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-------------------------------------------------------------------------
PRAHA GVIDLIBRO. Vyšel esperantský průvodre Prahou. Úhledně vypravená 190 
stránková  knížka  s  četnými  vyobrazeními  a  fotografiemi  obsahuje  kromě 
literární části cenné informace historické, kulturní a společenské. Velmi 
vhodný dárek pro Vaše zahraniční přátele. Cena Kčs 15.--.
-------------------------------------------------------------------------
V těchto dnech vyšla nákladem Státního pedagogického nakladatelství v Praze 
dlouho  očekávaná  Cvičebnice  esperanta  prof.  Th.  Kiliana  z  Třebíče.  Svým 
vzorným bohatým obsahem a úpravou potěší tato knížka každého zájemce a jistě 
získá  přečetné  přívržence  mezinárodnímu  jazyku  v  naší  vlasti.  Cena  Kčs 
12,10.
-------------------------------------------------------------------------
Kursy esperanta budou zahájeny počátkem října v Parku kultury a oddechu v 
Brně na Staré radnici. Kursy budou půlroční, kursovné Kčs 60. Upozorněte své 
známé, získávejte zájemce.
-------------------------------------------------------------------------
60 LET KLUBU ESPERANTISTŮ v Brně. Ve dnech 25.11. a 26.11. t.r. oslaví 
Kroužek esperantistů PKO v Brně 60. jubileum založení Klubu esperantistů v 
Brně. Zatímní pořad: v sobotu dne 25.11. o 19,30 hod. přátelský večírek se 
sbory  a  divadelním  představením.  V  neděli  dne  26.11.  o  9  hod.  zahájení 
projevy  hostí  a  oficiálních  zástupce  a  slavnostní  koncertní  matinée  pod 
vedením prof. Vilibada Schreibera. O 13. hod. společný oběd. Podrobnosti 
budou oznámeny v příštím Bultenu.
-------------------------------------------------------------------------
Otec slavného kosmonauta Germana Titova Štěpán Titov je dlouholetým aktivním 
esperantistou, působícím hlavně v oboru literatury překladové.
-------------------------------------------------------------------------
Ukrajinský učitelský časopis Radjanska Osvita přinesl obsáhlý článek pod 
názvem Esperanto - jazyk míru a přátelství.
-------------------------------------------------------------------------
Maďarské státní dráhy, následujíce dobrého příkladu několika jiných zemí, 
vydaly jízdní řád s několika stránkami informací v esperantu. Také Dánsko, 
stejné jako Polsko, Jugoslávie, Německo a Maďarsko užívá esperanta v jízdním 
řádě.
-------------------------------------------------------------------------
V  roce  1960  vysílalo  22  rozhlasových  stanic  13  zemí  1668  esperantských 
relací. 
-------------------------------------------------------------------------
V Malmö vyšla v esperantském překladu z bengálštiny sbírka povídek Hladový 
kámen slavného indického spisovatele a filosova R. Thákura.
-------------------------------------------------------------------------
Přehled dánské literatury podává velkolepá, v esperantu právě vyšlá Dana 
Antologio. Stran 260, 38 vyobrazení.
-------------------------------------------------------------------------
Druhé celostátní školení vedoucích esperantských kroužků a učitelů pořádal 
Osvětový ústav v Praze z pověření ministerstva školství ve dnech 25. - 27. 
června t.r. v Beskydech na Solárce. Na pořadu byly přednášky o Latinské 
Americe a díle organizační otázky esperantských kroužků.
-------------------------------------------------------------------------
Mnozí členové našeho kroužku se zúčastnili letního esperantského tábora v 
Lančově  na  Vranovské  přehradě.  Někteří  jako  posluchači  kursů,  jiní  jako 
učitelé. Kromě mluvnice se přednášela také esperantská literarura a dějiny 
hnutí. Přednášky měly jazykově i obsahově vysokou úroveň. K té přispěly též 
ideologické přednášky lektorů, vysílaných ministerstvem školství. Kursů se 
zúčastnilo ve dvou etapách 140 účastníků. Odpoledne byla věnovana společným 
výletům, hrám a sportům. Velký úspěch měly dva programy uspořádané na žádost 



