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80 let Klubu esperantisrů v Brně.
Letos vzpomínáme 80. výročí organizovaného esperantského hnutí v Brně.
Roku 1901 byl v Brně založen první spolek esperantistů na úzenmí tehdej-
šího Rakousko-Uherska a ve střední Evropě. Mezi zakladateli byli: Karel 
Pelant, redaktor Dělnických listů, V. Kovanda, pozdější zakladatel kon-
zumního družstva Včela, a poslanec Josef Hybeš, nejvýznamnější brněnský
pracovník dělnického hnutí. Po celou dobu svého trvání byl brněnský klub
nositelem myšlenky mírového soužití všech národů. Přispíval svým dílem
k dorozumění a přátelství mezi národy a tím navazoval na odkaz jednoho 
z největších představitelů kultury, Jana Amose Komenského, který již ve 
své době hlásal nezbytnost zavedení mezinárodního jazyka pro vzájemné
harmonické vztahy lidstva. Klub pořádal kursy mezinárodního jazyka, ve-
řejné, na školách i v organizacích. V rámci pravidelných týdenních schů-
zek věnoval velkou péči přednáškové činnosti na způsob lidových večer-
ních univerzit, uspořádal mnoho desítek slavnostních večerů k významným 
výročím národním, mezinárodním i světovým, v minulých letech pod vedením
prof. Vilibalda Scheibra, a nyní za vedení jeho nástupkyně, prof. Heleny
Supové-Halířové. Na těchto koncertech účinkují přední predstávitelé br-
něnského kulturního života /Václav Halíř, sólista Janáčkovy opery, Alena
Růžičková-Pavlínová z Divadla bratří Mrštíků a další/. Klub vedl pět
rozhlasových kursů esperanta. Brněnský rozhlas nabyl největší proslulos-
ti svým pořady, kde účinkovali vynikající umělci jako Karel Höger, Fr. 
Kožík, Zd. Švábíková, Vl. Leraus, Bezdíček a jiní. Naše vzpomínky platí
také nezapomenutelnému tehdejšímu řediteli rozhlasu, ing. Antonínu Sla-
víkovi, který byl za odbojovou činnost za války v Berlíně popraven.
Klub v Brně pořádal čtyři celostátní esperantské sjezdy, vždy za účasti 
několika set lidí/na jednom z nich se sešlo 1100 účastníků/, dále mezi-
národní setkání a semináře. Mimoto přijal tisíce jednotlivých zahranič-
ních návštěvníků z celého světa, kteří přijeli individuálně či ve sku-
pinách. Vždy se staral, aby si zahraniční návštěvníci odnelsli z naší
vlasti nejlepší dojmy a vzpomínky. Náš klub uspořádal řadu výstav, ale
i jinak se účastnil veřejného života našeho města a kraje. Sem patří např.
překlady bulletinů brněnského veletrhu a dodávání stovek adres zahranič-
ních podniků, aktivní účast na organizaci výstavy o Petru Bezručovi, ro-
zeslání tří tisíc výtisků prospektů o Velké Moravě a organizace zahra-
niční výpravy na tuto výstavu /Dánské a nizozemské vyslanectví nám tehdy 
psalo esperantsky./ Klub zorganizoval také vystoupení zahraničních
pěveckých souborů.
Klubovní knihovna má 1 600 svazků a stále ji doplňujeme. Předplácíme 15
časopisů. V klubu pracují vědecky a literárně činní členové a řada z nich 
se trvale angažuje jak v esperantském hnutí, tak ve veřejném a politic-
kém životě. Několik členů bylo na sjezdech poctěno vyznamenáním. Máme
předpoklady, abychom dále rozvíjeli základní poslání klubu, který je 
místní skupinou Českého esperantského svazu. Patří mezi ně jak soustavné
šíření esperanta v nejrůznějších oborech, a to ve prospěch města a kraje, 
tak i šířit znalosti o naší socialistické vlasti za použití esperanta. 
Budeme věrni dosavadní pokrokové tradici organizace a věříme, že se nám
úkoly v zájmu dorozumění, přátelství a míru mezi národy za pomoci všech
uvědomělých esperantistů podaří plnit stále lépe a uspěšněji.

