Výroční zpráva o činnosti.- Pro esperanto byl rok 1970 příznivý: UEA zaznamenala růst členstva, světového kongresu se aktivně účastnila hlava
hostitelského státu, zintenzívněla činnost informačních prostředků a činnost pedagogická. Nesmírný význam má vydání úplného ilustrovaného slovníku. Druhý rok restaurace hnutí u nás zaznamenal i ČES vyšší počet členů, slušnou ediční činnost a zapojení do UEA. V klubu se počet členů
prakticky nezměnil /280/, z toho je však členů ČES necelých 80. V květnu byli jmenováni čestnými členy Marie Adamcová, Tomáš Borkovec, Rudolf
Nečas, Otto Petr a prof. Vilibald Scheiber, čestným předsedou Josef Vondroušek. Zemřeli členové: St. Kalandra,ing. Fr.Lunáček, Karel Müller,
Jan Pfeifer a ing. Jar. Žalud. V ÚV ČES pracovali Jos. Vondroušek a Zd.
Hršel. Hlavní náplní činnosti jsou klubovní večery. V r.1970 jich bylo
52, z toho 42 s progranem, a to 20 přednášek, 6 literárních pořadů, 14
besed, diskusíí apod., 2 filmová představení /+ 1 mimo program/,1 koncert.
V tisku bylo zaznamenáno na 40 zpráv. Do městského výlepu byly obstarány plakáty sjezdu IFEF v Rimini./Plakáty 56.kongresu v Londýně budou vylepeny v červnu. V klubu byly promítnuty 2 filmy FIAT a 1 film o Langeudocu s esp. textem. Pro MVB byly objednány esp. plakáty veletrhů z Milána a Barcelony. O novou skříňku v nádražní hale se starala pí M.Vondroušková. Pro základní informovanost veřejnosti bylo rozesláno na 3000 letáků vydaných ČES. Knihovna v péči pí R. Kaplerové vzrostla o 15 titulů. Na
r.1971 jsme snížili počet výtisků časopisů a rozšířili počet odbíraných
titulů. Časopis Esperanto /UEA/ je k dispozici v Universitní knihovně.
Zástupce mládeže ve výboru klubu, ing. Jar. Adamec, po ukončení studií
odešel z Brna do Třince. Do výboru byl přizván Fr.Adamec. Řada mladých,
většinou studentů, se začíná učastnit klubovního života. Výborové schůze se konaly tři. Do r.1971 přecházejí tyto úkoly: oslava 70. výročí,
výstava, dokončení členské kartotéky a vydání členských průkazů, uspořádání praktického knihovního katalogu, dále požádat MěNV o pojmenování
některé ulice jménem dr.Zamenhofa nebo esperanta a konzultovat možnost
ustavení místní skupiny ČES.
Plán činnosti na r.1971 obsahuje 38 přednášek a besed, 5 zábavných večerů, 3 filmová představení, 1 řečnickou soutěž, l výroční schůzi a 1
koncert. Finanční rozpočet má být vyrovnaný ve výši 7000 Kčs.
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