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Z činnosti klubu
   15. 3. byl klubovní večer věnován přednášce univ. prof. A. Lamprech-
ta, DrSc., a PhDr. M. Čejky "Problematika nostratických jazyků". Teo-
rie příbuznosti velkých jazykových rodin /indoevropské, semitské, al-
tajské, uralské, kartvelské a drávidské/ byla podána tak zajímavě, 
že všichni přítomní, kterých bylo téměř čtyřicet, sledovali výklad
s napětím a po přednášce diskutovali. Doufejme, že to není poslední 
přednáška těchto autorů v našem klubu.

   19 4. jsme uspořádali slavnostní koncert k 90. výročí vzniku espe-
ranta, a k 60. výročí úmrtí dr. Zamenhofa. Účinkovali přední brněnští
umělci, Helena Supová-Halířová, Alena Růžičková-Pavlínová, Václav Halíř,
Radek Chudoba, Pavel Kuchař, Přemysl Vodička a Miroslav Vaisar. Na pro-
gramu byly m.j. písně a árie přednesené i v esperantu. Plný sál Klu-
bu školství a slavností a přitom přátelská nálada svědčily o tom, že 
se tento večer neminul účinkem. Referoval o něm i varšavský rozhlas.

   23. 4. jsme snad založili novou tradici: esperantské pěší výlety. 
První z nich snad nebyl právě masově navštíven, ale účastníci byli se 
zážitky, m. j. ve Vranově a v Adamově, velmi spokojeni. Podařilo se jim 
totiž navštívit místa, kam se řadový turista nedostane, takže jim ani 
závěrečný deštík nevadil. Nepůjdete příště také?

   22. - 24. 4. se dva členové /Věra Podhradská a Vl. Škoda/ zúčastnili 
setkání esperantistů na Mělníce. Sešlo se tam na 150 ucastníků, a to i ze 
zahraničí. Na programu bylo kromě zájezdů do Roudnice n. L. a na 
Kokořín také několik velmi zdařilých kulturních představení, z nichž 
největší ohlas mělo pásmo fragmentů ze Shawova Pygmalionu. V pásmu,
které trvalo dvě hodiny, zaujala v hlavní roli Eva Seemannová, spojo-
vací text mezi výstupy četl nezapomenutelným způsobem J. Vítek. Dále
se účastníci setkali se známým kouzelníkem L. Rýznarem, s členy mělnic-
kého kroužku a s mnoha jinými. Při sobotní taneční zábavě uplynul večer 
v družné pohodě a všichni se loučili s přáním, aby se na Mělníku znovu 
setkali.

Od 18. 4. je v Univerzitní knihovně v Brně instalována na sedmi pa-
nelech výstavka o esperantu, zapůjčená z Prahy /autor J. Klement z Kar-
lových Varů/. O tom, že se těší značnému zájmu studentů a ostatních ná-
vštěvníků, svědčí nakonec i to, že se z jednoho panelu ztratil Hroma-
dův slovník ... Přes týden byla ve dvou vitrinách malá expozice význam-
nějšich esperantských knih, původních a překladů. - Při instalaci vý-
stavy nám vyšel vstříc Klub školství a vědy, který k tomu zapůjčil své-
ho pracovníka. Z Brna se výstava postěhuje do Poděbrad.

   6.-8. 5. pořádal náš klub z pověření ČES 15. seminář mládeže v Račí-
ně /p. Velká Losenice/. Účastnilo se ho 56 osob, z toho 3 ze zahraničí 
/NDR, PLR/. Přednášeli J. Vondroušek /Esperanto v Brně a na Moravě/, 
J. Pospíšil /Vývoj letectví, J. Vítek ml. a M. Walterová /Práce komi-
se mládeže/ a D. Kolčava /Vysočina/. Sobota odpoledne byla věnována vý-
letu na Vysočinu, večer pak literárnímu pásmu v podání A. Růžičkové-
Pavlínové. Pověřeným organizátorem byl Vl. Škoda, člen Výboru. O semi-
náři přinesl zprávu okresní tisk /Vysočina 5. 5. 1977/.

V Poděbradech se 27. - 29. 5. koná setkání příznivců esperanta, žáků 
a absolventů písemných kurzů. V pátek večer je seznamovací večírek,
v sobotu dopoledne přednášky, pracovní jednání o zkušenostech z písem-
ných kursů, seznámení s učiteli a autorem, od 17.00 koncert věnovaný 
Jiřímu Kořínkovi, večer společenský večer. V neděli pak je výlet na 
Oseček motorovou lodí. - Přihláška již jen bez požadavku noclehu.



