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Estimataj, karaj geamikoj,
                          por la nova jaro sanon, ĝojon, kontenton, 
harmonian vivon, prosperon kaj sukcesojn deziras al vi
                                                      la klubestraro

Po celý rok jsme se snažili zachytit rozsáhlou a rozmanitou činnost ve 
prospěch mezinárodního jazyka. Nepodáváme proto již zvláštní přehled 
toho, čeho bylo za rok 1976 dosaženo. Věříme, že v jubilejním roce, 
kdy esperanto dosáhne devadesáti let svého vývoje, budeme moci přinášet
mnohem víc radostných zpráv. Přispět k tomu může každý náš člen.

Soutěž 1 + 1.- ČES vyhlašuje soutěž, jejímž cílem je posílení členské 
základny a další rozmach našeho hnutí. Pro jednotlivce - členy ČES -
platí tyto podmínky:
1. Písemná přihláška do soutěže
2. Získání dalšího člena kategorie A, B, C nebo F. /Členové kategorie 
   E a D se započítávají polovinou./
3. Získání nového předplatitele časopisu Paco, Juna Amiko nebo Medicin-
   istaj Informoj
4. Aktivní zapojení do činnosti místní skupiny.
  Soutěž trvá do 15. června 1977, výsledky budou zveřejněny ve Startu. 
Ceny jsou: doživotní členství + výběr knih v ceně 100 Kčs, pobyt v let-
ním táboře v Lančově + knihy apod. za 50 Kčs, knihy a esperantský mate-
riál v ceně 200 Kčs.

Ještě z Atén.- Na závěr 61. světového esperantského sjezdu uspořádal 
aténský starosta J. Papateodoru recepci. Prohlásil při ní, že zahájení 
sjezdu za účasti 1200 lidí z více nez 40 zemí - bez pomoci sluchátek 
a celé tlumočnické aparatury - na něho tak zapůsobilo, že se rozhodl 
naučit se esperantu a přihlásit se na příští světový sjezd v Rejkjavíku. 
Je samozřejmé, že prohlášení starosty třímiliónového města vzbudilo 
velmi živý ohlas, /Starto, 1976, č.6/57//

Rejkjavík.-- Záštitu nad 62. esperantským sjezdem převzal islandský pre-
zident dr. Kristján Eldjárn. Čestný výbor tvoří předseda vlády, ministr 
kultury a další přědstavitelé politického a kulturního života Islandu. 
Účastníci sjezdu shlédnou m. j. několik islandských dokumentárních filmů 
v esperantské mutaci a moderní hru "Inuk", která měla v islandském 
národním divadle nebývalý úspěch. Těm, kdo se snad na kongres do Rejkja- 
víku nedostanou, prozrazujeme, že v r. 1978 je světový sjezd ve Varně, 
kam bude velmi pravděpodobně uspořádán vlakový zájezd.

Náměstek primátora města Brna dr. Milan Schnirch přijal 24. listopadu 
tříčlennou delegaci našeho klubu /předseda J. Vondroušek, místopředseda 
dr. ing. J. Šikula, CSc., jednatel Zd. Hršel/, která mu poděkovala za 
záštitu nad oslavou 75. výročí klubu. Delegace odevzdala náměstkovi 
primátora stručný čtyřstránkový přehled o činnosti klubu a dokumentační 
materiál o esperantském hnutí. Na základě těchto osobních kontaktů se
6. prosince uskutečnil 10minutový rozhovor v městském rozhlasovém stu-
diu, kterého se účastnili předseda a místopředseda klubu a redaktorka 
s. E. Křížová. Rozhovor byl vysílán v relaci městského studia.

Nebývalou odezvu mělo krátké vystoupení představitelů Českého esperant-
ského svazu v televizi 21. října v relaci studia Jezerka. Redaktor Jiří 
Gibián dostal téměř 1500 dopisů.

7. sjezd Svazu esperantistů v SSR se koná v Bratislavě 6..-9. května 1977.
Mimo pracovní zasedání jsou na pořadu kulturní programy, první zkoušky 



ze znalosti esperanta a pro učitele. Přihlášky do 1. března. Formulář 
s dalšími informacemi k dispozici v klubu, nebo na požádání na adr.:

Výbor 7. zjazdu ZE SSR, pošt. pr. 1/D, 899 01 Bratislava.

