno en la maja 
marŝo, subĉiela balo, kulturprogramo, laborkunsido/
11. V. Rememoriga pacekskurso al la elvidejo Zamenhof en la montaro 
Borzsony.
18.-23. VIII. Varia Internacia Semajno /per aparta ŝipo kaj busoj de 
Budapeŝto al Szentendre, Visegrád, Esztergom kaj reen/. Partoprenkotizo 
laŭ kategorio ekde 900 ft ĝis 1300 ft
28.XII. - 2.I. 5-a Vintra Esperantista Ferio.
6.-12.VII. 13-a Somera Esperanto-Universitato, Gyula. 
12.-21.VII. 8-a Internacia Renkontiĝo Naturamika, Abaliget. 
Detalaj informoj haveblaj dum klubaj vesperoj aŭ koresponde.

Činnost našeho klubu v r. 1974 v číslech.
V uplynulém roce jsme konali 50 klubovních večerů, z nich 41 s přednáš-
kovým pořadem /10 s diapozitivy/, 1 koncertní večer a 4 filmové večery. 
Vedli jsme dva kursy s 18 účastníky. Přijali jsme 198 dopisů, odeslali 
418, z toho 135 redakcím novin. Publikovaných zpráv jsme zachytili 23, 
domníváme se však, že o dalších jsme nedostali informace. Tiskopisů 
jsme přijali 51, odeslali 2700. Vydali jsme 6 čísel členského zpravoda-
je Bulteno. 4 členové vyučovali na letních esp. táborech, 2 členové 
přednášeli ve 4 jiných klubech a 1 v zahraničí. Podnikli jsme zájezdy 
do Opavy, Mělníka a zahraniční do Maďarska. Přijali jsme návštěvníky 
z Dánska, Bulharska, Maďarska, NDR, NSR, Polska a SSSR. 2 členové pra-
cují na odborných technických slovnících, 4 jsou delegáty UEA, někteří
překládájí, píší esp. cvičebnice, původní básně apod. Knihovna klubu 
má již přes 900 svazků a odbírá 13 časopisů /některé dvojmo/. Obstará-
váme 1 informační skříňku. A to vše pro 264 členů a příznivců, z nichž 
je přes 100 členů svazu. /Bohužel dosud 57 nesplnilo základní 
členskou povinnost a nazaplatilo příspěvek.../

Ni  gratulas: Maria  Kosmáková kaj Miroslav Malý en Brno geedziĝis la 23.
XI. 1974.

Ni kondolencas: La 5. XI. 1974 forpasis Antonín Valoušek, emerita lern-
ejestro, en aĝo de 94 jaroj, meritplena laboranto por nia afero kaj la 
plej maljuna esperantisto en Brno.

JUDr. ing. Miroslav Tůma, CSc., přednášel v esp. klubu Konkordo v Buda-
pešti o problémech energie v nynějším světě.

Knižní poukázky ČES byly slosovány 14. XII. v Praze. Slosovací listina 
je k dispozici v klubu. S výměnou poukázek neotálejte, po 1. březnu 
přestanou platit! Za každou poukázku si můžete vybrat knihu a jiný esp. 
materiál v hodnotě 10 Kčs.

Z našich prodejných materiálů: /podrobný seznam na požádání/
Nový odznak ČES /2 provedení/  7,-   Pohlednice Zamenhof /ČES/ ...   1,50
Kilian: ABC esperanto/56 s./   5,-   Kilian: La mondo rakontas/46s/  8,-
Hromada. Kapesní sl. E—Č, Č-E 14,50  Sergejev: Osnovy esperanto      4,60
Bokarev: Russko-esp.slovar'   10,50  Bokarev: Esp.-russkij slovar'  12,-
Praha. Gvidlibro 1961         11,-   Tuwim: Poeziaĵoj                11,-
Junulara kantareto. 2-a kaj.   5,-   Bukedeto el slovakaj popolk.   12,-
Vo Nguyen Giap: Neforges.tagoj 6,-   Resumo pri Vjetnamio           9,-



Členské příspěvky činí podle jednotlivých členských kategorií:
Á - osoby s vlastním příjmem /vč. důchodců s více než 1000 Kčs/m./   60,-
B - učni, studenti, vojáci zákl.služby, důch.s méně než 1000 Kčs     30,-
C - podporující členové                                nejméně 120,-
D - rodinní příslušníci                                         16,-
E - přispívající členové /děti do 15 let a příznivci/         nejméně 16,-
Zápisné, placené jednorázově při podání přihlášky, jednotné A-E      10,-
===========================================================================
BULTENO vydává Klub esperantistů v Brně, místní skupina ČES, zdarma pro 
své členy a příznivce. Připravil J. Vondroušek, za obsah odpovídá Z.Hršel


