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Estimataj geamikoj,
                   en 1a nova jaro feliĉon, firman sanon, prosperon 
al vi kaj viaj familianoj deziras
                                  la kluba komitato

Brno.- Solena teatro-prezentado omaĝe al 70-jariĝo de eminenta membr-
ino de Divadlo bratří Mrštíků, Alena Růžičková-Pavlínová, okazis la 
22-an de novembro per "Mensogulo kaj lia gento" de V. K. Klicpera. 
Post la unua akto parolis de sur la scenejo pluraj gravaj personoj de 
publika kaj kultura vivo, emfazante kore kaj entuziasme multajn nepas-
emajn meritojn de la jubileantino por la teatro, JAMU, la socio, ŝi- 
ajn vastajn horizontojn, inter kiuj ankaŭ Esperanto estis menciita. 
Ankaŭ reprezentantoj de nia klubo, J. Vondroušek kaj RNDr. J. Šikula, 
varme salutis la jubileantinon sur la scenejo. Poste parolis A. Růžič-
ková, dankis kaj revenis al kelkaj punktoj de la glorigaj paroloj. Pri 
Esperanto ŝi parolis rave, sprite, klarigante ĝian daŭre aktualan kaj 
kreskantan signifon. Kio speciale estas menciinda: la plej kultura me- 
dio - teatro, konvena solena monento, personeco de alte respektata kaj 
amata artistino kaj ardaj vortoj pri la internacia lingvo. Sepcent lo-
koj de la teatro estis plene okupitaj.

En Veterinara Altlernejo parolis la 7-an de januaro antaŭ kelkdek aŭs- 
kultantoj RNDr. J. Šikula kaj J. Vondroušek pri la internacia lingvo, 
ĝia stato kaj aktualeco.
======================================================================
4měsíční kurs esperanta zahájíme 3. března 1981 v 17.30 v Klubu škol-
ství a vědy B. Václavka na Leninově 34. Kursovné 90,- Kčs.
======================================================================
Zájezd do Szombathelye.- Na setkání esperantské mládeže JER'81, které 
se koná 4. - 6. dubna, pořádáme autobusový zájezd. Odjezd v sobotu 4.
dubna v 8.00 od lázní na Tatranské, návrat v pondělí večer. Zálohu
140,-- je nutno zaplatit obratem. Na pořadu jsou kulturní a zábavné 
programy, výlet apod. Přihlášky přijímá ing. Josef Vojáček, Ukrajinská 
21, 625 00 Brno. Přihlášení dostanou složenky na zaplacení.

Setkání mládeže ve Vyškově.-10.-12. dubna 1981 se koná setkání espe-
rantské mládeže ČSSR opět v Jihomoravském kraji, tentokrát ve Vyškově. 
Pokud jste nedostali pozvánku, napište si o ni na adresu garanta akce: 
MUDr. V. Škoda, Leninova 464, 664 51 Šlapanice u Brna

Letošní konference o využití esperanta ve vědě a technice se koná od 
14. do 17. srpna 1981 v Domě odborů v Žilině. Její cíl je výměna zkuše-
ností a mezinárodní spolupráce. Přednášky budou v těchto odborných sek-
cích: odborné názvosloví, matematika, strojírenství, elektrotechnika,
elektronika, chemie, ochrana životního prostředí, vodní hospodářství 
aj. Prihlášky a informace: Ladislav Hanzel, Hliny 406 A, 010 01 Žilina.

Estonské ministerstvo osvěty uspořádá v červenci 1981 letní esperant-
ský tábor.

V Egeru /Maďarsko/ se vyučovalo esperantu po dva týdny po 5 hodinách 
denně 50 žáků ze tří zemí, a to ve spolupráci se slovenským a polským
esperantským svazem.

Místopředseda Maďarského esperantského svazu dr. E. Barát byl zvolen
tajemníkem kulturní komise maďarského parlamentu. Generálním tajemní-
kem Maďarského esperantského svazu je bývalý vyslanec dr. I. Kutas.