V esperantské sekci literární soutěže "Nová Evropa", organizované v Itá-
lii získali první tři ceny: Nicolino Rossi, Eli Urbanová /Praha/a Julia 
Pióro. Pochvalné uznání dostal Jiří Kořínek /Ústí n. L./ a Zora Heideová.

Ĝ  is la 31-a de marto 1977   vi povas sendi vian respondon almenaŭ al unu 
el jenaj du demandoj de Pola Radio /00-950 Varsovio, poŝtkesto 46, POL-
LANDO/ en koverto signita per "Konkurso":
- En kio, laŭ via opinio, konsistas la diferencoj kaj la similecoj inter 
  la unua kaj la dua Stokholmaj Alvokoj? Kial tiuj ĉi alvokoj havas tiel 
  gravan signifon?
- Kion vi opinias pri la kunvoko de laŭvica Packongreso en Pollando en 
  1977? Kion vi scias pri la aliaj kongresoj /simpozioj, seminarioj ktp/ 
  kunvokataj de la Monda Pac-Konsilantaro en Pollando?
Kiel kutime la premioj estas 10-taga ekskurso tra Pollando kaj valoraj 
objektaj premioj.

Dánská pokroková strana doporučuje v návrhu svého nového programu, aby 
se děti na celém světě od 12 let učily esperantu.

140 maďarských poslanců podalo návrh předsedovi parlamentní komise pro 
kulturu, aby byla vytvořena zvláštní subkomise, která by posoudila mož-
nost přijmout pro mezinárodní styky jeden jazyk, a vhodnost esperanta 
pro tento účel. /"Népszabadság 10. 11. 1976/

Esperantsko-mongolský slovník připravuje Mongolský esperantský svaz 
v Ulánbátaru.

800 francouzských poslanců, senátorů a předsedů politických stran bylo 
informováno zvláštním dokumentem o mezinárodním jazyce. Již nyní 217 
poslanců všech politických stran prohlásilo ochotu podporovat návrh zá-
kona o nepovinném vyučování esperantu na školách.

5. vydání Světové deklarace o lidských právech v esperantu vydala již 
Organizace spojených národů v New Yorku. Předcházející čtyři vydání vy-
šla u Universala Bsperanto-Asocio v Rotterdamu.

Por la paco n-ro 12, 48-paĝa kajero kun politikaj kaj literaturaj arti-
koloj kaj unu kanto, ilustrita, estas senpage ricevebla ĉe la eldoninto,
Komisiono pri internaciaj ligoj de sovetaj esperantistoj, prospekt Ka-
linina 14, Moskvo K-9, Sovetunio.

Mezinárodní loutkový festval v Záhřebu se konal již podeváté. Za tu do-
bu se zúčastnilo 63 profesionálních divadel s 315 představeními, z nichž 
280 bylo v esperantu. Uznává se vysoká úroveň těchto představení a pu-
blikum si uvědomuje možnosti demokratizovat národní kultury v mezinárod-
ním jazyku při předvádění v zahraničí. 9. festivalu se účastnili i zá-
stupci velvyslanectví ČLR a zástupce ministerstva kultury RSR. Na příští
festival se hlásí desítky loutkových divadel, i mimoevropských.

K 750. výročí sv. Františka z Assisi vyšel jeho životopis v esperantu.

Turistické prospekty v esperantu vyšly právě v Lucemburku, ve finském 
Turku a na Kanárských ostrovech. Kdy bude na řadě Brno?

Firma Agfa Gevaert vydala sérii propagačních diapozitivů s esperantským 
textem na magnetofonové pásce.

Korespondi deziras s-o NAGY-Gábor, Hevesi Gyula út 72.11.10, 1156 Budapest



A nakonec Vás prosíme:
- Na dopisech se čitelně podepisujte. Někdy chybí i adresa ...
- Na poštovní poukázce uvádějte, za co platíte. 
- Hlaste nám včas písemně změnu adresy. Je nám líto, když se Bulteno
  vrátí s poznámkou "adresát neznámý" od člena ČES, kterému chodí i sva-
  zový časopis.
===========================================================================
BULTENO připravuje J. Vondroušek a Zd. Hršel pro členy Klubu esp. v Brně


