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V jugoslávském hlavním městě se konala koncem července významná konference učitelů
esperantistů. Setkalo se tam 214 profesorů a učitelů z 20 zemí. Konference se
také zúčastnily desítky žáků-esperantistů v rámci prázdninové akce "Děti neznají
hranic". Konference se konala pod záštitou jugaslávské komise Uneska, jehož zá-
stupci se zúčastnili zahájení. Dále byli přítomni jako oficiální pozorovatelé zástupci
školství jugoslávského a maďarského, rakouská komise Uneska a dánské ministerstvo výchovy.

Práce probíhala ve 4 sekcích: 1) metody užívané při vyučování esperantu, 2) praktické
užití esperanta po skončeném vyučování, 3) vliv esperanta na další výchovu a 4) organi-
zační otázky v kampani pro zavedení esperanta do škol.

Konference prokázala, že mezinárodní jazyk pronikl natolik do škol, že svolání porady es-
perantských pedagogů bylo aktuální a nutné. Významným dokladem je provolání k učitelstvu
celého světa.

P R O V O L Á N Í

U vědomí pravdy, že největší hodnotou přírody je člověk, že jeho základní potřebou, snaže-
ním a požadavkem je mír,

u přesvědčení, že esperanto a esperantismus užitečně slouží oběma cílům, jsou uznány Uneskem
a mají nesmírnou úlohu ve vytvářeni krásnějších a šlechetnějších vztahů mezi národy,

s poznáním, že esperanto výborně slouží k poučení a výchově mladé lidské generace,

Mezinárodní konference škol, na nichž se vyučuje esperantu, které se zúčastnilo 214 zástup-
ců z 20 zemi a která se pod záštitou jugoslávské komise Uneska konala v Bělehradě ve dnech 
28.7.-1.8.1963, rozhodla se adresovat následující provolání k učitelstvu celého světa.

Učitelstvo bylo vždy nositelem pokroku a nových ideí. Mělo by hrát historickou roli také
vzhledem ke konečnému vítězství myšlenky Mezinárodního jazyka.

Voláme všechny učitele a profesory, jejich instituce a organizace, aby v různé formě  a růz-
ným způsobem podpořili a pomáhali zavádět postupně esperanto do škol, protože tato myšlenka
se shoduje se světovým snažením a je součástí pokroku.
                                                                       Účastníci konference.
=========================================================================================
La 10.11.1963 ĝisvivus la 80-an naskiĝtagon d-ro Stanislav K a m a r ý t, emerita gim-
mazia direktoro en Chotěboř. D-ro St.Kamarýt estis granda, nobla kaj afabla homo, klerega
sciencisto, filozofo, eksperto pri lingvaj, literaturaj kaj organizaj problemoj, redaktoro
de bonega revuo Esperantista, kunredaktoro de la fama Ĉeĥoslavaka Antologio, aŭtoro de gra-
va verko Filozofia Vortaro, verkinto de multaj akrevidaj studoj, eseoj, filozofiaj trakta-
ĵoj, kritikaj kaj kuraĝigaj artikoloj, gvidanta personeco en la ĉeĥoslovaka Espernato-movado, 
kiu ekde sia esperantistiĝo en jaro 1900 dediĉis sian tutan vivon al Esperanto.
En la lastaj jaroj li krome tradukis dramon de Vítězslav Nezval Hodiaŭ ankoraŭ subiĝas la 
suno super Atlantujo. Ĉion-ĉi ni rememoras okaze de la neĝisvivita 80-a naskiĝtago de karme-
mora d-ro Stanislav Kamarýt. Ni en Brno speciale rememoras daŭrajn amikajn rilatojn de
d-ro Kamarýt al brna esperantistaro, lian afablan pretecon prelegi en nia klubo pri temoj 
alte sciencaj. Liaj vizitoj al Brno signifis ĉiam por ni festotagojn kaj kulturajn even-
tojn. Neniam ni ĉesos danke rememori la karan doktoron, daŭre li vivos en niaj koroj.
============================================================================================
Světová esperantská organizace mládeže TETO se rozhodla vydávat vlastní esperantský časopis, 
aby zlepšila vzájemné spojení mezi svými členy a aby také naplnila celé esperantské hnutí
mladistvými ideály. Název časopisu, který bude obsahovat články zvlášť zajímající mládež,
je Kontakto. Bude vycházet 4 x ročně, předplatné u UEA v Rotterdamě.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Situace esperanta na školách v různých státech: V Polsku je možno podle zákona
z roku 1956, vyučovat esperantu na každé škole ve zvláštních zájmových kroužcích.
V poslední době se podle požadavků ředitelů škol podnikají kroky k povinnému vy-
učování. - Pronikání esperanta do četných vyšších a vysokých škol v Bulharsku 
je dokladem přízně bulharského ministerstva osvěty. Podle rozhodnutí ministerstva 
vyučování budou organizovány studijní kroužky esperanta na středních školách, -
V Maďarsku se vyučuje esperantu na několika desítkách škol a na universitě v 
Szegedu, a to na fakultě přírodovědecké, právnické a filozofické. - Ve Finsku 
bude projednáván zákon, podle kterého bude možno vyučovrat esperantu na řadě škol 
a oficiálně na universitě v Amstorodamě. - Velký význam má rozhodnutí brazilské 
federální vlády, která povoluje nepovinné vyučování esperantu. Nové zákony po-
tvrzují toto rozhodnutí pro jednotlivé státy. Parlament státu Sao Paulo schválil 
zákon, kterým se zavádí esperanto do posledního ročníku středních škol tohoto 
státu. - Řecké ministerstvo vyučování přikázala oběžníkem všem školám, aby bylo 
všemožně usnědňováno vyučování mezinárodnímu jazyku. - Rovněž v Dánsku je situace 
velmi příznivá.
==============================================================================================



V záři t.r. byl založen mírový výbor duchovních československé církve – esperantis-
tů. Při té příležitosti sloužil patriarcha dr.M.Novák mši v esperantu.
=============================================================================================
Při přijetí hostí ze zahraničí na světové výsstavě o výživě ANUGA v Kolíně nad Rý-
nem pozdravil starosta účastníky v esperantu. Vysvětlil, že dává přednost espe-
rantu, poněvadž jde o světovou manifestaci.
=============================================================================================
Letního esperantského tábora pobalt. mládeže se zúčastnilo přes 300 lidi z 61 měst 
9 sovětských republik. V první části byly pořádány kursy pro pokročilé a seminář
pro učitele, v druhé části přednášeli universitní profesoři a učenci v t. zv. letní 
universitě o různých tématech. Každý večer byl koncert mladých hudebních umělců. 
Také byly uspořádány tři výlety do krajin jižního Estonska a projížďky motorovou 
lodí po jezeře, na jehož břehu se konal tábor. Výsledkem je podstatné zvýšení 
jazykově úrovně, pevná vůle pracovat pro cíle esperanta: Přátelství a mír a velké 
zvýšení zájmu o mezinárodní jazyk. Velkým povzbuzením pro sovětské esperantisty 
byla oficiální účast sovětských esperantistů na "Světovém esperantském sjezdu v 
Sofii.

                                       Nezapomínejte na klubovní večery! Ti, kterým
                                       přikládáme platenky, nechť nezapomenou vyrov-
                                       na příspěvek na tento rok.


