
B U L T E N O  d e  E s p e r a n t i s t a  K l u b o en B r n o 
loka grupo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, pk. 56, 656 01 Brno
=========================================================================
1986                           Novembro              N-ro 5 /172/
=========================================================================

   STÉ VÝROČÍ ESPERANTA. Stojíme na prahu 100. výročí esperanta. 
Toto jubileum ocenilo UNESCO na svém valném shromáždění 8. listopadu 
1985 v Sofii tím, že uznalo velký rozvoj esperanta jako prostředku 
k dorozumění mezi různými národy a kulturami a vyzvalo členské stá-
ty a mezinárodní nevládní organizace k zavedení esperanta na školách
a v institucích vyššího vzdělávání. Esperanto jako mezinárodní a 
neutrální jazyk dává možnosti dosáhnout základní podmínky, tj. do-
rozumění a sblížení mezi národy, a může plnit úkoly zachování míru
a vytvářet svět, ve kterém bude vládnout nový duch spolupráce a sná-
šenlivosti. Je zapotřebí zvýšit počet esperantistů. Obracíme se na 
vás všechny, především abyste pro vysoké ideály esperantského hnutí, 
solidaritu mezi národy a mír, získávali další stoupence.
   SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ KONGRES V PEKINGU, který se konal od 26.7. 
do 2.8. a byl v pořadí již 71., byl nejimpozantnějším mimoevropským 
setkáním esperantistů, za velké účasti vysokých čínských hodnostářů
i diplomatických zástupců, kterých bylo mnohem více než v minulých
letech. Sjezd byl zahájen esperantskou hymnou, kterou zazpívalo 70 
bulharských a čínských esperantistů v národních krojích. Tisk, roz-
hlas a televize věnovaly sjezdu největší pozornost, přes 100 noviná-
řů z 43 agentur a redakcí podávalo zprávy ze sjezdových jednání. Ko-
naly se schůze odborných svazů filologů, lékařů, vědců, spisovatelů,
železničářů a jiných. Mezinárodní kongresové univerzity se zúčastni-
li vědci z Brazílie, Británie, Číny, Japonska, Jugoslávie, Polska a 
Spojených států. Čínské ministerstvo pošt vydalo obálku s natištěnou
esperantskou známkou. Byl uspořádán čínský národní a umělecký večer
a vystoupila také slavná kanadská zpěvačka Joelle Rabu, která na 
příští světový kongres ve Varšavě připravuje pořad výlučně v espe-
rantu. Konaly se četné bankety a ples. Obvyklá exkurze měla tento-
krát neobvyklý ráz: všichni účastníci jeli na stejné místo, k Velké 
čínské zdi. Kolona 50 autobusů směřovala ráno ulicemi Pekingu ke 
svému cíli a před ní policisté na motocyklech zastavovali veškerou 
městskou dopravu. A díky mimořádně krásnému počasí mohli účastníci
pozorovat Velkou čínskou zeď i s jejími baštami, jak se vine mezi
horami; byl to nezapomenutelný zážitek. Sjezdu předcházela třídenní 
Mezinárodní akademická konference o esperantu ve vědě a technice
s účastí několika set osob. Během kongresu bylo zvoleno nové vedení 
Světového esperantského svazu (UEA): předsedou je nyní univ.prof. 
dr.H. Tonkin (USA) a místopředsedou dr.Y.Umeda (Japonsko).
   PREZIDENT NSR RICHARD WEIZSACKER, který měl záštitu nad 70.
světovým esperantským kongresem v Augsburgu, přijal ve vládní vile a 
zahradě přes 1200 mládežníků, mezi nimi několik členů Německého es-
perantského mládežnického svazu. Na dotaz týkající se jazykového 
problému v Evropě řekl mimo jiné: "Jsem si jist, že esperanto může 
pomoci mezinárodnímu dorozumění, a velmi si vážím toho, čeho espe-
rantské hnutí již nyní dosáhlo."
    AGENTURA NOVOSTI pokračuje ve vydávaní politických dokumentů
v esperantu. Vyšly tři brožury Michaila Gorbačova: ”Prohlášení gene-
rálního tajemníka ÚV KSSS o návrhu na likvidaci všech nukleárních 
zbraní do roku 2000", "Odpovědi Michaila Gorbačova na otázky l'Huma-
nité" a "Zpráva ÚV KSSS o 27. sjezdu strany (tato brožura obsahuje 
závěrečnou řeč Michaila Gorbačova a sjezdovou rezoluci).
   LUDWIK ZAMENHOF se bude jmenovat jedno z velkých polských leta-
del, na počest 72. světového esperantského kongresu ve Varšavě. 
   BRITSKÁ ESPERANTSKÁ PARLAMENTNÍ SKUPINA má již 200 členů.

