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Oslavy 80. výročí založení první esperantské organizace v Brně 12. - 14.
června, které jsme spojili s tradičním setkáním s bratislavskými a buda-
peštskými esperantisty, vyzněly úspěšně. Všechny pořádané akce – sezna-
movací večer, výlet k Mohyle míru, na zámek ve Slavkově a do Moravského
krasu, slavnostní koncert v sobotu večer a nedělní zasedání s přednáš-
kou a projevy hostí - byly velmi dobře navštíveny; účast na žádném z u-
vedených podniků neklesla pod 130 účastníků. Mezi účastníky bylo 25 z
Maďarska, 12 z Polska, 2 z Bulharska, ze Slovenska a dalších míst ČSSR.
Nehyběl ani Libanonec a Japonka. Slavnostní koncert pod uměleckým ve-
dením prof. H. Supové, uváděný prof. A. Růžičkovou-Pavlínovou, byl za
účasti sólisty Janáčkovy opery V. Halíře, prof. Sonkové a dalších uměl-
ců jedním z nejkrásnějších, které jsme kdy slyšeli. Na nedělním dopoled-
ním zasedání po proslovu předsedy klubu, J. Vondrouška a po předání čest-
tných uznání Klubu školství a vědy předsedovi a jednateli pronesli  po-
pozdravy zástupci účastníků z Bulharska, Maďarska a Polska. Za ČES pozdra-
vila setkání členka předsednictva ÚV Věra Podhradská. Zdravice pronesli
i zástupci bratislavských účastníků, některých dalších esperantských
kroužků, jakož i japonsská studentka z Bratlislavy. Závěr vyzněl dobře, 
takže i hosté přes některé nedostatky mohli být spokojeni. Nezapomeňme
však na heslo, pod kterým byla oslava 80 let esperanta v Brně konána:
Tradicio kaj perspektivo. Naplňme i teď, po oslavě, činy jeho druhou
část, perspektivu navazující na tradici.

Klubovní večery o prázdninách.- Od 14. července se scházíme v klubovně
Čs. červeného kříže na náněstí Družby národů proti Dominikánské ulici,
a to od 19 hod. - Do klubovny v KŠV se opět vrátíme 1. září.

Kursy pro začátečníky zahájíme 6. října v Klubu školství. Budou čtyř-
měsíční. Cena 90,-- Kčs. Upozorněte své okolí. Přihlášky prosím písemně.

Světová esperantská premiéra v Brně.- UNUSCO objednalo šest dětských
esperantských oper u skladatele J. Kadlece. První provedení, světová
premiéra, pod názvem "Printempa tago – Jarní den" se připravuje na konec
října t.r. v Divadle bratří Mrštíků v režii Jiřího Holešovského.

Právě vyšly Čapkovy Povídky.- "Rakontoj el unu poŝo kaj _Rakontoj el la
dua poŝo", Praha, ČES 1981, 285 s. 27,-- Kčs. Přeložil Jos. Vondroušek.
Máme je na skladě, objednejte si je i pro přátele v zahraničí, může to
být vhodný dárek.

V Příbrami se 22.-23. srpna koná v Domě kultury první setkání esperan-
tistů. Je to u příležitosti 20. výročí založení klubu Esperanto ZK Ura-
nových dolů. Ohlášen je bohatý kulturní pořad. Účastnický příspěvek Kčs
70,- zahrnuje 1 nocleh, sobotní oběd a večeři a autobusový zájezd. Při-
hlášky: Jar. Vácha, Smetanova 225, 261 01 Příbram.

Pobyt na Šumavě.- Esperantský kroužek "La Ponto" při KP Jitex v Písku
zajistil pobyt v rekreačním středisku ZV ROH Fezsko Strakonice, a to
od 23. do 29. srpna v chatách tří- až pětilůžkových. Zotavovna je mo-
derně zařízena. Pobyt s plnou penzí stojí Kčs 50,- denně. Přihlášky: 
Esp. krouek "La Ponto" Klubu pracujících Jítex, 357 11 Písek.

Konferenco Apliko de Esperanto en la Scienco kaj TeHniko okazos en Žili-
na inter 14 – 17 aŭg. en Domo de Sindikatoj. Prelegoj pri komputiko,
matematiko, maŝinkonstruado, elektroteĥniko, elektroniko, ĥemio, pro-
tektado de vivomedio, konstruado. Partoprenkotizo 280,- Kčs. - De 17
ĝis 22 aŭg. okazos Turismaj Tagoj en Žilina: tri turismaj tuttagaj eks-
kursoj kaj unu duontaga. Partoprenkotizo 290,-- Kčs. Aliĝu ĉe: Ladislav
Hanzel, Hliny 406a, 010 01 Žilina.



