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Československá esperantská federace, sdružující Český esperantský svaz
a Zväz esperantistov SSR, byla ustavena na zasedání v Bratislavě 20.
prosince 1969. Za předsedu byl zvolen Josef Vítek /předseda ČES/, za 
místopředsedu Pavel Rosa /předseda ZE SSR/. Prvním tajemníkem je Pavel 
Polnický, druhým tajemníkem Arnošt Váňa.

President Rakouské republiky dr. Franz Jonas, pod jehož záštitou se 
letos koná ve Vídni 55. světový esperantský sjezd, přijal M. Nevana 
z Prahy, t. č. stálého sjezdového tajemníka Světového esperantského 
svazu v Rotterdamu. Audienci byli přítomni i další členové sjezdového 
výboru. V delší rozmluvě, vedené zcela v esperantu, president přislí-
bil, že se osobně zúčastní slavnostního zahájení sjezdu a pronese po-
zdravný projev v esperantu.

Osvětová komise dánského parlamentu, která navštívila na pozvání pol-
ského sejmu Varšavu, se zajímala o otázky vzdělávání a výchovy a m. j. 
o vyučování esperantu na polských školách. Konference se konala na 
ministerstvu pro osvětu a vyšší školy za účasti předních představitelů
ministerstva a předsedy Polskéno esperantského svazu.

Nejvyšší bulharský řád, řád Jiřího Dimitrova, dostal předseda Bulhar-
ského esperantského svazu m. j. i za svou činnost pro esperanto. Spo-
lu s ním bylo vyznamenáno i několik dalších pracovníků esperantského
hnutí. Časopis Bulgara Esperantisto, který vychází již 50 let, byl 
vyznamenán řádem Cyrila a Metoděje I. stupně.

Nový solnohradský arcibiskup, dr. E. Macheiner, je předsedou papežské 
komise pro srovnáváni liturgických textů v esperantu. Je také členem 
čestného výboru letošního světového esperantského sjezdu ve Vídni.

Čestnou zaštitu nad sjezdem belgických, holandských a německých espe-
rantistů, který se koná 27.-31. III. v Cáchách, převzal vrchní staro-
sta Cách, H. Heusch, býv. ministerský předseda Nizozemí, dr. Drees,
belgický ministr kultury, A. Parisis, belgický ministr výchovy, P.Ver-
meylen, ministerský předseda Vestfálska, H. Kuhn, místopředseda evrop-
ského parlamentu prof. dr. Furler, rektor vysoké školy technické, po-
slanci a další významné osobnosti. Na pořadu sjezdu budou m. j. před-
nášky a diskuse na téma jazykové problémy Evropy".

2. společný sjezd katolických a křesťanských esperantistů v Brně. - K
tomuto číslu členského zpravodaje přikládáme program této významné
mezinárodní události, která se koná 24.-31. VII. 1970.

K 200. výročí narození L. van Beethovena se v Opavě koná 3.-6. VII. 
2. esperantský kulturní estival. Na pořadu je m. j. divadelní předsta-
vení v esperantu, koncert, prohlídka města a návštěva zámku v Hradci
u Opavy. Informace a přihlášky Esperantský klub ZK Ostroj, p.s.28. Opava

Letní  esperantský tábor v Lančově má i letos dva běhy od 12. do 25.VII
a od 26.VII. do 8 .VIII. Pro ty, kteří se přihlásí do 30.IV., stojí po-
byt v jednom běhu 350 Kčs /mládež 320 Kčs/. Kdo se přihlásí později, 
zaplatí 380 Kčs /mládež 350 Kčs/. Informace podává Klub esperantistů, 
pošt. schr. 72, Třebíč.

Polský rozhlas vysílá esperantsky denně v 6.30 na vlnách 25, 31, 41, 
49 a 200 m a v 16.30 na vlnách 31 a 41 m. Uslyšíte nejnovější zprávy 
ze světa, aktuální komentáře hospodářské, kulturní a turistické, feje-
tony, přehledy tisku, koncerty na přání aj. Pořádají se i soutěže s



hodnotnými cenami.

Čapkova Kniha apokryfů v esperantském překladu Josefa Vondrouška je 
v tisku. Vyjde také jako zvláštní otisk z časopisu Paco.

