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Zahraniční turné s pomocí esperanta
Ve dnech 4. - 15. května 1978 se uskutečnil autobusový zájezd 60člen-
ného mužského pěveckého sboru Foerster z Brna do Itálie. Spoluprací 
našich členů v tomto sboru, především L. Matějky, s italskými esperan-
tisty se uskutečnilo sedm koncertů v Bolzanu, Volteře, Grosgetu, Římě, 
Vicenze a Schiu. Vystoupení brněnského sboru bylo všude zajištěno vel-
mi pečlivě, přijetí bylo srdečné a přátelscé nejen se strany esperan-
tistů, ale i od italských pěveckých sborů, zástupců hostitelských měst 
a nadšených posluchačů. Velký uspěch zájezdu Foerstea ocenil i zástupce 
čs. velvyslance v Římě J. Benda zápisem do pamětní knihy sboru: "Dík za 
velký zážitek, dík za důstojné šíření české hudby, české kultury a naší
socialistické vlasti." Loni a předloni připravil Foerster s pomocí 
svých esperantských členů vystoupení dvou italských mužských pěveckých 
sborů v Brně a okolí.

Esperantská mládež v Bydhošti
U příležitosti "Dnů Bydhošti" se v tomto polském městě konalo od 1. 
do 4. června mezinárodní setkání esperantistů, kterého se zúčastnil i 
člen našeho výboru Miroslav Malovec. První večer byl věnován ochotnic-
kým skupinám v městském divadle. Druhý den zasedali představitelé espe-
rantské mládeže ze socialistických zemí a projednávali možnosti spolu-
práce a přijetí naší esperantské mládeže do TEJO - světové esperantské
organizace mládeže. Odpoledne bylo slavnostní kladení věnců k pomníku
obětí fašismu na Staroměstském náměstí. Prohlédli si také esperantskou 
klubovnu, která má reprezentativně zařízenou kancelář, dvě společenské 
místnosti a prodejní koutek, kde se dostanou nejen esperantské knihy a 
časopisy, ale i různé občerstvení. Večer se konal velký táborák v mlá-
dežnickém táboře za městem a zároveň bál v kavárně Savoj v centru měs-
ta, kde hrály a zpívaly dvě esperantské kapely. V sobotu probíhaly sou-
běžně dva semináře, železničářský a ornitologický, odpoledne pak na 
otevřeném jevišti v Lidovém parku veřejný koncert několika esperantských
hudebních skupin. V neděli po prohlídce města se účastníci rozjížděli 
domů.

Veřejnou přednášku
na téma "Mezinárodní jazyk od utopie ke skutečnosti" přednesl 13. červ-
na v Klubu školství a vědy jednatel našeho klubu Zd. Hršel. Přednáška, 
zaměřená na objektivní situaci mezináredního jazyka, se setkala s vel-
kým zájmem a sympatickou odezvou posluchačů /přibližná 50 osob/, kte-
rým byly zodpověděny četné dotazy.

Dům _pionýrů v Brně a esperanto
Dům Pionýrů a mládeže v Brně hodlá s pomocí našeho klubu zařadit od 
letošního září do Klubu mezinárodního přátelství kromě ruské a německé 
sekce také sekci esperantskou. Hlavní náplní - kromě výuky základů es-
peranta – bude výměna dopisů, pohlednic, časopisů, hraček a stolních
her s esperantskými dětmi v celém světě, výchova k mezinárodnímu přá-
telství a pomoc činnosti ostatních kroužků DPM. Žádáme všechny členy, 
aby nám pomohli vyhledat vhodné děti ve svém okolí /do 15 let/ a poku-
sili se získat adresy esperantských dětí v zahraničí. Adresy zasílejte 
na adresu: M. Malovec, Slovákova 9, 602 OO Brno. Děkujeme!