Záštitu nad 66. světovým sjezdem esperanta, který se bude konat v čer-
venci tentokrát na americkém kontinentě - v městě Brasilia, přijal bra-
sílský prezident J.B. de Oliveiro Figueiredo. - 67. sjezd se bude konat
opět v Evropě, pravděpodobně v Antverpách.

Paní Vigdis Finnbogadottir, prezident Islandu, prohlásila v interview
pro časopis Monato, že nadvláda anličtiny v mezinárodní komunikaci 
zjevně ohrožuje kulturu ostatních národů. "Již je na čase, aby jednot-
livé národy pochop11y, že se neutrální jazyk může pro jejich kulfury
stát skutečnou obrannou hradbou proti kulturním vlivům jednoho nebo 
dvou jazyků..." Dále prohlásila: "Neutrální jazyk jako esberanto by 
byl ideálním rešením jazykového problému; zaručilo by to více rovnosti 
a zmenšilo nebezpečí jazykově technického monopolu angličtiny": "Upřím-
ně si přeji rychlejší pokrok esperanta ve službách všem národům světa."

Na světové turistické konferenci v Manile na Filipinách navrhla maďarská
delegace, vedená ministrem obchodu Vilmosem Saghym, aby se podpořilo
vyučování esperanta pro turisty a pracovníky v turistice. Konference
se zúčastnilo 107 vládních delegací. OSN, UNESCO aj. Byla přijata de-
klarace doporučující esperanto pro usnadnění mezinárodních styků.

70. výročí esperantského klubu v Pazardžiku /Bulharsko/ se zúčastnilo 
přes 400 osob a mnoho osobností politického, kulturního a uměleckého
života z celého Bulharska. Klub byl vyznamenán řádem Cyrila a Metoděje 
2. třídy a jedna z ulic dostala jméno Esperanto. Byly také uspořádány 
dvě výstavky kreseb českých dětí.

Esperanto do EHS? Tzv. evropský parlament ustavil pracovní skupinu, 
jejíž úkolem je prozkoumat vhodnost esperanta pro řešení jazykových 
problémů v institucích a na školách všech devíti zemí EHS. V této sku-
pině bude spolupracovat Evropské esperantské středisko osobou svého 
ředitele a nynějšího předsedy UEA, Gregoire Maertense. 

Esperantsko-perský slovník vyšel v září 1980 v Teheránu. Autorem je
Mahmud Moškeri. Jak je známo, probíhají v Iránu četné masové kursy,
především pro studenty a učitele jazyků.

Mezinárodní kybernetická společnost bude od svého 10. kongresu použí-
vat esperanta jako pracovního jazyka. Stalo se to po zkušebním pou-
žití mezinárodního jazyka na 9. kongresu v belgickém Namuru. Esperanto 
se objeví i v časopise Cybernetica.

Kniha o Vasilu Levském vyšla v Bulharsku v esperantském překladu. Je
to "Apostolo de libereco" od Mercie MacDermottové a vydal ji Sofia
Pres 1980 k výročí 1300 let bulharského státu. - Objednat si ji můžete 
i u našeho klubu.

V učebnici slovenštiny pro 5. ročník je na str. 24-26 článek o espe-
rantu. - Haló sobOta 17. ledna přinesla rozhovor s dr. Jermářem, před-
sedou Českého esperantského svazu.
========================================================================
Almete al tiu ĉi Bulteno vi ricevas la proramon de niaj klubvesperoj 
por januaro ĝis aprilo 1981. Bonvolu eluzi ĝin kaj laŭeble viziti la
kluban societon regule. Ne forgesu partopreni la jarkunvenon!
Ni kore dankas al tiuj membroj, kiuj pagis la jarkotizon 1981 jam en
1980. TiG1 ili donacis al la klubo 10 % de sia asocia kotizo, kaj la 
sumo estis sufiĉe granda. Kiu pro diversaj kaŭzoj ne sukcesis pagi 
ĝis nun, tiu nepre faru tion frue en januaro.
========================================================================
Toto číslo připravil J. Vondroušek a Z. Hršel.
Pro členy a příznivce zdarma.


