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75. Výročí esperantaké organizace v Brně oslavil náš klub 4. a 5.září
dvěma velmi zdařilými a hodnotnými pořady, sobotním přátelským veče-
rem a nedělním hudebním matiné. Pod vedením Heleny Halířove-Supové 
účinkovali přední brněnští umělci Alena Růžičková-Pavlínová /v sobotu 
i jako nepřekonatelná konferencierka/, Zlatka Beňová a Vladimír Mrk-
vička /balet/, Václav Halíř, Věra Böhmová, Radek Chudoba, Arnošt Ško-
da, Přemysl Vodička /housle/ a Pavel Kuchař /klavír/. Árie, písně a
recitace byly předneseny částečně esperantsky. Oba pořady zanechaly
u četného posluchačstva hluboký dojem. V neděli měl slavnostní pro-
jev předseda klubu J. Vondroušek, za ČES promluvil jeho místopředseda
Dr. Kočvara /Ostrava/, za Klub školství a vědy ředitelka Bl. Čapková. 
Mezi dalšími řečníky byl i prof. Th. Kilian. Oslav výročí, které za-
čaly v sobotu odpoledne výměnou zkušecostí na veřejné schůzi výboru, 
se zúčastnilo více než 200 esperantistů z Brna, jeho okolí i ze vzdá-
lenějších míst. Od desítek esperantských kroužků a jednotlivců došly 
pozdravné dopisy a telegramy. O výročí esperanta v Brně přinesly zprá-
vu téměř všechny brněnské deníky.

61. světový esperantský sjezd – Atény 31.  - 7. 8. 1976  
V Řecku se esperantský sjezd konal poprvé. Přestože se ho zúčastnilo
jen něco více než 1200 lidí z více než 50 národů, patřil mezi největ-
ší kongresy, které se kdy konaly v řeckém hlavním městě. Slavnostního 
zahájení se zučastnilo třináct vlád zastoupených svými diplomaty, 
kteří v projevech uznávali význam esperanta a kladně hodnotili dosa-
vadní práci esperantistů. Byly to: Belgie, Bulharsko, Island, Itálie, 
Izrael, Japonsko, Mexiko, NDR, NSR, Norsko, Polsko, Řecko a USA. 
Generální ředitel UNESCO Mahtar M'Bow zaslal sjezdu poselství, kde 
uvedl, že tato mezistátní organizace sdružující 136 států si je vě-
doma problémů, které pro komunikaci vyvstávají v důsledku různosti 
jazyků. Vysoké cíle UEA k usnadnění mezinárodních intelektuálních 
styků odpovídají cílům UNESCO a je proto přirozené, že se mezi oběma
organizacemi vytvořily přátelské styky, které daly vzniknout porad-
ním a informačním vztahům. Další pozdravy přišly od Evropského hospo-
dářského společenství, Organizace africké jednoty, Organizace americ-
kých států, Evropského parlamentu, Ligy arabských států, Světové orga-
nizace zdraví, od finského velvyslanectví, od ministerského předsedy
Nového Zélandu, informačních středisek OSN Řecka, Izraele a Kypru aj.
  Sjezd zahájil předseda UEA dr. H. Tonkin. Uvedl podrobný přehled 
dnešního stavu esperantského hnutí. Řekl m. j., že pracujeme pro spra-
vedlnost na poli jazykovém; jazyková otázka je otázkou politickou i 
morální. Mezi zástupci národních svazů pozdravil sjezd za ČES J. Vítek.
  Zasedala Akademie esperanta a jiné odborné a zájmové svazy: automo-
bilistů /připravuje se odborný slovník/, železničářů, právníků, mate-
matiků, lékařů, katolíků /poslán pozdrav papeži a žádost vatikánskému 
rozhlasu o častější pořady v esperantu/, obránci míru /MEM//probrány 
úkoly vyplývající z výsledků helsinské konference a zdůrazněn význam 
nové stockholmské výzvy/, svaz hudebníků, poštovní a telegrafní zaměst-
nanci, radioamatéři, šachisté, rotariáni, vědečtí pracovníci, delegáti 
UEA aj. Pochopitelně se sešly výroční a výborové schůze UEA.
  Rektorem letošní Mezinárodní letní univerzity byl prof. dr. V. Pe-
evski. Z celé řady přednášek uvádíme čtyři lekce esperantologie dr. J. 
Welse, přednášku B. Ragnarsona o postavení islandské literatury, prof. 
dr. H. Franka o kybernetice a lidském učení, prof. Sin'itiro Kawaaury 
o počátcích života, přehled vitamínů prof. A. Wenclowského, B. Belevo-
vé o divadelní formě řeči, dr. W. Aulda o jazyku a kultuře aj.
  Kulturní a zábavná složka kongresu byla rovněž bohatá: koncertní 
večer známého kytaristy K. Kociolise, který hrál Bacha, Paganiniho,



