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125. výročí narození senátora Josefa Hybeše jako spoluzakladatele Klubu
esperantistů v Brně, první organizace esperantistů na území bývalého 
Rakouska-Uherska, jsme vděčně vzpomenuli i v našem klubu. Klub byl za-
ložen v červnu 1901 teprve po interpelaci senábora Hybeše ve vídeňské 
sněmovně. - Tuto zprávu otiskla i brněnská Rovnost 6. února.

V pořadu brněnského rozhlasu "Pestré minuty" byl v sobotu 8. března vy-
sílán tříminutový, ale zajímavý interview o esperantu s naším členem
Aloisem Horákem jako lidovým zpěvákem. M. j. zazpíval i několik lidových 
písní v esperantském překladu. Pořídili jsme magnetofonový záznam.

Zájemci  o klubovní 4denní zájezd do Maďarska /koncem května - začátkem 
června/ a do NDR /v září/, přihlaste se písemně co nejdříve. Informace 
podáme zájemcům přímo.

6. Sjezd slovenských esperantistů se koná 25.-27. dubna v Tatranské Lom-
nici. Do příspěvku 250,- Kčs je zahrnut pobyt, strava a organizační vý- 
lohy.

Setkání esperantistů-obránců míru Západočeského kraje se koná v Plzni 
23.-26. května. Hlavní den setkaní je 24. květen. Z oznámeného programu 
uvádíme: slavnostní zahájení výstavy, veřejné zasedání sekce MEM, spole-
čenský večer s programem. V neděli budou zasedat jednotlivé sekce ČES, 
v pondělí je autokarový zájezd do západočeských lázní s prohlídkou sklár-
ny Moser a výrobny Becherovky v Karlových Varech, Mariánských Lázní a 
zámku Kynžvart. - Přijímáme přihlášky pro společný zájezd.

En Vsetín okazos inter 26-a kaj 29-a de septembro la 2-a renkontiĝo de 
ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj, la ĉefa aranĝo de ĈEA okaze de la 30-a
datreveno de la liberigo. Varia programo atendas la partoprenantojn, si-
mile kiel en la unua Vsetín-a renkontiĝo, kiun ĉeestis 350 partoprenan-
toj. Interalie estos aranĝita tuttaga ekskurso. Pensu pri via ĉeesto!

Na letní esperantský tábor v Lančově na Vránovské přehradě nezapomeňte
upozornit své známe, neesperantisty. Při přhlašen? do 15. června činí 
poplatek za pobyt včetně vyučování a stravy /5x denně/ 470 Kčs (mládež
od 10 do 15 let 420/. Členové ČES a ZE SSR mají 30 Kčs slevy. Přihlášku
se zálohou 200 Kčs adresujte Klubu esperantistů, pošt. schr. 72, 674 01 
Třebíč. Tábor se koná ve dvou bězích: 13.-26. července a 27. července -
—9. srpna. Na požádání poskytneme podrobnější informace.

V Gottwaldově se od 29. března do 13. dubna bude konat výstava poštov-
ních znnámek Gottwaldov 75", kde budou vystaveny také dvě expozice na 
téma esperanto. Výstava se koná v kulturním středisku Družba na Revoluč-
ní ulici. 13. dubna v 10 hod. se koná pracovní schůzka esperantské sekce
komise námětové filatelie, kterou vede Vl. Hasala, pošt. schr, 8, 
696 62 Strážnice.

"Panoramo", literární almanach Starta, začal vycházet pod redakcí O.Kní-
chala. Ukázkové dvojčíslo 1974 stojí 9 Kčs, předplatné na 1975 16 Kčs. 
Ročně vyjdou 2 čísla. Almanach je věnován esperantské literatuře původ-
ní a přeložené, literární historii, jazyku a překládání. Mezi autory 
dvojčísla 1974 nacházíme moderní slovenské básníky, další povídku Jose-
fa Nesvadby, dále Wolkera, Machara, Sovu a Březinu, Jaroslava Žáka, 
Eli Urbanovou, Jiřího Kořínka a Jiřího Suchého, vzpomínku na L. N. Tolstého 
aj. Předplatné přijímá ČES, Jilská 10, 110 00 Praha 1.



Z e  s v ě t a:

Esperanto v rozhlase.- V r. 1974 pravidelně vysílalo esperantské pořady 
22 stanic ve 12 zemích. Z nich zasluhují zvláštní zmínky - vedle Varšavy, 
která vysílá tři půlhodinové pořady denně /v 6.00, 16.30 a 22.30/ - pře-
devším Záhřeb, Sofie, Vídeň, Peking a Řím, kde oslavili 50 let esperant-
ského vysílání.

