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Šedesát let republiky a 30 let socialismu v ČSSR vzpomněl náš 
klub slavnostním koncertem 24. října v kinosále Klubu školství a vědy.
Program z děl B. Smetany, A. Dvořáka, Zd. Fibicha, P. I. Čajkovského,
W. A. Mozarta, J. Myslivečka, C. Saint-Saënse a S. Rachmaninova a z 
národních písní předvedli částečně i v esperantských překladech Vá-
clav Halíř, sólista Janáčkovy opery a laureát mezinárodnich soutěží, 
Alena Růžičková-Pavlínová, členka Divadla bratří Mrštíků, Helena Su-
pová-Halířová, která také program umělecky vedla, R. Chudoba, O.Both,
dívčí kvinteto Lidové školy umění v Králově Poli, Zlatka Beňová, člen-
ka Velkého baletu, a pianisté Pavel Kuchař a Jan Slovák. Bohatý pořad
naplnil přítomné, kteří zaplnili kinosál v 2. poschodí, hlubokými a
radostnými dojmy. K oběma jubileům promluvil předseda klubu, Josef
Vondroušek, účinkujícím poděkoval místopředseda, dr. Jaromír Šikula,
Csc. Zprávu o koncertu přineslo i krajské zpravodajství brněnského 
rozhlasu.

Eva Seemannová, konata drama artistino el Prago, prezentis la 31-an de
oktobro en nia klubejo vesperon de famaj monologoj /K. Čapek: Goneril, 
filino de Lear – en la traduko de J. Vondroušek, Anna Seghers: Ekskur-
se de Mortaj knabinoj, El leteroj de Božena Němcová – en la traduko
de E. Seemannová. La prezentmaniero plene ravis la ĉeestantojn.

63-a Universala Kongreso en Varna, kiun partoprenis naŭ niaj membroj,
estis okazo or informi la publikon pri tio, kiel funkcias la inter-
nacia lingvo. Unua, eĉ se ne laŭ la nombro de ĉeestantoj, estis la 
interparolado de tri partoprenintoj /Zd. Hršel, Zd. Mrkvica kaj inĝ.
J. Vojáček, nome la 21-an de septembro. Sekvis la muzike orientita
radia programo posttagme la 26-an de septembro. /Ekzistas ĝia surnbendigo/.
Versimile plej multe vizitita estis la parolado de Alena Růžičková,
membro de la Teatro de la fratoj Mrštík, konsistiganta la popularan
monatan organon "Měsíčník KŠV", kie la prezidanto J.Vondroušek povis
aldoni bezonatajn klarigojn. Ĉiuj prezentadoj eluzis diapozitivojn,
kies aŭtoroj estis inĝ. J. Vojáček kaj J. Rybáčková /Pardubice/.

Co chystáme na příští rok?

10. ledna 1979 zahajujeme ve výstavní síni KŠV Výstavu "Mezinárodní
jazyk dneška", která podá aktuální obraz esperantského jazyka a jeho
hnutí. Ve druhém čtvrtletí plánujeme vlakový zájezd do Lipska, čímž
uvedeme v život dohodu ČES a CLE. Zájemci se mohou již předběžně hlá-
sit. Na jaře obnovíme sobotní vycházky do brněnského okolí s espe-
rantskou konverzací! V březnu zorganizujeme výstavu esperantských
knih. V září se hodláme zúčastnit znovu měsíčníku KŠV a v říjnu uspo-
řádat veřejnou přednášku o využívání mezinárodního jazyka! Zpřístupníme
bohatou klubovní knihovnu brněnské veřejnosti v rámci KŠV. Z archívu
esperantských překladů písní a árií vytvoříme pracovní fond, který
bude k dispozici pro pořádání písňových koncertů. V rámci kursu pro
pokročilé provedeme překlad aktualizovaného prospektu o Brně a na
klubovních večerech ukážeme, kudy provést esperantského hosta městem
/minimum pro průvodce/. Tolik výňatek z plánu na rok 1979; k tomu při-
stupuje účast na 3. sjezdu ČES /5. delegátů/ a na školení funkcionářů,
seminářích apod. Věříme, že aktivní účastí na těchto akcích svůj klub
podpoříte.