Taregu, Hatzidakise aj., řecký večer, kde zpívaly a tančily v pestrých 
krojích soubory z celého Řecka m. j. i antické tance. K ohromnému
úspěchu přispělo představení pod letní oblohou s pohledem na slavnost-
ně osvětlenou Akropolis. Na divadelním večeru předvedli záhřebští her-
ci hru M. Matkoviče Smrt jeho excelence a od B. Nušiče a hru Analfabet. 
Na programu mezinárodního uměleckého večera byly původní esperantské 
taneční a populární písně, dále písně bulharské, irské a skotské, mono-
log Medey z Euripidovy tragedie, druhá část pořadu byla věnována tvor-
bě Kálmána Kalocsayho, a program byl zakončen monologem z Shakespearo-
va Krále Leara. Bulharské esperantské divadlo zahrálo Moliérovu kome-
dii Škola žen.
  Během sjezdu byly promítnuty tři esperantské filmy: islandské Země
moře a Tři tváře Islandu, řecký Setkání v Řecku.
  Literární soutěže se zúčastnilo 31 autorů s 61 pracemi. Jak jsme
informovali v minulém čísle, první cenu za původní báseň získal E. V. 
Tvarožek z Trenčína a za esej K. Píč z Litomyšle. 
  Na dalším večeru vystoupila populární japonská tanečnice Rie Anzai 
a Kašo Macuzaki předvedla tradiční japonské písně a hudbu. V druhé 
části předvedl 70členný bulharský pěvecký soubor řecké, bulharské a 
esperantské písně.
  Během sjezdu byly za člena UEA přijaty tři národní esperantské sva-
zy: Jižní Koreje. NDR a SSR. Švédská esperantská federace získala cenu 
za nejúspěšnější informační práci.
  61. světový sjezd měl nevídanou podporu řeckých úřadů a širokou pu-
blicitu v tisku, rozhlasu a televizi. Příští, 62. sjezd se koná v Rej- 
kjavíku na Islandě, 63. se připravuje v bulharské Varně.

Semináře pro funkcionáře místních skupin ČES na Mělníce 14.-17. října
se zúčastnilo z našeho klubu 6 členů. Přednášeli: L. Vaňová /minis-
terstvo kultury/, N. Aleksiev /BLR/, D. Blanke /NDR/. Zároveň se kona-
lo podzimní zasedání ústředního výboru ČES, které projednalo činnost 
a plán svazu a jeho sekcí a komisí. Zahájení semináře se zúčastnila 
- poprvé - zástupkyně ÚV KSČ. Seminář dal i v diskusích účaštníkům 
mnoho dobrých podnětů pro další práci, takže se v neděli rozjížděli 
domů i když s novými úkoly, přece radostně a  elánem.

Romeš Čandra, předseda Světové rady míru, poskytl u příležitosti ná-
vštěvy Budapešti, kde se účastní světové konference o rozvoji, maďar-
ské novinářce Ele Tófalvyové interview, kde vyjádřil velmi kladné mí-
nění o úloze esperantistů ve světovém mírovém hnutí, zejména za pomoci
Mondpaca Esperantista Movado.

Ĉ  e  ĥ  oslovaka televido pri Esperanto  .- Proksimume dekminutan intervjuon 
kun PhDr. Jaromír Jermář, Csc., Zdenko Křimský kaj V. Kvasničková, re-
prezentantoj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, pri la problemo de internacia 
lingvo, la esperantista movado en Ĉeĥoslovakio ks. elsendis Prago en 
la programo de "Studio Jezerka" la 21-an de oktobro post la 18-a horo. 
La intervjuon antaŭiris deklamo de "Ruĝa floro" el Sileziaj kantoj de
Petr Bezruč. La intervjuo estis bona informilo - eĉ se konciza - pri 
Esperanto en nia lando kaj pri la korespondaj kaj tendaraj kursoj. 
Simpatie estis, ke la intervjuanta parolisto ankaŭ lernis kelkkajn 
frazojn en Esperanto.- Kiu vidis la intervjuon, skribu - kompreneble 
ĉ  e  ĥ  e   - al Čs. televize, studio Jezerka, 111 50 Praha. /Eksterlandanoj 
povas kompreneble uzi Esperanton. Dankon!

Desetiměsíční kurs esperanta jsme zahájili 5. t. m. v Klubu školství 
a vědy, Leninova 34; lekce pokračují každé úterý v 17 hod. Kursovné 
160,-,Kčs. Upozorněte na kurs své známé, na pracovišti a v bydlišti. 

Esperanto v rozhlase.- V roce 1975 stoupl počet pravidelných vysílání
v mezinárodním jazyce na 2435 a počet vysílacích hodin na 985. Nově
začal esperanta využívat vatikánský rozhlas. V uvedené statistice ne-
jsou zahrnuta příležitostná vysílání.



