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Desetiměsíční kurs esperanta pro začátečniky zahájil PKO 9. října. Vyuču-
je se na Šilingrově nám. 2, schodiště B, 3. poschodí, v úterý od 15.30. 
Kursovné 160,-- Kčs. Přihlášky se ještě přijímají.

Kurs pro pokročilé se koná v klubovně v úterý od 18.15. Postüpuje se po-
dle Auldovy cvičebnice Paŝoj al plena posedo. Pro členy klubu zdarma.

3. vydání cvičebnice Paŝoj al plena posedo má na jaře 1974 vydat Český 
esperantský svaz. Jsou již tisícové objednávky z NDR, Polska a SSSR. 
Svaz chystá vydání knihy povídek Josefa Nesvadby "La perdita vizaĝo".

Výstavka esperantské literatury v Universitní knihovně v Brně.- Od 2.-19.
října bylo v pěti vitrinách vystaveno na 100 knih /beretrie, oborné a 
politické literatury/. Výstavku doplňovaly výroky o esperantu, plakáty 
a turistické prospekty. Výstavka působila na několik tisíc návštěvníků 
knihovny, většinou studentů.

Měsíčník  Věda a život přinesl v č.7 a 8 studii o esperantu a několika 
hlavních projektech mezinárodního jazyka od prof. dr. Arnošta Lamprechta 
a dr. Miroslava Čejky. Ve studii se esperantu přiznává místo, které mu
náleží, také po stránce filologické. Citujeme závěr: "Přihlédneme-li ke
/ všem těmto okolnostem, musíme bez zaujatosti konstatovat, že se váhy 
/ spravedlivého soudu naklánějí ve prospěch tolikrát již kritizovaného 
/ esperanta. To má totiž rozsáhlou obec uživatelů a přežilo všechny re-
/ formní návrhy a hnutí. Má vyhovující jednoduchou a přehlednou gramatic-
/ kou stavbu, schopnou vyjádřit zároven i jemné odstíny významů, má dobře
/ uspořádanou a plně zvládnutelnou slovní zásobu, kterou je možno z vnitř-
/ ních i vnějších zdrojů stále doplňovat. Má na rozdíl od jiných umělých
/ jazyků také prostředky ke stylové diferenciaci a možnosti k jejich dal-
/ šímu rozvinutí, jak jsme uvedli v první části svého článku. Je to ovšem 
/ dáno i jeho osmdesátiletou historií, během níž se začato esperanto roz-
/ víjet do jisté míry jako přirozený jazyk. I v současné době je na po-
/ stupu. Velmi úspěšný kongres ve Vídni roku 1970 a v Londýně 1971 a po-
/ kusné zavádění esperanta do škol v Itálii, Rakousku, Maďarsku, Jugo-
/ slávii, Bulharsku a Polsku jsou toho jistým svědectvím." Mimoto v do-
pise našemu klubu píše universitní profesor PhDr. A. Lamprecht, Dr.Sc. 
"Jsem hluboce přesvědčen o tom, že esperanto je tím nejlepším řešením 
"otázky společného mezinárodního jazyka, i když dosud nemá ve světě tu 
"podporu, jak by si zasloužilo."

Návštěva z Polska.-- 18.-20. září navštívila Brno devítičlenná skupina 
varšavských esperantistů-geologů. Na přátelském večeru jsme jim připra-
vili malé pohoštění, ženy dostaly květiny. Hosté si prohlédli město a Ma-
cochu, kam jsme je doprovodili. Výměnou jsme obohatili i knihovnu klubu.

"Večer s fonoklubem".- Kdo z členů má zájem o magnetofonový záznam veče-
ra s Fonoklubem PKO, který jsme měli na programu 5. června, ať to ury-
chleně oznámí jednateli /Zd. Hršel, tel. 52603 nebo 442/267/ nebo přímo
autorovi snímku /s. Střelec, tel. 24731/09/. Autor bude pásek rušit.

Silvestra  a Nový rok v Budapešti můžete prožít, když se přihlásíte na 3.
esperantské zimní setkání /Vintra Esperantista Feriado/ od 28. XII. do
2. I. Bohatý kulturní a společenský program, celodenní výlet. Příspěvek 
350 ft, se stravou a ubytováním 1000 nebo 1150 ft. Podrobnosti v klubu.

Nova konkurso de la Pola Radio: 10-tagan ekskurson tra Pollando aŭ alian
premion vi povas gajni se vi ĝis 31-a de decembro respondos almenaŭ unu 
el tri demandoj al Polskie Radio, 00-950 Warszawa, skr.poczt. 46: 1. Ki-
ujn atingaĵojn de Pollando /sociajn, ekonomiajn, kulturajn ktp./ en la



periodo de la 30 lastaj jaroj vi opinias la plej interesaj? 2. Pri kio
karakteriza: nomo, evento, fenomeno, objekto ktp. vi ekpensas lige kun 
Pollando? 3. Kiujn establejojn projektitajn aŭ konstruitajn de poloj en
via lando aŭ en la mondo vi konas? - Respondojn sendu en koverto signita 
per la devizo "Konkurso". Ĉu ĉi-foje ankaŭ vi estos inter la gajnintoj?

