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75. let Klubu esperantistů v Brně
    K 75. výročí klubu pořádáme v sobotu 4. a v neděli 5. září tyto 
akce:
4.IX. v 16.00 Promítání esperantských filmů v Klubu školství a vědy 
              /Leninova 34/, veřejná schůze výboru a jeho komisí 
        19.30 - 22.00 Přátelský večer s kulturním programem
5.IX. od 9.30 Slavnostní projev 
              Hudební matiné za účasti brněnských umělců
  Jak je známo, byla brněnská organizace esperantistů prvním podob-
ným spolkem nejen v českých zemích, ale i v celém tehdejším soustátí. 
Proto také rakouské ministerstvo vnitra povolení spolku oddalovalo.
I když stanovy byly předloženy k schválení již 19. dubna 1900, musel
ještě 22. května 1901 poslanec Josef Hybeš v říšské radě intervenovat 
za to, aby první organizace esperantistů v Rakousku byla povolena.
  Pro mimobrněnské účastníky můžeme zajistit nocleh ve dvoulůžkovém 
pokoji v ceně 45,- Kčs za osobu. Písemnou přihlášku však potřebujeme 
nejpozději do 20. srpna.

Družební styky esperantem
9. června se v Besedním domě konal velmi pěkný koncert ženského 
pěveckého sboru Harfa z Varšavy, na kterém byla předvedena díla kla-
sická i moderní a lidová. Málokdo z návštěvníků však věděl, že se zá-
jezd polského souboru do Brna uskutečnil na základě družby s Ženským 
pěveckým sdružením Krásnohorská, kterou zprostředkoval náš klub již 
letos v zimě, a to po korespondenci s odbornými delegáty UEA pro hud-
bu, s Polským esperantským svazem apod. O zprostředkování družby nás 
ŽPSK požádalo.

Písemné kursy esperanta pro začátečníky
  Z první etapy písemných kursů se do Českého esperantského svazu 
přihlásilo několik desítek nových mladých členů. Někteří se stali i 
členy naší místní skupiny. Nyní se organizuje další etapa kursů, které 
pod vedením řady zkušených lektorů vyškolí další členy hnutí za mezi-
národní jazyk. Je proto i na nás, abychom kursy pomohli propagovat. 
Každý z nás má určitý okruh známých, snad i možnost využít závodního 
časopisu a rozhlasu, místního tisku apod. Zájemcům můžeme dodat svazo-
vý leták o písemných kursech. Adresa, kam se přihlásit, je známá: 
Český esperantský svaz, Jilská 10, 110 00 Praha 1. Mnoho zdaru!

65 let organizovaného hnutí oslavil 11. května Klub esperantistů v Olo-
mouci. Tradice naplněna obětavou a úspěšnou prací zavazuje. Přejeme 
proto bratrskému klubu mnoho zdaru v další práci.

Esperanto na výstavě poštovních známek "Znojmo 76"
  3. - 18. července se ve znojemské ekonomické škole na ul. Přemyslov-
ců koná krajská výstava poštovních známek, na které budou vystavovány 
také kolekce s esperantskou tematikou. 18. července se koná pracovní
schůzka esperantské sekce při komisi námětové filatelie Svazu českých
filatelistů. Sraz v 8 hod. v hotelu Znojmo nebo v 10 hod. na výstavě. 
Zájemci o nocleh ze 17. VII. si jej mohou telefonicky zajistit u Mir. 
Poláka, Sídliště 6a, 669 02 Znojmo, a to na tel. č. 752 79 /večer/.

"Der Esperantist" pro  místní skupiny zdarma
Dohodou mezi ČES a esperantským ústředím NDR bylo zajištěno bez-
platné dodávání tištěného orgánu esperantistů NDR všem našim místním 
skupinám. Ostatní zájemci si jej mohou předplatit u ČES za 12,- Kčs.