B-B-B-renkonti  ĝ  o en Brno  
Almete al tiu ĉi numero vi trovos programon de B-B--B-renkontiĝo lige kun
la solenaĵoj okaze de nia 80jara jubileo. Certe vi partoprenos kaj eluz-
os la eblojn konatigi la gastojn kun nia urbo kaj ĝiaj esperantlingvaj 
loĝantoj. Aliĝu ĝustatempe.



Ze světa:
28. března 1981 byla otevřena kancelář Světového esperantského svazu /UEA/
v Budapešti. Tato - již čtvrtá kancelář UEA - je první v socialistické
zemí. Připravuje se otevření další kanceláře v Tokiu. UEA má členy a před-
platitele časopisu Esperanto v 91 zemích a na 4 000 zástupců v 3 600 mís-
tech všech světadílů.

Brazílie vydá letos v červenci u příležitosti 66. světového kongresu espe- 
ranta v městě Brasilii pamětní známku.

Francouzskému senátu byl předložen návrh zákona o nepovinném vyučování es-
perantu na školách druhého stupně a na vyšších školách.

Do 16. ledna t. r. uskutečnila Varšava 20 000 vysílání v esperantu.

Letos se na celém světě koná na 200 esperantských sjezdů, konferencí, se-
minářů, táborů apod. Z toho v Maďarsku 10 a v PLR 14.

Norské ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo používat esperanta v infor-
mačních dokumentech, brožurách a prospektech.

V maďarském městě Gyula se od 5. do 11. července koná již 19. letní espe-
rantská univerzita.

Světový esperantský svaz UEA získal v r. 1980 na darech a odkazech přes
123 000 hol. zlatých.

Světový esperantský sjezd v r. 1985 se bude konat v Augsburgu. Bude v po-
řadí sedmdesátý.

Z domova
Letní esp. tábor v Lančově má letos 1. běh od 5. do 18. července, 2. běh
od 19. července do 1. srpna a 3. běh od 2. do 15. srpna. Jako vždy jsou
kursy všech stupňů. Poplatek od 800,- do 890,- Kčs. Tábor, který vybudo-
val klub esperantistů v Třebíči, je skutečně na výši. Dosud jím prošlo na
šest tisíc účastníků. Doporučujeme účast všem, kteří se ho ještě neúčast-
nili. /Ostatním jej doporučovat nemusíme./ Přihlášky na požádání zašle
Klub esperantistů, 674 01 Třebíč.

Státní vědecká knihovna v Brně vydala soupis literatury o esperantu a v es-
perantu ze svých fondů, zpracovaný Zd. Hršelšm a Boženou Kyjovskou. Soupis
obsahuje 168 položek, nejstarší z r. 1893. Zájemcům jej knihovna zašle 
zdarma.

I počet členů pomáhá plnit její úkoly. Pomozte i své vrcholné
organizaci, Českému esperantskému svazu, získávejte jí další členy, a to
od kategorie A a po F. Upozorňujte své známé a spolupracovníky.

Oslavy 80 let esperanta v Brně konáme společně s tradičním setkáním B-B-B
12. až 14. června. Program je přiložen. Zveme všechny na přátelské pobytí
a na zajímavé setkání.

Okazis:
Junulara Esperanto-Renkontiĝo en Szombathely - 4.-6. aprilo. Inter pli ol 
700 partoprenantoj estis grandaj grupoj el Bulgario, Jugoslavio kaj Pollan-
do. El Ĉeĥoslovakio venis 17 personoj, el ili kvar el Brno. Partoprenis
gastoj el Sovetunio, Rumanio, Aŭstrio kaj reprezentantoj de Monda Junulara
Federacio kaj Monda Studenta Unuiĝo. En la kulturprogramo partoprenis te-
atra ensemblo el Jugoslavio. Oni ekskursis trajne al historia urbo Köszeg,
okazis fakaj kunvenoj pri turismo, biciklado, ŝako, kanto-instruado ks.
Lunde estis pedagogia seminario. 

Okazos /krome/: en Bulgario "Somera feriado" Borima inter 1 - 10 julio.
Kosto 90 levoj, limdato 20 junio. Detale informiĝu en la klubo.
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Připravili Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Zdarma pro členy EK KŠV Brno.