Pro ty, kteří poslouchají esperantské vysílání z Varšavy, jsme připravi-
li formulář zprávy o slyšitelnosti a přiložili k některým výtiskům toho-
to čísla. Doufáme, že zprávu po vyslechnutí několika pořadů odešlete a 
pomůžete tak dodat autentické údaje esperantské redakci. Doporučujeme 
vysílání na vlně 200 m v 6.00 a 22.30, které bývá nejlépe slyšet.

POLLANDO.- Okaze de la 30a datreveno de la finiĝo de la dua mondmilito 
la Pola Radio organizas konkurson por siaj aŭskultantoj. Oni respondu al 
jena demando: "Kiaj pensoj venas al vi lige kun la proksimiĝanta 30a dat-
reveno de la venko super faŝismo kaj finiĝo de la 2-a mondinilito?" La re-
spondon en letero sendu al: Polskie Radio, Esperanto-redakcio, poštkesto 
46, 00-950 Warszawa, POLSKO, en koverto signita "konkurso" ĝ  is la 9-a de    
majo. Lotitaj estos pluraj premioj inkluzive de 10-taga ekskurso tra Pol=
lando. La rezultoj estos anoncitaj la 15-an de junio. Eluzu la okazon!

Polská letecká společnost Lot vydala zápisník s esperantským textem. Dá 
se vyžádat - kromě dalších esperantských publikací - na adrese Lot, ul.
Grójecka 12, Warszawa, POLSKO.

BULHARSKO.- Známý bulharský spisovatel St. C. Daskalov, autor 40 literár-
ních děl, také vyučoval esperantu. Hrdinou jeho románu Světlo země je
esperantista obětavě pracující pro lidskou společnost.

SSSR.- Podle sdělení podplukovníka Leonova, vedoucího sovětsko-americké-
ho kosmického letu v červenci t. r., našlo se kompromisní jazykové řešení 
pro obě posádky za jejich pobytu na orbitální stanici: Američané budou 
mluvit rusky a sovětští kosmonauté anglicky. Pouze v nejnaléhavějších pří-
padech budou posádky používat rodného jazyka.

JUGOSLÁVIE.- Prezident J. Broz-Tito vyznamenal stříbrnou hvězdou za zá-
sluhy zakladatele esperantského svazu v Novém Sadu.

ITÁLIE.- Firma FIAT dokončuje již šestý film v esperantu. Vydala také ma-
lý šestijazyčný slovník pro motoristy, který má i esperantskou část.

RAKOUSKO.- Rakouský prezident dr. R. Kirchschläger, který nedávno vstou-
pil do Svazu přátel esperanta, protože "považuje za cenné všechno, co pro-
spívá dorozumění mezi národy", napsal Rakouskému esperantskému svazu: 
"Mám rád esperanto jako jazyk mezinárodních styků. Na cestách, když jsem
doprovázel prezidenta Jonase, jsem poznal, že esperantisté mají nejen 
silné jazykové, ale i osobní styky. Práce, kterou děláte pro esperanto, 
je velmi cenná. Velmi rád chci přispět pokroku a šíření esperanta všude, 
kde mi to bude možné."

BRAZÍLIE.- Ve státě Sao Paulo byl zákonem vyhlášen 15. prosinec jako Den
mezinárodního jazyka esperanta.

60. světový esperantský sjezd 1975 bude v Kodani, příští pak v Aténách. 
O sjezd v r. 1977 se uchází islandský Reykjavík.

BRITÁNIE,- V 15. vydání Encyclopedia Britannica je podrobně rozpracováno 
heslo "mezinárodní jazyk". Obsahuje souhrnné informace o jeho stavbě, roz-
šíření, literatuře a časopisech. Autorem stati je univ. prof. filologie 
v Chicagu, dr. M.A. McQuown.
==========================================================================



UPOZORNĚNÍ:
Ty členy, kteří ještě nevyrovnali svůj příspěvek na rok 1975, žádáme,
aby tak učinili nejdéle do 30. dubna 1975.
Je však ještě řada členů a příznivců, kteří dluží i příspěvek za rok
1974. Pokud nedoplatí svůj příspěvek rovněž do 30. dubna t. r., budeme
předpokládat, že své členství ruší a bez dalšího upozornění je ze sezna-
mu členů vyškrtneme. Věříme, že toto upozornění, které ostatně říkáme 
neradi, postačí, aby všichni, kterých se to týká, učinili zadost své 
základní členské povinnosti. Děkujeme za pochopení.
=======================================================================
BULTENO vydává Klub esperantistů v Brně, místní skupina ČES, zdarma pro 
členy a příznivce. Připravil Josef Vondroušek, za obsah odpovídá Zdeněk 
Hršel.


