
ČESKOSLOVENSKÝ ESPERANTSKÝ VÝBOR
Osvětový ústav v Praze - Blanická 4

Č.j. 498/1965/Sv                                                                       Praha dne 16. 11. 1965

Výborů  m esperantských krou  žků!  
V  rámci  zavádění  nové  soustavy  řízení  národního  hospodářství,  dochází 

postupně  také  k  určitým  změnám  v  uspořádání  společenských  a  zájmových 
organizací i ve směru jejich ekonomické soběstačnosti.

MŠK proto uvážilo dlouholeté volání čs. esperantistů po vlastním časopisu a 
doporučilo ČSEV, aby již pro r. 1966 zajistili na zkoušku vydávání Zpráv ČSEV za 
předplatné pro všechny esperentisty, kteří se k odběru přihlásí.

V důsledku toho Osvětový ústav nezařadil  do svého rozpočtu  na příští  rok 
náklady na vydávání Zpráv ČSEV.

Jsme  tudíž  postaveni  před  důležitou  akci,  na  níž  se  v  praxi  prověří 
životaschopnost  a  aktivita  čs.  erperantského  hnutí  a  to  na  úseku  vlastní  pro 
esperantské, vnitroorganizační činnosti.

ČSEV se postupně podařilo vydávat Zprávy tištěné, se značnou částí obsahu v 
esperantu  a  v  tomto  roce  i  kulturní  esp.  přílohou.  Uvítal  proto  doporučení 
ministerstva  a soudí,  že Zprávy na nynější  úrovni a rozsahem lze ve srovnání se 
světovým průměrem esp. časopisů různých zemí pokládat již za slušný časopis.

Obracíme se na Vás proto s vážným, avšak radostným úkolem, abyste provedli 
předběžný závazný nábor předplatitelů  Zpráv ČSEV  na rok 1966 u všech svých 
členů i jednotlivců z Vašeho obvodu.

Podle předběžných úvah a kalkulací hodlá ČSEV vydávat Zprávy v r.  1966 
jako 2 měsíčník (tj. 6 čísel) za roční předplatné 20 Kčs. 

Vzhledem k našim minimálním administrativním možnostem počítáme s tím, 
že předplatné budou přijímat EK a hromadně s objednávkou zasílat ČSEV. Stejnou, 
avšak  opačnou  cestou  budou  rozesílány  Zprávy.  Předpokládáme,  že  to  přispěje  k 
podstatnému organizačnímu zpevnění a rozšíření čs. esperantského hnutí.

Je nezbytné obsah tohoto dopisu projednat na čl. schůzích a pokud jen trochu 
možno  rozmnožit  a  zaslat  všem  členům  Vašeho  EK  i  ostatním  esperantistům  a 
kursistům z výzvou, aby se přihlásili k odběru Zpráv.

Výsledky předběžného náboru tj. počet závazných přihlášek odběratelů sdělte 
na adresu ČSEV - OU, Praha 2, Blanická 4 - nejpozději do 3. prosince t.r., abychom 
tuto akci mohli projednat na konferenci delegátů EK 11.12. t.r. v Olomouci.

Očekáváme, že tento "bojový úkol" čestně splníte. 

                                                        ČESKOSLOVENSKÝ ESPERANTSKÝ VÝBOR
                                                        Fr. Sviták v.r.                        T. Balda v.r.
                                                           předseda                                jednatel.
Za správnost:
H. Drtinová
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Č.j. 496/1965                   Praha dne 16. listopadu 1965
Vyřizuje: Stein

Všem esperantským kroužkům!

Česko-slovenský  esperantský  výbor  při  Osvětovém ústavu  v  Praze  svolává 
podle svého akčního plánu se souhlasem MŠK a ve spolupráci s E-kroužkem při PKO 
v Olomouci

KONFERENCI DELEGÁTŮ ESPERANTSKÝCH KROUŽKŮ
spojenou se seminářem o politicko-ideové a organizační práci čs. esperantistů

ve dnech 11. a 12. prosince 1965 v Olomouci, v Domě pionýrů a mládeže, tř. 
17. listopadıı č. 47.
Program: 11. 12. 65 - 15 hod. úvodní část - seminář – hl. referát 
                                   20 hod. kulturní večer EK Olomouc
12. 12. 65 - 8 hod. zprávy členů před. ČSEV – diskuse
                                   13 hod. závěr.

Protože jde o významnou akci pořádanou ve veřejném zájmu, obracíme se na 
VÁS  se  žádostí,  abyste  určitě  zajistili  účast  alespoň  jednoho  zodpovědného 
funkcionáře Vašeho EK (nejlépe předsedy nebo jednatele) na této konferenci, který 
nejpozději  do  30.  listopadu  zašle  závaznou  přihlášku  a  objednávku  noclehu (v 
turistické ubytovně ČSEV — vícelůžkové pokoje - v Olomouci tř. 1.  máje č.  18) 
zároveň  s  úhradou  12  Kčs za  1  nocleh  připojenou  složenkou  PKO,  na  adresu: 
Esperantský kroužek Parku kultury a oddechu Olomouc, nám. Míru 25. 

V  objednávce  je  nutno  uvést  přesně  počet  a  datum  noclehů  podle  jmen 
delegátů.  Na  zvláštní  přání  bylo  by  možno  zajistit  pro  některé  z  účastníků  též 
ubytování v hotelu; tento požadavek bylo by nutno výslovně co nejdříve oznámit.

Zároveň  doporučujeme,  abyste  v  případě  potřeby  zajistili  Vašemu delegátu 
pracovní  volno  na  sobotu  11.  prosince  a  podle  možnosti  příspěvek  na  úhradu 
cestovních vloh.

Delegáti  nechť  si  připraví  do  diskuse  stručné  zprávy  (o  nejdůležitějších 
výsledcích  práce  EK  v  letošním  roce)  a  věcné  návrhy  pro  další  činnost  čs. 
esperantkého hnutí.

                                                        ČESKOSLOVENSKÝ ESPERANTSKÝ VÝBOR
                                                        Fr. Sviták v.r.                        T. Balda v.r.
                                                           předseda                                jednatel.
Za správnost:
H. Drtinová