Mezinárodní konferenci o Komenském pořádá Muzeum J. Á. Komenského v Pře-
rově společně s Českým esperantským Svazem a jeho pedagogickou sekcí 
25.-30. VII. Informace podává Muzeum J.Á. Komenského, PhDr Gustav Vozda
Horní nám. 1, Přerov.

Z brněnského klubu. Na výroční schůzi Klubu esperantistů v Brně byl 
zvolen za předsedu ing. Jan Werner. Místopředsedou je dr. ing. Jaro-
mír Šikula, CSc, jednatelem Zd. Hršel. Dosavadní předseda J. Vondroušek
se vzdal funkce, aby se mohl cele věnovat informační a novinářské služ-
bě. Výroční schůze ocenila jeho zásluhy o klub a zvolila jej čestným 
předsedou. Čestnými členy byli zvoleni Marie Adamcová, Tomáš Borkovec, 
Rudolf Nečas, Ota Petr a Vilibald Scheiber.

El la vivo de niaj membroj: 
Aperis monografio pri la verko de fama astronomo de la 18-a jarcento, 
Christian Jan Mayer. La aŭtoro, Lad. Šebestík, estas kleriga laboranto
en Modřice. Mayer naskiĝis en Modřice en 1719 kaj fariĝis universitata 
profesoro en Mannheim. Ĝis hodiaŭ estas aprezata lia kontribuo al la 
tutmonda astronomio. Mayer havis ankaŭ aktivajn kontaktojn kun la fama 
Mannheim-a muzikskolo, kiun reprezentas pluraj ĉeĥaj komponistoj, ekz.
J. V. Stamic kaj F. X. Richter.

En la distrikto Bruntál estas lernejo, kie estis direktoro Josef Paří-
zek. Tiu lernejo estis la plej sukcesa en kolektado de drog-plantoj, 
tiom gravaj por nia farmacia industrio. Ankaŭ nun persone s-o J. Pa-
řízek okupas unuan lokon en liverado de kurac-plantoj.

Všem našim čtenářům: Přikládáme poštovní poukázku pro ty členy, kteří 
ještě nevyrovnali letošní členský příspěvek. Řádný člen platí 14 Kčs, 
rodinný příslušník a student 6 Kčs. Stejné poštovní poukázky můžete po-
užít i k zaplacení členského příspěvku Českého esperantského svazu, kde 
činný člen platí 48 Kčs, student a důchodce 24 Kčs, rodinný příslušník 
a přispívající člen 10 Kčs. Nový člen platí při první platbě jednorázo-
vé zápisné 10 Kčs. Do členského příspěvku prvních dvou kategorií je za-
hrnuto předplatné členského časopisu Starto. Tyto částky jistě nejsou 
tak vysoké, aby znemožnily všem českým esperantistům - a zvláště členům 
nejstaršího esperantského klubu ve střední Evropě - projevit navenek 
příslušnost k esperantskému hnutí, totiž organizovat se. Věřte, že není 
jedno, zda organizace, která chce učnnně prosazovat své cíle, má členů 
tisíc nebo pět tisíc. A Český esperantský svaz - a teď již i Čs. espe-
rantská federace - má úkolů skutečně dost a dost. Jak je bude plnit, 
závisí na každém z nás, tedy i na Vás, vážený čtenáři. Mezi jiným také 
tím, zda a jak brzy zaplatí každý z nás členské příspěvky.
   Členy z Brna a okolí upozorňujeme, že členské schůzky s programem 
podle plánu se konají vždy v úterý v klubovně 2-3 na Šilingrově nám. 2,
schody C, a začínají v 19.30. Od 19 hodin funguje čtenářský kroužek. 
Máme k dispozici 20 esperantských časopisů, některé i ve více výtiscích. 
Knihovna klubu má přes 800 svazků. Každý pořad je jinak zajímavý. Cesto-
pisné přednášky doprovázíme barevnými diapozitivy. Občas, a to i mimo 
plánovaný program, si promítáme filmy s esperantským texktem nebo zněním,
např. posledně to byly filmy o Norsku a jižní Francii. Velmi zajímavé bylo i 
vyprávění prof. Kiliana o zážitcích z ruského zajetí na Sibiři 
za první světové války. Přijďte se proto podívat, budeme se i nadále 
snažit, aby se Vám program líbil.
Ĝis revido marde !
                    Via Esperantista Klubo en Brno


