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   72. SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ SJEZD VE VARŠAVĚ VE DNECH 25.7.-1.8.1987
byl největším v historií esperantského hnutí. Zúčastnilo se ho přes 
6000 osob ze 70 států celého světa. Záštitu nad sjezdem měl maršálek 
polského Sejmu Roman Malinowski, který pozdravil účastníky sjezdu a 
přednesl slib polské vlády, zřídit v Bialystoku, rodišti Zamenhofově,
esperantské kulturní centrum. Na slavnostním zahájení sjezdu ve var-
šavském Paláci kultury a vědy pozdravili sjezd diplomaté (oficiálně 
bylo zastoupeno 25 vlád) a představitelé esparantských svazů jednot-
livých zemí. Pozdravný telegram zaslal ředitel UNESCO Amadou-Mahtar 
M'Bow, předseda švédského parlamentu Ingemund Bengtsson a prezidentka 
Islandské republiky Vigdís Finnbogadóttirová. Zástupce generálního 
tajemníka OSN Nige1 Cassar měl pozdravnou řeč, ve které zdůraznil 
humanitní stránku Organizace spojených národů a esperantského hnutí. 
Byly ohlášeny dva velké peněžní fondy Světového esperantského svazu 
na založení ústředí pro šíření esperanta v Asii a Africe. Hromadné 
sdělovací prostředky přinášely každý den o sjezdu podrobné informace. 
Všichni účastníci kongresu měli volnou jízdenku na městskou dopravu. 
Hlavní dojem ze sjezdu: polská vláda má k esperantu kladný poměr.
   MAĎARSKO. Poprvé v celé své historii se konal maďarský esperant-
ský sjezd v budově parlamentu, a to za účasti 600 osob a zástupců 
mnoha ministerstev, vysokých škol a společenských organizací. To, 
že se kongres konal právě tam, svědčí o vysokém společenském uznání, 
kterému se esperanto těší v Maďarsku. Při této příležitosti prezídium 
MLR udělilo Maďarskému esperantskému svazu nejvyšší státní vyznamená-
ní, řád Míru a přátelství. Nato byl přečten dopis generálního tajem-
níka Maďarské socialistické dělnické strany Jánose Kádára s blahopřá-
ním ke 100. výročí esperanta a k vysokému státnímu vyznamenání svazu. 
Uvádíme výňatek: "Vážené předsednictvo, jménem ÚV MSDS a také osobně 
zdravím Maďarský esperantský svaz a všechny účastníky vašeho sjezdu, 
slavící 100. výročí esperantského hnutí. Vznik esperanta a jeho hnutí 
od začátku reprezentuje vznešené lidské snahy pomoci mezinárodnímu
sblížení, lepšímu dorozumění a větší vzájemné úctě. Rozšíření espe-
ranta za uplynulých 100 let dokazuje správnost cílů vašeho hnutí."
Dalším bodem pořadu bylo předání státních vyznámenání zásloužilým
esperantistům. Předsedou Maďarského esperantského svazu je bývalý
ministr Vilmos Sághy. 
    SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ SVAZ (UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO) byl uznán
jako nevládní mezinárodní organizace s poradním statutem v Evropské 
radě. - Sedmdesát poslanců z devíti zemí patří mezi podporovatele 
esperanta v Evropském hospodářském společenství (EHS).
   UNESCO. Podle informací UNESCO počet esperantistú ve světě dosa-
huje 10 milionů. - Řeč generálního ředitele UNESCO Amadoua-Mahtara 
M'Bowa, při příležitosti převzetí Zamenhofovy ceny (v pořadí druhé)
dne 16.12.1986, byla vydána tiskem a rozeslána všem členským státům a 
nevládním organizacím.
   ESPERANTSKÁ VYSÍLANÍ jsou důležitým kulturním pojítkem. V minulém 
roce se uskutečnilo 5266 vysílání v 1994 hodinách, což je opět vyšší 
počet než v předcházejících letech.
   JUBILEJNÍ ESPERANTSKÉ MEDAILE "Doktor Zamenhof a esperanto"
v bronzu a ve stříbře (za 114 a 635 franků) vydala pařízská mincovna.
  BULHARSKÝ ESPERANTSKÝ SVAZ je v jubilejním roce silný hospodářsky 
i organiznačně: má přes 320 klubů.