Premio por la abonantoj de Paco
  La ĉi-jaraj abonantoj de Paco, organo de MEM, ricevos senpage bro-
ŝuron pri Ĉeĥoslovakio. La libreto estos krome vendata por 8,- Kčs. 
Estas videble, ke aboni Paco-n signifas ricevi ne nur la bazajn ses 
jarajn numerojn, sed ankaŭ kelke da kromaj eldonoj el aliaj landoj 
kaj de ĈEA unu separatan premion. Paco kostas jare 30,- Kčs.

Nové knihy ze zahraničí
Svaz dostal z Argentiny, Holandska a Anglie tyto publikace: 
Esperanto en perspektivo /840,- Kčs/, Plena Vortaro de Esperanto /120,-/
Laŭtema vortaro Esperanto-English-Français-Espaňol /40,-/. Karuselo
1, 2 /4,-/, Tornistro /4,-/, Paperoj de Wappers /40,-/, La krimo de l' 
milito /15,-/, Kalejdoskopa varieteo /15,-/, Junulejo - la Buĉejo 
/10,-/, Kvindek argentinaj tangoj /15,-/, La Friponeto /9,-/, Sep reĝ-
idoj /24,-/, Nuda inter lupoj /38,-/, Ridu per Esperanto /15,-/.

Časopis Světové federace vědeckých pracovníků i esperantsky
  Největší světová organizace vědeckých pracovníků, která sdružuje
33 národních svazů z 29 zemí s více než 300 000 členy, začala oficiálně 
používat esperanta. Federace, založená r. 1946 z podnětu m. j. Fréde-
rica Joliota-Curie a jiných laureátů Nobelovy ceny, vydává od března 
t. r. svůj oficiální orgán i v esperantu, pod názvem Scienca Mondo. 
Dosavadní mutace časopisu jsou v angličtině, francouzštině, němčině a 
ruštině.-/Zprávu přinesla ústřední revue Esperanto v č.844./ Zájemci 
o Scienca Mondo si jej mohou objednat u PNS, dovoz tisku, Vinohradská 
46, 120 43 Praha 2. Využijte této možnosti získat hodnotný časopis.

Esperantský film ze SSSR
  Sovětští esperantisté připravili další esperantský film /16 mm, 30 
minut/ s tematikou osvobození Evropy od fašismu. I po stránce jazykové 
je velmi kvalitní.

UEA k aplikaci Helsinské konference
  Světový esperantský svaz UEA vydal pro aplikaci závěrečného aktu 
konference o spolupráci a bezpečnosti v Evropě v činnosti esperantistů 
speciální příručku pod názvem "Malgranda gvidilo".

Publikace o interlingvistice ze Sovětského svazu
   Moskevské nakladatelství "Nauka" právě vydalo 160stránkový sborník 
"Problemy interlingvistiki. Tipologija i evoljucija meždunarodnych
iskusstvennych jazykov", který připravil jazykovědný institut Akademie 
věd SSSR. Monografie je věnována otázkám, které jsou aktuální v době 
"informační explóze" a růstu mezinárodních styků. Jednotlivé stati
jsou od M. I. Isajeva, B. A. Bokarjova, V. I. Grigorjeva a D. L. Arman-
da. O typologii a vývoji mezinárodních umělých jazyků píší S. N. Kuz-
něcov, D. Blanke /o pasigrafii a N. F. Danovskij /o vývoji esperanta/. 
Speciální oddíl je věnován ruské interlingvistice. Cenný je také pře-
hled přednášek v jazykovědném institutu Akademie věd SSSR v letech 
1964 až 1973. Kniha stojí 52 kopějek.

Z Rumunska
   V revui Contemporanul /č. 31-1499 z 1. VIII. 1975/, která je orgánem
ministerstva kultury, vyšlo vědecky a sociologicky zdůvodněné pojednání 
o esperantu od univerzitního profesora dr. I. F. Bociorty.

Esperantská mládež
   V Krakově zasedali vedoucí mládežnických sekcí esperantských svazů 
Bulharska, ČSSR, Maďarska, NDR, Polska a SSSR. Byly projednány otázky 
teoretické a praktické činnosti v těchto zemích a byla vypracována řada
návrhů a doporučení.