blízkého pionýrského tábora. Přátelský kolektiv se po čtrnáctidenním pobytu 
jen nerad loučil.
-------------------------------------------------------------------------
V restauračních vagonech trati Amsterodam - Brusel, Amsterodam - Basilej, 
Hoek van Holland Grossenbrode mají jídelní lístky také v esperantu.
-------------------------------------------------------------------------
Na území Santa Fé v Argentině určilo ministerstvo školství 15. září za Den 
esperanta. To znamená, že toho dne bude přednášeno na 1.100 školách tohoto 
státu o esperantu.
-------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 6.-12.5. byl pořádán pod záštitou předních osobností španělského 
veřejného života 13. mezinárodní sjezd esperantské železničářské federace v 
Barceloně za účasti 700. osob z 13 zemí. Při slavnostním zahájení zdůraznil 
ministr  pro  informace  a  turistiku  rostoucí  význam  esperanta  v  dopravě. 
Starosta  města  Barcelony  přijal  účastníky  sjezdu  v  historické  radnici  a 
pohostil  je.  Rovněž  v  Tarragoně  byli  přijati  účastníci  sjezdu  starostou 
města a zástupci úřadů. Příští sjezd mezinárodní esperantské železničářské 
federace bude v roce 1962 v Budapešti.
-------------------------------------------------------------------------
Holandská  rozhlasová  stanice  AVRO  vysílá  pro  děti  od  8  do  14  let  v 
esperantu, je možno slyšet dětské zpěvy a deklamace, říkanky, dopisy a pod. 
Pořady se týkají kterékoliv zamě. Vysílá se vždy poslední úterý v měsíci v 
16,30 hod, na vlnách 298 a 402 m.
-------------------------------------------------------------------------
Josef Vítek, prezidanto de iama TEK, 50 jara. Dankeme ni rememoras lian 
poresperantan  laboron  kaj  gloran  prelegan  agadon.  Plej  sincerajn 
bondezirojn. Mortis s-ano Bedřich Novobilský, homo ekstreme afabla, amika 
kaj kvieta. Honoron al lia memoro.
-------------------------------------------------------------------------
Nia  spegulo.  Konciza  supervido  de  kultura  agado  de  nia  Rondeto  dum  la 
pasintaj sep monatoj de nunjaro registras plurajn kulturvalorajn aranĝojn 
kaj  rimarkindaĵojn.  La  prelegoj  senescepte  pruvis  perfektan  scion  de  la 
elektitaj  temoj,  premisis  plejparte  detalajn  kaj  ampleksajn  studojn  kaj 
estis prezentitaj en modela maniero, tre ofte parkere. Okazis eĉ prelegoj 
eventaj,  retorikaj  oratoraĵoj  (D-ro  Oldřich  Franzl  k.a.).  Nia  junularo 
alsorĉis al ni  ĉarmon de la Someraj Esperanto-Tendaroj per bunta scensekvo 
akompanata per filmo kaj koloraj diapozitivoj. Plene sukcesis jam tradicia 
maskobalo,  kunveniginta  dancemajn  rondetanojn  kaj  eksterbrnajn  gastojn. 
Unuaranga  artisma  evento  estis  15.4.  la  Zamenhofa  rememora  koncerto  sub 
gvido de  prof.  Vilibald  Scheiber.  Ĝi  okazis  en  halo  de  la  ŝtata 
konservatorio  kaj  aktivis  ĉe  ĝi  eminentaj  profesiaj  gekantistoj  kaj 
artistoj. La VI-a Teatra Vespero sub reĝisorado de Marie Adamcová estis 
surpriza sukceso. En modestaj kondiĉoj per siaj talento kaj sindonemo ravis 
ĉiun  la  aktorintaj  kolektivanoj  kaj  en  multaj  scenoj  oni  kredis  spekti 
perfektan profesian teatron.

Okaze  de  la  Internacia  Tago  de  Virinoj  dum  intima  soleno  ĉiu  ĉeestanta 
samideanino  estis  pridonacita  per  florbukedeto.  La  unuan  de  majo  pluraj 
membroj de la Rondeto iris en la procesio sub signo de la verda stelo.

La klubkunvenojn multe buntigis vizitoj kaj prelegoj de eksterlandaj gastoj. 
Precipe bellingva kaj interesa prelego de bulgara s-ano Hesapĉiev, de japana 
verkisto  Kei  Kurisu,  de  pola  s-anino  G.  Kovalczyk,  de  germanaj  kaj 
nederlandaj s-anoj.

El ĉi tiu nur tre nekompleta supervido evidentas, ke regulaj vizitantoj de 
la kunvenoj bone profitas, amuziĝas kaj akiras multon sciindan. 

J.K.
-------------------------------------------------------------------------
S l e d u j t e   p e č l i v ě  naše pořady a účastněte se jich dochvilně!