  TRADIČNÍ SETKáNÍ ESPERANTISTŮ TŘÍ MĚST, Bratislavy, Brna a Buda-
pešti, známé pod zkratkou B-B-B, se bude konat 2. až 4. října. Pro 
účastníky je zajištěno ubytování v turistickém hotelu v Češkovicích, 
které leží severovýchodně od Blanska uprostřed lesů, na okraji chrá-



něné krajinné oblasti Moravský kras. Na programu je: V pátek seznamo-
vací večírek. V sobotu exkurze do Moravského krasu a na zámek v Rájci 
nad Svitavou, koncert komorní hudby brněnských umělců pod vedením 
profesorky Heleny Supové-Halířové a beseda s promítáním diapozitivů 
ze světového kongresu ve Varšave. V neděli společná prohlídka paměti-
hodností Brna. Poplatek za ubytování, stravování (páteční večeře až 
nedělní snídaně), dvě exkurze a koncert činí 190 Kčs. Splatno předem 
poštovní poukázkou Klubu esperantistů v Brne. Přihlášky do 20. září
přijímá: Jana Burianová, Šneralova 35, 625 UO Brno.
   LETNí ESPERANTSKÝ TÁBOR (SOMERA ESPERANTO-TENDARO) V LANČOVĚ 
letos oslavil 35 let svého trvání. Byl vybudován obětavou a nezištnou 
prací mnoha nadšenců, mezi nimiž byli především P. Sittauer, J. Ji-
čínský, F. Sedláček, T. Kilian, L. Bala a další. Pro svou vysokou 
učební náplň patří k přednín učilištím v Evropě. Prošlo jím už mnoho 
tisíc účastníků (letos to bylo na 500 osob, z toho asi 200 dětí).
   OFICIÁLNÍ VYUČOVÁNÍ ESPERANTU na školách všech typů stále pokra-
čuje. Je tomu tak na 125 universitách a vysokých školách 28 zemí.
V Číně je těchto škol 31.
  ZE SVĚTA FILATELIE. V den slavnostního zahájení světového espe-
rantského sjezdu ve Varšavě (26.7.) vydala Čína esperantskou poštovní 
známku s obálkou prvního dne. Je to v pořadí padesátá esperantská po-
štovní známka vůbec. Den předtím vydalo Polsko známku se Zamenhofovým
portrétem. Dosud vydaly jubilejní známky tyto země: Bulharsko, Čína, 
Kuba, Maďarsko, Malta, NDR, Polsko, Surinan a Španělsko. A příleži-
tostná poštovní razítka: NDR, Nizozemsko, Polsko a Španělsko.
  NOVA INSEKTOSPECO "GERGITHUS ESPERANTO". Famaj ĉinaj entomologoj, 
profesoroj Io Chou kaj Lu Ĝinŝeng, malkovris antaŭ nelonge novan 
specon de insekto, sur kies brusto estas verda makulo en formo de 
pentagono (kvinangulo). Ili nomis la specon "Gergithus Esperanto”.
La scienculoj dedicis multajn jarojn kaj al insekta esplorado, kaj al 
Esperanto-movado. Ili ankaŭ donis esperantlingvan kaj ĉinan nomojn 
al la Insekta Muzeo konstruita de Nordokcidenta Agronomia Univer- 
sitato kaj starigis Esperantan oficejon en la muzeo. (EPĈ 1987/5)
   PĚTIMĚSÍČNÍ KURS ESPERANTA PRO ZAČÁTEČNÍKY (jedna a půl hodiny
týdně) bude zahájen v úterý 6.10. o 17. hod. v Klubu školství a vědy 
na Leninově ulici 34. Kursovné činí 100 Kčs.
   STRUČNÝ PŘEHLED VÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ V CHRONOLOGICKÉM POŘADÍ:
30.8.-5.9. Dudince - setkání přátel přírody, vegetariánů a jógistů
2.-15.9. Miedzygórze - esperantské prázdniny "Zlatý polský podzim"
6.-12.9. Dudince - celostátní sjezd železničářů-esperantistů
11.-13.9. Olomouc - 5. sjezd Českého esperantského svazu
18.-20.9. Opava - kulturní festival
19.-20.9. Žilina - šachový turnaj
2.-4.10. Brno - setkání esperantistů tří měst (B-B-B)
6.10.-23.2. Brno - pětiměsíční kurs esperantu pro začátečníky 
10.-11.10. Popud - politicko-organizační seminář
28.-30.10. Vídeň - mezinárodní vědecké sympozium
  PŘIPOMÍNÁME TĚM, kteří si chtějí předplatit esperantské časopisy 
na rok 1988, že je už nejvyšší čas tak učinit. Seznam časopisů a 
adres. PNS byly uveřejněny v Bultenu 173/2.
  DĚKUJEME PANU OLDŘICHU HAVRÁNKOVI za esperantské knihy, které da-
roval našemu klubu z pozůstalosti své manželky.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Připravil Josef Vondroušek a Zdenek Hršel. - Pro členy zdarma.