   OSMDESÁTÉHO PÁTÉHO VÝROČÍ KLUBU ESPERANTISTŮ V BRNĚ bylo vzpome-
nuto slavnostním koncertem 14. října. Neutuchající potlesk sklidil 
zasloužilý umělec Václav Halíř, profesorka Halena Supová-Halířová, 



operní pěvec J. Škrobánek a jiní. Hosty uvítal předseda Zdenek Hršel
a o historii a činnosti klubu promluvil Josef Vondroušek.
    ČTYŘICET LET SVÉHO TRVANÍ OSLAVIL TŘEBÍČSKÝ KLUB ESPERANTISTŮ 
ve vlastním domě, kde se nachází klubovna, knihovna, učebny a jiné
společenské místnosti a také dobře vybavená noclehárna. Po mnoho ro-
ků pracovali členové klubu brigádnicky na přestavbě a vybavení toho-
to kulturního střediska. V průběhu oslav byly na místním hřbitově
položeny věnce na hroby zasloužilých pracovníků jako prof.T.Kiliana, 
J.Piska a jiných.-
   LANČOV. Zajistěte si již nyní účast na Letním esperantském tábo-
ře v Lančově, který bude uspořádán v příštím roce již po pětatřicáté 
Klubem esperantistů v Třebíči. Bude mít tyto 3 turnusy: 28.6.-11.7., 
12.7.-25.7., a 26.7.-8.8. Letní esperantský tábor v Lančové je jazy-
ková škola v přírodě, mezi lesy, u Lančovské zátoky Vranovské pře-
hrady, moderně vybavená (včetná 10 člunů) a má vynikající úroveň. 
Informace a přihlášky: Klub esperantistů, 674 01 Třebíč.
   SVAZ INVALIDŮ. Při základní organizaci Svazu invalidů I/2 v 
Brně, Kosmonautů 17 a 19, byl 23. září založen kroužek esperantistů 
se 17 členy (10 dospělých a 7 dětí). Jejich nejblížším cílem je 
naučit se esperantu tak, aby si mohli dopisovat a navazovat kontakty 
s esperantisty z celého světa. Tato nová skupinka vznikla z původ-
ního dětského esperantského kroužku, který pracoval již o rok dříve.
Členové mají velký zájem na co nejužší spolupráci s místní skupinou 
ČES a těší se, že její členové si na ně alespoň někdy vzpomenou a
přijdou se za nimi podívat. Scházejí se každou lichou středu v 17.30
klubovně na Kosmonautů 17. Vedoucí kroužku je jednatelka ZO SI I/2
Marie Havránková, Kosmonautů 17, 625 OO Brno, tel. 332800. 
   POR VIA SANO (Pro vaše zdraví) se jmenuje prospekt informující
o jedenácti našich nejvýznamnějších lázních. Vydala jej Balnea,
Pařížská 11, 110 01 Praha 1, tel. 263777.
   POLSKÝ ROZHLAS zavedl na čtvrtém programu denní kroniku z espe-
rantského hnutí v polském jazyce.
   OLOF PALME, jméno významného švédského pracovníka pro světový
mír a přítele esperanta, který byl zavražděn loni ve Stockholmu, 
přidal ke svému názvu Klub esperantistů v Magdeburgu.
  JUBILEJNÍ SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ KONGRES VE VARŠAVĚ 1987: Zatím 
ještě není známo, jakým způsobem a v jakém počtu se ho budou moci 
naši členové zúčastnit. Zájemcům však doporučujeme, aby se předběžně 
přihlásili na Českém esperantském svazu, Jilská 10, 110 01 Praha 1, 
s uvedením čísla své svazové legitimace.
   Přikládáme složenky na příspěvky na rok 1987. Poukažte je prosím 
zavčas, pokud možno do poloviny prosince, získáme tím určité finan-
ční výhody. Neodkládejte! Děkujem. Pro Vaši informaci  podáváme pře-
hled našich členských příspěvků:
Kategorie                                               Ročně Kčs
A - řádný člen (s měsíčním příjmem nad 1000 Kčs)                 75
  – řádný člen (nevidomý)                                        25
B – řádný člen (s měsíčnšm příjmem pod 1000 Kčs, např. student)  40
C - podporující člen                                    nejméně 150
D – rodinný příslušník                                           25
E – příznivec                                                    25
F - dožívotní člen (jednorázový příspěvek 600 Kčs)               15
Nový člen platí při podání přihlášky zápisné 10 Kčs.
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. - Pro členy zdarma.