Písemných kursů esperanta, které organizuje Český esperantský svaz, se
letos účastní téměř 600 posluchačů, Přihlašují se především ti zájem-
ci, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat kurs esperanta 
v místě bydliště nebo pracoviště. Kursovné je 160 Kčs, přihlášky při-
jímá stále ČES, Jilská 10, 110 00 Praha 1.

Český esperantský svaz přijal letos 300 nových členů. Celkem zaplatilo
/k 13. listopadu/ 2 301 členů.- Esperantistů, tj. lidí, kteří znají a 
používají mezinárodního jazyka, je nepochybně daleko více. Dosáhneme 
do příštího roku, který je desatýn rokem našeho svazu, podstatného
zvýšení svazových členů? Pomůžete nám v tom i Vy?

S koncem roku, který se blíží, nastává i placení členských příspěvků 
na rok 1979. Zaplatíte-li je včas, tj. v nejbližších dnech, budeme je
moci poukázat svazu do konce roku a získáme, tim pro klub slevu 10 %. 
Věříme, že nám pomůžete i v této věci. Znovu přinášíme přehled pří-
spěvků v jednotlivých kategoriích:
A - řádný člen /i důchodce s příjmem přes 1 000,- Kčs/        75,--
B - student, důchodce apod. s příjmem do 1 000,- Kčs          40,--
C - podporujicí člen                                      od 150,--
D - rodinný příslušník nad 15 let                             25,--
E - příznivec nad 15 let /bez svazového časopisu/             25,--
F - doživotní člen                               jednorázově 600,--
                                               a ročně klubu/ 15,--
Nový člen kategorie A až F platí mimoto jednorázově zápisné 10,-- 
Kčs a vyplňuje členskou přihlášku. Tu zasíláme na požádání, případně
po obdržení příslušného příspěvku. Nezapomínejte prosím na složence
poznamenat, za co platíte. Své jméno uvádějte čitelně.- Věříme, že
se mezi těmi, kteří ještě nejsou členy svazu, najde dosti těch, kteří 
k desátému výročí znovuzrození organizace esperantistů vyplní člen-
skou přihlášku ČES. Člen dostává bezplatně svazový orgán Starto 6x 
ročně, má členskou legitimaci a může se zúčastňovat práce sekcí a ko-
misí svazu.

"Reportáž psaná na oprátce" Julia Fučíka vyjde pravděpodobně v r.1979
v esperantském překladu. Bude mít asi 100 stran textu formátu A5, a 
bude stát asi 15,- Kčs. Přijímáme nezávazné objednávky.

Tago de Esperanta libro proksimiĝas. Dum la klubaj vesperoj ankaŭ vi
havas okazon aĉeti aŭ prunti ion interesan, ĉu libron, ĉu eble donac-
eton por via eksterlanda amik/in/o. Krom libroj ni povas liveri ekzem-
ple: steleton Ø 17 mm, fiksotan sur kolĉenon ks. -- por 10,- Kčs, 
murkalendaron 1979 /formato A3/ por 4,-- Kčs, muran senfinan kalenda-
ron por 7,- Kčs kaj eĉ la 1-an kajeron de "Sudbohemia kuirlibro" /sup-
oj/ por proks. 7,- Kčs. - Liberebla estas ankaŭ nova propaganda afi-
ŝo /semaforo kun la surskribo ESPERANTO – ZELENÁ DO CELÉHO SVĚTA, A3/
por -,90 Kčs.
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Ze světa:
V Rumunsku byl ustaven esperantologický kolektiv na Akademii politic-
kých věd s předsedou prof. Bociortem z temešvárské univerzity. Na ru- 
munských filologických fakultách je povoleno vyučovat esperantu.

Dnešní papež Jan Pavel II, ještě jako krakovský metropolita a kardinál
Karel Wojtyla, byl nejvyšším protektorem mezinarodního katolického 
sjezdu v Čenstochové 1977, kterého se zúčastnily stovky lidí z 22 ná-
rodů. -

Světovému esperantskému svazu UEA patří dnes již 40 národních  svazů a
26 odborných a zájmových esperantských organizací.
-----------------------------------------------------------------------
Připravuje J. Vonroušek a Zd. Hršel. Pro členy a příznivce zdarma.