Esperanto oficiálním jazykem loutkového festivalu
Od 22. do 28. září se v Záhřebu a Šišaku bude konat 9. mezinárodní 
loutkový festival, kterého se zúčastní dva soubory z Rumunska, dva z 
Polska, z Bulharska, Španělska, Francie, dva z Itálie a Jugoslávie. 
Jako každoročně se bude konat i mezinárodní dětské setkání. Oficiálním 
jazykem festivalu je esperanto.

Mezinárodní rok ženy
   Na desítkách národních esperantských sjezdů, stovce krajských setká-
ní a v tisíci esperantských klubech bylo u příležitosti Mezinárodního 
roku ženy jednáno o tomto tématu, kterému byla věnována také zvláštní 
plenární schůze na 60. světovém esperantském sjezdu v Kodani. O roku 
ženy přinesly články také významnější esperantské časopisy.

Evropský esperantský kongres
  V holandském Eindhovenu se o velikonocích konal evropský esperantský
sjezd za účasti 350 osob z 19 zemí. Přijal rezoluci, kde se konstatuje, 
že se v mnoha úsecích života projevuje jazyková nadvláda, která dává
nespravedlivé výhody jedněm nad druhými; hodpodářské následky jazykové 
různosti velmi zatěžují instituce mnoha států; studium několika jazyků 
zabírá čas, který by se dal využít pro studium oborů podstatně význam-
nějších. Proto sjezd doporučil, aby se kromě mateřského jazyka vyučo-
valo esperantu pro mezinárodní styky. M. j. se konal i slavnostní večer,
kde účinkoval také polsko-holandský hudební soubor "Krakovia". O sjez-
du obšírně referoval tisk a rozhlas, projev předsedy UEA dr. H. Tonki-
na byl vysílán rozhlasem a opakován i v zahraničním vysílání pro všech-
ny světadíly. Všem členům evropského parlamentu ve Štrasburku byla za-
slána memoranda v šesti jazycích o nutnosti společného jazyka.

O interlingvistice z NSR
  V nakladatelství Wissenschaftliche Buchgesellschaft v Darmstadtu 
vyšlo 365stránkové dílo "Plansprachen. Beiträge zur Interlinguistik",
které přináší soubor esejí o otázce mezinárodního jazyka za posledních 
sto let. Kniha sleduje dvojí cíl: podat potřebné vědecké informace a 
vyzdvihnout speciální postavení esperanta a esperantologie. Čtenař si 
uvědomí opravdové trumfy esperanta.- Kniha stojí 68,- DM.

Řecko podporuje světový esperantský kongres
  Řecké ministerstvo kultury poukázalo 61. světovému esperantskému 
kongresu v Aténách 100 000,- drachem. Mimoto dostane sjezd bezplatně 
místnosti od městské správy.

Vatikánský list L'Osservatore Romano uveřejnil 25. ledna článek "Espe-
ranto - jeden jazyk pro všechny".

Esperantslé prázdniny u Berlína se konají od 5. do 18. září. Mimo kou-
páni a výlety budou účastníci využívat i kulturních programů. Informa-
ce podáme na požádání.

23. sjezd rakouské socialistické strany rozhodl m. j. podpořit snahy 
zavést esperanto jako rovnoprávný jazyk socialistické internacionály. 

Povinné pokusné vyučování esperantu probíhá na vybraných školách v Bel-
gii, Francii, Holandsku, NSR a Řecku.

Český esperantský svaz prověřuje možnost uspořádat světový esperantský 
kongres u nás v r. 1980 nebo 1981.
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BULTENO vydává Klub esperantistů KŠV BV v Brně pro své členy a přízniv-
ce. Připravuje J. Vondroušek a Zd. Hršel. Korespondenční adresa: 
Klub esperantistů, KŠV BV, Leninova 34, 659 48 Brno.