Panoramo, literární almanach Starta, bude letos obsahovat na 80 stra-
nách výběr básní a překladů našeho Jiřího Kořínka. - Cena 16,-- Kčs.

"Jazyková bariéra. Jak ji překonat?"- Pod tímto názvem publikuje re-
pprezentační revue Sovetskij Sojuz /č. 8/1976 ruského vydání, č.9 os-
tatních 18 cizojazyčných vydání/ interview s dr. Mahometem Izmajlovi-
čem Isajevem, představitelem sovětských esperantistů. Z rozhovoru, ke 
kterému se ještě vrátíme, vyjímáme: "Letos byly stati sovětských věd-
ců publikovany ve sborníku "Problemy interlingvistiki". Z publikova-
ných prací činíme tento závěr: esperanto je jediný pomocný jazyk vhod-
ný pro mezinárodní styky. Vědci zdůrazňují nezbytnost jeho širokého 
využívání k překonávání jazykové bariéry.- Esperanto není cílem, ale 
prostředkem likvidace těch potíží, které klade mnohojazyčnost do ces-
ty pokroku. Jestliže nevyužijeme pomoci pomocného jazyka, pak tyto 
překážky porostou. Vždyť počet jazyků, které vstupují na mezinárodní 
arénu, neustále roste - k životu se probouzejí nové, dříve podrobené 
národy."

Medicinistaj Informoj - estas kvaronjara cirkulero de medicinistoj,
farmaciistoj, geflegistoj kaj ruĝkrucanoj. Ĉu ankäŭ vi interesiĝas
pri ĝia temaro? Jara abono 25,- Kčs ĉe nia klubo. Pasintjara jarkolek-
to havebla por 15,-- Kčs.

Paco - organo de MEM, regule aperanta en Bulgario 6 foje jare, kostas 
ĉe ĈEA - pere de nia klubo - 30,- Kčs. Interesaj artikoloj el diversaj 
fakoj. Abonante ĝin vi ricevas la eldonojn el aliaj MEM-sekcioj!

Scienca Mondo - kvaronjara organo de Monda Federacio de Sciencaj La-
boristoj, aperas ekde 1976 ankaŭ en Esperanto. Aliĝu ĉe ĈEA, kie la 
abono kostas proks. 20,- Kčs. Reprezenta revuo kun diverstemaj kontri-
buaĵoj. Eluzu la okazon, helpu al nova oficiala uzo de Esperanto!

"Tridek jaroj. Faktoj pri   Ĉ  e  ĥ  oslovakio  " estas broŝuro 42-paĝa kun kro-
maj 20 paĝoj da fotografaĵoj. Abonantoj de Paco ĝin ricevas senpage, 
por la aliaj ĝi kostas 7,- Kčs. Mendojn akceptas nia klubo.

K 75. výročí jsme vydali skládací dopisní kanton s přítiskem "Saluton 
el Brno" a siluetou města. S bílou obálkou prodáváme 10 kusů za 10,- 
Kčs. Návrh provedl ing. arch. Jan Werner.

Členské příspěvky 1977 jsme nuceni poněkud zvýšit, především pro zvý-
šení svazových příspěvků, odsouhlasené na 2. sjezdu. Nově byla zavede-
na kategorie F - doživotní člen. Přinášíme přehled příspěvků a prosíme 
o včasnou úhradu, neboť tím ještě mimo svůj příspěvek zvýhodníte svůj 
klub vůči svazu. Apelujeme také na členy kategorie E, aby uvážili, zda 
pro ně nebude výhodné přestoupit do kategorie A či B a dostávat člen-
ský časopis Starto, pojítko českých esperantistů.
A - řádní členové /měs. příjem 1 000,- Kčs a výše:   75,- Kčs
B - studenti, důchodci s příjmem do 1 000,- Kčs: 40,- Kčs
C - podporující členové                             150,- Kčs
D - rodinní příslušníci nad 15 let                   25,- Kčs
E - příznivci - nad 15 let                           25,- Kčs
F - doživotní členové - jednorázový příspěvek svazu 600,- Kčs 
                                       + klubu ročně 15,- Kčs 
Nový člen platí jednorázové zápisné 10,- Kčs.
Od členů jiných místních skupin a od nečlenů ČES přijímáme pouze 
roční režijní příspěvek na Bulteno ve výši 15,- Kčs.

Žádáme pomoc těch našich členů, kteří vlastní dokumenty o využití
esperanta v dělnickém hnutí, zvláště z třicátých let, aby nám je 
zapůjčili. Potřebujeme je pro vědeckého pracovníka, ktery zpracovává 
toto téma. Děkujeme předem i za upozornění.
=======================================================================



BULTENO vydává Klub esperantistů KŠV BV, Leninova 34, 659 48 Brno 
        pro své členy a příznivce. Připravuje J. Vondroušek a Zd. 
        Hršel.


