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   5. SJEZD ČESKÉHO ESPERANTSKÉHO SVAZU se konal ve dnech 11.-13. 9.
v Olomouci za účasti více než. 200 delegátů a hostí. V první den vy-
šel průvod účastníků od Národního domu (v čele s mažoretkami, kapelou 
a prapory), aby položili kytici k pamětnímu esperantskému kameni ve 
Smetanových sadech. Obsahem sjezdových jednání byly: zpráva za uply-
nulé pětileté období, zprávy z různých sekcí a živé diskuse. Večerní 
kulturní program zahájil pěvecký sbor Haná esperantskou hymnou a po-
kračoval dalšími skladbami, pak byly recitace, zahrálo smyčcové kvar-
teto pod vedením Jana Dudy a byly předvedeny ukázky uměleckého tance. 
Poslední den pokračovaly diskuse, v literární soutěži byl vyhodnocen 
druhou cenou Miroslav Malovec, schválena úprava stanov a jednomyslně
zvolen nový výbor. Novým předsedou je ing. Petr Chrdle, místopředsedy
jsou prof ing. Vlastimil Kočvara a Věra Podhradská a jednatelem 
Karel Franc. Mezi členy ústředního výboru jsou také členové našeho
klubu (Věra Podhradská, Miroslav Malovec a MUDr. Vladimír Škoda).
Sjezd byl vzorně připraven, za což si pořadatelé zaslouží nejvyšší 
uznání a poděkování.
   TRADIČNÍ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ TŘÍ MĚST (Bratislavy, Brna a Buda-
pešti) uspořádal náš klub ve dnech 2.-4. října v krásném prostředí
Moravského krasu v Blansku-Češkovicích za účasti asi 50 osob. Program
byl velmi bohatý. Z exkurzí to byly: Punkevní jeskyně, jeskynž Bal-
carka, zámek v Rájci nad Svitavou a vlastivědné muzeum v Blansku.
Na pořadu uměleckého večera byl koncert pod vedením profesorky Heleny 
Supové-Halířové a vystoupení dalších umělců Státního divadla v Brně 
(sóla, dueta, balet). Účastníci byli velmi spokojeni se vzornou orga-
nizační přípravou setkání, kterou měla na starosti Jana Burianová.
   JEŠTĚ K SVĚTOVÉMU KONGRESU VE VARŠAVĚ: Na sjezdu vystoupilo cel-
kem 680 umělců ze 14 zemí. Především to bylo 12 koncertů; některé pě-
vecké sbory účinkovaly pod širým nebem (v lázeňském parku, na Starém 
Městě, před palácem kultury, v královském paláci). Dále 16 divadel-
ních představení s profesionálními herci. Kanadská zpěvačka Joelle
Rabu uchvátila posluchače nejen svým hlasem, ale i osobním kouzlem a 
je nepochybně uměleckým fenoménem v našem hnutí. Odborné svazy uspo-
řádaly téméř 50 schůzí. Každý účastník sjezdu obdržel šest krásně
ilustrovaných prospektů zahrnujících celé území Polska.
   V BIALYSTOKU, rodišti Zamenhofově, jsou již rezervovány 4 hektary 
půdy ve středu města na stavbu Esperantského kulturního centra.
   MARŠÁLEK POLSKÉHO SEJMU ROMAN MALINOWSKI je členem Polského espe-
rantského svazu.
   ”ESPERANTA ANTOLOGIO", reprezentativní sbírka původních básní
od roku 1887 do 1981 pod redakcí Williama Aulda, vyšla v revidovaném 
a doplněném 2. vydání v rozsahu 887 stran.
   V SOVĚTSKÉM SVAZU byla vydána obálka s natištěnou známkou ke 
stému výročí esperanta.
   ESPERANTSKÝ KLUB V ČESKÉ TŘEBOVÉ zve na setkání 23.-25. října
se slavnostní schůzí a kulturním programem.