Ze světa:
Členstvo Světového esperantského svazu /Universala Esperanto-Asocio/ 
vzrostlo za loňský rok o 15 %. Svaz má členy ve 100 zemích.

Generální ředitel organizace UNESCO A. M'Bow přijal čtyřčlennou dele-
gaci UEA. Velmi příjemně ho překvapila knižnice Oriento-Okcidento, 
kterou již 16 let vydává UEA a kde vycházejí nejvýznamnější díla vý-
chodních a západních literatur. Navrhl, aby sté výročí esperanta v r. 
1987 bylo oslaveno v sídle Uneska za jeho účasti.

Prezident Brazílie, J. B. de Oliveira Figueiredo, se osobně zúčastní 
66. světového esperantského sjezdu v hlavním městě Brasilia 25. 7. -
1.8. t.r.

Výše příspěvků ČES pro členy našeho klubu.-
Často nám členové poukazují platby a neoznamují, zač platí. Každý do-
taz nás stojí nejen peníze, ale hlavně čas. Proto znovu uveřejňujeme 
tabulku s přehledem příspěvků pro jednotlivé členské kategorie. Dopo-
ručujeme těm našim čtenářům, kteří dosud nejsou členy Českého esperant-
ského svazu, aby ji využili a stali se - třeba jako svůj příspěvek k 
80. výročí organizovaného esperanta v Brně - členy v té kategorii, kte-
rá jim vyhovuje. Na složence s platbou - pozor: zápisné je 10,- Kčs -
poznamenejte "nové členství", abychom Vám dodali tiskopis přihlášky. 
Bez vyplněné přihlášky totiž přijetí nového člena není možné. Tedy: 

Členská kategorie                                       Kčs, z toho ČES:  
A - řádný člen /vč. důchodců s příjmem přes 1 000 /měs. 75,- 6O,-
    řádný člen – nevidomý                               25,-     15,-
B - student, důchodce apod. s příjmem do 1000 Kčs/měs.  40,-     30,-
C - podporující člen                           nejméně 150,-    100,-
D - rodinný příslušník starší 15 let                    25,-     15,-
E - příznivec starší 15 let                             25,-     15,-
F - doživotní člen                         jednorázově 600,-    600,-
                                           ročně        15,-     --   
/Poznámka "z toho ČES uvádí částku, kterou z členského příspěvku pře-
vadíme Českému esp. svazu do Prahy. Příspěvky tvoří hlavní položku je-
ho příjmů.
Členové kategorie A, B, C a E dostávají svazový časopis Starto, mají 
možnost využívat výhod a akcí jen pro členy, např. zahraničních zájez-
dů, odběru časopisů apod. Členové kategorie E dostávají Starto 1x roč-
ně. Členové kategorie F mohou mimoto zdarma inzerovat apod. 
A jednu prosbu: velmi svému klubu pomůžete, jestliže mu příspěvky na 
příští rok zaplatíte již v listopadu předešlého roku. Tak je totiž mů-
žeme do svazu poslat ještě v prosinci a zůstává nám 10 % z částky pro
svaz. U těch, kteří nám zaplatí v lednu a později, této slevy využít
nemůžeme. Děkujeme za pochopení. - Ti, kteří letos dostali ze svazu
upomínku - a zaplatili nám - nechť nám prominou. Částečně to byla naše 
vina, platby nedošly do svazu včas. -
Členskou známku, kterou mnozí z vás najdou u tohoto čísla, si vlepte
do členského průkazu. Pokud Vám schází /tj. nedošlo/ některé číslo Star-
ta, napište nám, pokusíme se Vám je sehnat.

Všimli jste si adresy na obálce? - Nepsala ji lidská ruka, ale sám psa-
cí stroj, automaticky podle daného programu. Je-li tam chyba, napište.

Ni   ĉ  iam ser  ĉ  as   tiujn, kiuj povas kaj volas prezenci ion interesan por 
niaj klubaj vesperoj. Ne sole prelegon. Ankaŭ vi mem havos utilon el 
tia prezentado, kaj ne nur lingvan. Helpu, vi ne pentos.

Posedantoj de malnovaj esperanta  ĵ  oj /eta  ĵ  oj el nia teritorio/ ser  ĉ  ataj.   
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Pro členy EK KŠV Brno zdarma.