Světová organizace e esperantské mládeže/TEJO/ vydala k 10. festivalu mlá-
deže a studentstva v Berlíně 7500 plakátů, které upozorňují na jazykovou
diskriminaci a kulturní imperialismus. Na festivalu se uskutečnilo i se-
tkání mladých esnerantistů, kde zazpívala populární zpěvačka G. Lapoeh-
nová a byl promítnut nový barevný film o NDR v esperantu. TEJO byla po-
zvána na světový kongres mírových sil v Moskvě.

58. světový esperantský kongres v Bělehradě, pořádaný pod záštitou presi-
denta J. Broze-Tita, shromáždil od 29.VII do 4.VIII. téměř 1700 účast-
níků ze 42 zemí. Oficiálně kongres pozdravili zástupci vlád Austrálie,
Bulharska, Finska, Chile, Japonska, Jugoslávie, Norska, NSR, Polska, Ra-
kouska, Řecka, Švédska, Uruguaye, USA a Vatikánu. Přítomni byli i ofici-
ální zástupci Dánska, Holandska, NDR a SSSR. Presidentův zástupce V. Mi-
latović prohlásil v uvítacím projevu m. j.: "Esperanto vzniklo a rozvíjí 
" se z potřeby lidu různých národů dorozumět se a sblížit. V této jeho
" dobrovolnosti spočívá jeho nejhlubší kulturní, civilizační a humánní 
" poslání... Esperanto je most mezi lidmi a mezi národy - výraz jejich
" potřeb, vůle a přání." Za nepřítomného předsedu UEA přednesl slavnost-
ní projev dr. J. Wells z Londýna. Zasedaly sekce filologů, obránců míru,
mládeže, novinářů, učitelů, lékařů, právníků, železničářů, vědeckých pra-
covníků, turistů, katolíků a evangelíků, automoblistů, radioamatérů, hu-
debníků, skautů, akademie esperanta aj. Samozřejmé se konala i pracovní 
zasedáni UEA. Na mezinárodní letní universitě přednášeli universitní pro-
fesoři a docenti; rektorem byl prof. B. Popović z university v Bělehradu. 
Na dvou divadelních večerech předvedli studenti ze Zábřehu řadu aktovek 
a satirických scén ve zdramatizované novele Branislava Nušiče. Divadelní
soubor z Milána uvedl původní kus esperantského autora. Krásný byl jugo-
slávský večer s lidovými tanci a písněmi. Na slavnostním kulturním veče-
ru sklidil úspěch i Mir. Smyčka z opery v Ústí n. L. Nescházel ani velký
mezinárodní ples, kde mimo bělehradský orchestr hrálo i kvarteto "Espe-
ranto" z Trenčína. Literární soutěže se zúčastnilo 56 autorů z 26 zemí 
109 příspěvky. E.V. Tvarožek z Trenčína získal 3.cenu za původní poezii, 
dr. L. Izák z Martina 3. cenu za původní drama. Po celý sjezdový týden 
přinášel jugoslávský tisk, rozhlas a televize zprávy o průběhu kongresu. 
Také polský rozhlas a dalších 20 tiskových agentur věnovalo kongresu za-
slouženou pozornost. - 59. světový kongres se bude konat v Hamburku.

29. mezinárodní kongres mládeže pořádala TEJO v Sarajevu v návaznosti na
bělehradský kongres. Zúčastnilo se ho 282 delegátů z 29 zemí nejen evrop-
ských, ale i ze Severní a Jižní Ameriky, Asie a Nového Zélandu. Náplň
kongresu tvořila diskuse na téma: "mládez a životní prostředí". Přítomni 
byli i zástupci neesperantských mládežnických organizací, kteří kongres
podpořili morálně i finančně.

Polská letecká společnost  LOT používá esperanta. Vydala již druhou infor-
mační brožuru, slovníček pro cestující a propagační dopisnice. Připravu-
je také kursy esperanta pro své letušky. Jedno ze čtyř největších pol-
ských dopravních letadel dostane jméno "Zamenhof".

Anketa o esperantu v jugoslávském Slovinsku.- Z 948 kulturních a škol-
ských organizací přistoupilo 88 % ke svazu přádel esperanta a převzalo 
povinnost hmotně a morálně podporovat tuto instituci.

Ve Varšavě se natáčí televizní film o autoru esperanta dr. Zamenhofovi a 
jeho díle. Film bude hotov na jaře 1974, a to ve verzi polské a esperantské.



Mezinárodní kongres železničářů-esperantistů se konal v dánském Arhusu 
za účasti přes 500 delegátů.

Také v polském Štětíně byla otevřena kavárna Esperanto. Od 10 do 23 hod. 
je tam možno číst esperantské časopisy, jednou měsíčně se v ní pořádá 
kulturní večer. Zároveň slouží jako informační středisko.

Členské příspěvky na r. 1974 musíme letos hromadně poukázat svazu do 15.
prosince 1973. Proto Vás žádáme o jejich poukázání přiloženou složenkou 
do 30. listopadu t.r. Zároveň je možno zaplatit případný nedoplatek.
==========================================================================
BULTENO vydává Klub esperantistů PKO v Brně zdarma pro své členy. 
Zpracoval J. Vondroušek. Za obsah odpovídá Zd. Hršel.