Využití esperanta: italský pěvecký sbor v Brně. --
   V sobotu 8. května, ve 20 hod. vystoupí v Besedním domě italský 
mužský pěvecký sbor Castel Flavon z Bolzana. Na programu jsou díla 
A. Pedrottiho, G. Malatesty, S. Defloriana., A. Zardiniho a dalších. 
Jde o družební soubor brněnského pěveckého sdružení Foerster, který 
byl získán s pomocí esperantské organizace a zásluhou našeho člena 
L. Matějky. Zájezdu do ČSSR se účastní i příslušný esperantský funk-
cionář z Bolzana. Zveme proto všechny naše členy na tento koncert. 
Vstupenky za 8,-- Kčs jsou v předprodeji.- V neděli 29. 5. v 18.00 
se koná s italskými hosty přátelské setkání v kavárně Orava.

"Jazyková bariéra. Jak ji překonat?"
   Pod timto názvem přináší letošní "Jaro s Haló sobotou" (k dostáni 
v každé trafice za 3,50 Kčs) v překladu dr. Josefa Many interview 
s dr. M. I. Isajevem, vedoucím činitelem sovětských esperantistů, 
z časopisu Sovetskij sojuz, 1976, č. 8(318). Doporučujeme k přečtení 
a rozšiřování pro přesvědčivou argumentaci.

Filatelistoj en Pollandon
   Al Ölsztyn, kie de la 18-a de junio ĝis 3-a de julio okazos ekspozicio 
de poŝtmarkoj "Olsztyn 77", veturos la 1-an de julio el Přerov /je la 
2.43/ grupo de niaj filatelistoj. Interesuloj skribu al la estro de la 
Esp.-sekcio Vláďa Hasala, 691 42 Valtice, se eble tuj.

25 let Letního esperantského tábora v Lančově
oslaví Klub esperantistů v Třebíči, organizátor tábora, v pátek 29.7. 
v Lančově na slavnostním večeru s uměleckým programem, kde vystoupí 
naši přední umělci-esperantisté. Na oba běhy (17. - 30. 7. a 31. 7. - 
13. 8.) je ještě několik posledních volných míst. Přihlášky máme k dis-
pozici.

120 esperantských sjezdů, seminářů, festivalů, univerzitních kůrsů, 
letních táborů, setkání a konferencí se koná ve světovém měřítku od 
ledna do září t. r. (Akce místního významu se nepočítají.)

Vídeňský rozhlas vysílá esperantsky každý čtvrtek zprávy z esperantské-
ho světa v 18,50 do 18.55 na středních vlnách 203,4 m.

Setkání mladých esperantistů v maďarském Rábu /Györ/ 3.- 5. 4. se zú- 
častnil i náš člen Vladimír Škoda. Sešlo se na 150 účastníků včetně 
zástupců ze socialistických zemí. V programu nejvíce zaujala netradičně 
pojatá inscenace Molierova Lakomce a beatové písně s politickými námě-
ty, pochopitelně v esperantu. Konala se i výstava známek s esperant- 
skými náměty, knih a pohlednic. Maďarská esperantská mládež setkání 
dokonale zorganizovala.

Somera Esperanto-Universitato en Gyula okazas inter 3-a kaj 9-a de ju-
lio. Fakaj prelegoj, koncertoj, filmoj, ekskurso estas en la programo. 
Kostoj: kategorio A 1 700,-- ft, kategorio B 1 250,-- ft. Aliĝo ĝis
31. 5. ĉe: Somera Esperanto-Universitato, H-5700 Gyula, TIT, 48-as u.11, 
HUNGARIO.

Ĝ  is la 15-a de junio   vi povas partopreni en la konkurso de Pola Radio, res-
pondante tri demandojn: 1. Kiajn proponojn prezentis la socialismaj ŝta- 
toj dum sia bukureŝta konferenco en novembro 1976? Kiel vi aprezas la 
iniciatojn? 2. Kion vi opinias pri ebloj de internacia kunlaboro en Eŭ- 
ropo en la sfero de energetiko, transporto kaj protektado de la natura
medio? 3. Kiel vi rilatas al la proksimiĝanta renkontiĝo de la sigelin-
toj de la helsinkia Konferenco en Beogrado? Kion vi atendas de tiu ĉi 
renkontiĝo? Adreso: Pola Radio, 00-950 Varsovio 1, Poŝtkesto 46, POLLANDO.
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