
Zpráva o činnosti Klubu esperantistů PKO v Brně za rok 1969.

Klubovní schůze se konaly v místnosti PKO na Šilingrově nám. 2.

Těchto pravidelných klubovních schůzí bylo 49, jedna mimořádná. Jejich porady byly stanoveny 
vždy  na  4  měsíce  a  bylo  při  nich  přihlíženo  k  významným  kulturním  výročím  národním  a 
světovým. Odborně technických přednášek bylo 7, 2 životopisné, 5 dějepisných, 3 z biologie, 9 
cestopisných (s diapozitivy a filmy), 10 večerů s pořadem zábavným, 4 večery literární, 1 filmový 
večer (2 filmy z Norska, barevné, v esperantu), 4 s pořadem různým, 1 valná schůze, 1    divadelní 
večer (6 aktovek a výstupů ), 1 řečnický večer a j.

V červnu byl dokončen kurs esperanta 1968/1969 a v říjnu byl zahájen další kurs s 15 účastníky 
1969/1970. Na tento kurs bylo vylepeno 170 plakátů.

Klub má zaregistrováno 338 členů, z nichž do konce r. 1969 poukázalo svůj příspěvek 279 členů. 
Do Českého esperantského svazu vstoupilo 62 členů.

Korespondence. Klub přijal 431 dopisů, odeslal 605 dopisů a rozeslal asi 2800 tiskopisů.

Byly vydány 3 čísla věstníku / Bulteno /.

Předplácíme  16  časopisů,  dále  Neděli  a  slovenský  časopis  Javisko.  Výměnou  dostáváme  3 
zahraniční časopisy.

Klub navštívilo během roku několik desítek hostí z různých míst naší republiky. Ze zahraničí jsme 
přijali hosty z Itálie (66 členů výpravy), 6 ze Spojených států, 4 z Anglie, 1 z Japonska, 2 z Kanady, 
3  ze  Švédska,  2  z  Rumunska,  2  z  Jugoslávie,  1  z  Něm.  spol.  republiky,  3  z  Holandska,  1  z 
Rakouska.

Klub má dvě informační skříňky: na ul. 9. května a ve vestibulu na Sukově ul.

Světového esperantského sjezdu v Helsinkách se zúčastnili 2 naši členové, letního esp. tábora v 
Lančově 4 členové.

Klub si obstarává všechny prospekty v esperantu a má tak k dispozici snad jedinečnou sbírku pro 
případnou výstavu.

Bylo zakoupeno několik desítek knih, takže počet knih je asi 800 svazků.

Členem mezinárodní technické esp. sekce je Ing. J. Werner.

Klub byl pověřen býv. Čs. esperantským výborem v Praze, aby převzal uspořádání ustavujícího 
sjezdu českého esperantského svazu v Brně ve dnech 29. a 30. března 1969. Záštitu nad sjezdem 
převzal MNV, školský referát v Brně. Ačkoliv na uspořádání sjezdu nebyly ani 2 měsíce, byl to 
sjezd  slavný  a  bez  jakýchkoliv  závad.  Znovu  vyslovujeme  své  díky  paní  Věře  Havlišové  za 
veškerou  velkou  pomoc.  Mnoho  věcí  by  nedopadlo  dobře  a  hladce.  V  rámci  sjezdu  byl 
uspořádán seznamovací večer v místnostech hotelu Slovan (asi 350 lidi), sjezdová jednání se konala 
v Besedním domě za účasti 450-500 lidí, a velký koncertní večer tamtéž, kterého se zúčastnilo asi 
500  lidí. Dále  se  konaly  schůze  připravovaných  sekcí:  lékařů,  učitelů, obránců  míru,  katolíků, 
obchod. zaměstnaců, literátů a j. Tento sjezd je velkým mezníkem v českém esperantském hnutí.

Čeho jsme nedosáhli přes veškeré naše snahy:

Mezinárodní veletrh v Brně nevydal obvyklý bulten v esperantu, jako v mnoha předešlých letech.

Nepodařilo se nám uspořádat veřejné přednášky o otázce mezinárodního jazyka, ačkoliv jsme je 
nabízeli některým společnostem.

Nemohli jsme přikročit k plánované výstavě esperantských knih, časopisů, prospektů a j.  Zatím 
nejsou lidé, kteří by mohli převzít službu při výstavě. Všichni, i důchodci, jsou plně zaměstnáni.

Počet účastníků v kursech esperanta je malý. V tomto směru jsme však podnikli účinné kroky, aby 
příští kursy 1970/1971 byly plně úspěšné.



Klubovna na Šilingrově náměstí je vyhovující. Velmi špatný je však přístup (dvůr je velké rumiště) 
a místnost sama je přeplněna stolky, takže se sedí jen kolem zdí.

Dodatkem ke zprávě na první straně. Tři přednášky byly předneseny zahraničními hosty: E. Krusse, 
Frankfurt a. M.: O mezinárodním esp. železničářském svazu a jejich sjezdu v Avignonu, Eizo Itoo, 
Kioto: O životě japonského lidu. Všechny přednášky byly doprovázeny filmy a diapozitivy. Kromě 
toho  jsme  uspořádali  přednášku  pana  E.  Itoa  v  přednáškovém  sále  Bohémy  pro  vybrané 
zaměstnance Jednoty.

V    květnu 1970 se budou konat v Třebíči oslavy V. Nezvala. Opavský divadelní soubor předvede v 
esperantu Manon Lescaut. Náš klub připravvuje autobusový zájezd na toto představení.

V posledním týdnu července  se  bude  konat  v  Brně  společný sjezd křesťanských a  katolických 
esperantistů (schváleno přísl. ministerstvem). Připravují sekce pří Českém esp. svazu. Také členové 
našeho klubu přispějí ke zdaru sjezdu.