   SLAVNÝ FILM "NĚKDE V EVROPĚ" režiséra Radványího patří mezi nej-
významnější maďarské filmy. Je to příběh skupiny bezprizornýrch dětí 
v druhé světové válce. Mluví pro mír, lidštější život, proti dehuma- 
nizaci, předkládá hluboké filozofické problémy a ukazuje zrůdnost 
války. Film byl natočen v roce 1947 a jeho esperantská verze byla 
promítnuta na světovém kongresu ve Varšavě.
  LEGIO DE BONA VOLO (LEGIE DOBRÉ VŮLE) se sídlem v Sao Paulo (Bra-
zílie) je charitativní, výchovný a kulturní svaz, který se účastní 
vysílání na 83 televizních a 500 rozhlasových stanicích v Brazílii a 



dalších zemích Latinské Ameriky. Používá hojně esperanta a vydává 
esperantský časopis.
  JUGOSLÁVSKÁ ESPERANTSKÁ MLÁDEŽ, která byla vždy aktivní složkou 
esperantského hnutí, zaujímá významné postavení v státním sociálně 
politickém systému a byla přijata jako kolektivní člen do Jugoslávské
socialistické mládeže. V rámci akčního programu vyvíjí širokou a bo-
hatou činnost: jsou to každoroční studentská esperantská setkání, 
pokaždé v jiné části země, mezinárodní pracovní brigády, kterých se 
zúčastňuje mládež z Bulharska, Polska a Španělska, letní esperantské 
školy v Pule a Ozrenu, festivaly v Kumrovci a Djurdjevci aj. Účastní 
se různých mezinárodních akcí, zimních seminářů v NSR, jarních festi-
valů v Itálii, letních kursů v Maďarsku a Polsku a setkání ve Fran-
cii, Španělsku a dalších zemích. Pět set kursů, které ročně realizují 
její kluby, doplňuje živou činnost esperantské mládeže v Jugoslávii.
   NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA. Ministerstvo vyučování a kultury 
doporučilo zavést nepovinné vyučování esperanta na univerzitách a 
jiných vysokých školách. Esperantskému ústředí NDR byla přidělena 
nová úřadovna o deseti místnostech na Friedrichstrasse, hlavní třídě 
Berlína.
  PLENA ILUSTRITA VORTARO DE ESPERANTO KUN SUPLEMENTO estas titolo 
de la nove eldonita konata plej granda Esperanta unulingva vortaro
fare de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT). Tiu ĉi kvara eldono (1987) 
estas aĉetebla ĉe SAT ekde la 1-a de septembro.
  NEKROLOGO. La 3-an de oktobro mortis samideano Tomáš Borkovec en 
aĝo de 81 jaroj, honora membro de Esperantista Klubo en Brno. Al la-
boro por nia movado li dediĉis 60 jarojn de sia tre aktiva vivo. Ĉiam 
ni rememoros lin kiel tre bonan, afablan, noblan kaj saĝan homon. 
Honoron al lia memoro!
  Přikládáme poštovní poukázku na zaplacení členského příspěvku 
na rok 1988. Z částky, kterou odešleme svazu do konce roku, si může
náš klub ponechat 10 %.-A protože je to jediný zdroj našich příjmů, 
věříme, že svůj členský příspěvek pošlete nejpozději do 10. prosince. 
Děkujeme. - Pro Vaši informaci uvidíme přehled členských příspěvků:
Kategorie                                                Ročně Kčs
A – řádný člen s měsíčním příjmem nad 1000 Kčs)                   75
B - řádný člen (s měsíčním příjmem pod 1000 Kčs), např. student   40
C - podporující člennejméně                                      150
D - rodinný příslušník                                            25
E – příznivec                                                     25
F - doživotní člen (jednorázová příspěvek 600 Kčs)                15
Nový člen platí při podání přihlášky zápisné 10 Kčs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. - Pro členy zdarma.