Schůzky o prázdninách
se nebudou konat v Klubu školství a vědy, který je v tuto dobu pro ve-
řejnost uzavřen, ale v restauraci Severka /Tučkova 30/. Sledujte také 
naši informační skřínku na ul. 9. května č.1.

Cena do ČSSR



   V soutěži původní esperantské poezie, pořádané Goethovým institutrem
v Miláně, byla 3. cena udělena básníku a překladateli Jiřímu Kořínkovi
z Ústí nad Labem.

Setkání na Mělníce
   Již deváté setkání se koná 6. - 8. října. Je zajištěn společenský 
a kulturní program: seznamovací večer, výlety autobusem /Doksy nebo 
Říp/ nebo pěšky /Hořín/, taneční večer, kulturní matiné s drázďanským
orchestrem. Přihlášky: Esperanto, pošt. schr. 25, 276 80 Mělník.

Aplikace esperanta ve vědě a technice
je název semináře, který se koná 7.-8. října v Domě odborů v Žiline za 
účasti řady přednášejících od nás i ze zahraničí. Všechny přednášky 
jsou v esperantu. Přihlášky přijímá ing. Vladimír Němec, Hliny 722A, 
010 01 Žilina.

63. světový esperantský kongres
   Do 9. června bylo na kongres do Varny přihlášeno 3 528 účastníků ze
42 zemí. Hlavní téma kongresu je "Mezinárodní jazyk - mezinárodní vý-
chova", zájemci budou moci diskutovat v 10 kroužcích, např. o problema-
tice samouků, studijních kroužků, písemnýcn kursů, mimoškolních kursů, 
získávání žáků do kursů, o nových esperantistech, o otázce důchodců, o
mezinárodní výchově, o učení a osvětě a o vyučování esperantu v Africe.
V rámci letní univerzity je na programu dvanáct přednášek odborníků z 
devíti zemí. Mimoto se bude konat esperantologická konference s před-
náškami dalších osmi odborníků. - Pokud je nám známo, z Brna se do Var-
ny chystá již sedm našich členů.

V SSSR se připravuje ustavení esperantského svazu,
jak oznamuje z dobře informovaného pramene informační služba ČES. Zdá 
se tedy, že již brzy skončí dosavadní provizorium a postoj sovětského 
vedení k mezinárodnímu jazyku dostane po 40 letech opět konkrétní formu.

Také esperanto jako pracovní jazyk
bude mít 8. mezinárodní kybernetický kongres 10. - 14. září v belgickém
Namuru. Další pracovní jazyky budou angličtina a francouzština.

Bulharský esperantský svaz má nyní přes 250 místních skupin ve 144 mís-
tech. Svazový orgán "Bulgara Esperantisto" přesáhl již náklad 6 tisíc
výtisků. /Mimochodem, je k dostání i u nás, a to předplatným v PNS, od-
kud jej odbírá i náš klub./

K olympijským hrám vyjdou v SSSR turistické příručky m. j. v esperantu.

Esperanto na železnici
   Již deset let vydávají jízdní řád s informacemi v esperantu v Itálii. 
Podobně tomu je i v Maďarsku a Dánsku.

Maďarský ministr o esperantu
   Dr. K. Polinszky, ministr výchovy MLR, prohlásil v interview o vy-
učování cizím jazykům a o esperantu pro časopis Hungara Vivo m.j.: "Již
od mládí upřímně sympatizuji s esperantským hnutím a se zájmem sleduji
jeho vývoj. Vidím ohromné možnosti mezinárodního jazyka, ale hned dodá-
vám: dosud se z nich využívá jen nepatrná část.- Jelikož tento jazyk
se dá ovládnout mnohem snáze než kterýkoliv jiný a poněvadž vznikl jako
syntéza živých národních jazyků, stal se živým mezinárodním jazykem,
který by mohl být nejdemokratičtějším nástrojem mezinárodního dorozumě-
ní." Ministr podpoří ustavení subkomise pro využití esperanta, kterou
navrhlo 140 maďarských poslanců.
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