
BULTENO
de Esperantista Rondeto ĉe Parko de Kulturo kaj Ripozo en Brno
==================================================================
N-ro 3                                                   Julio 1962

ZO Svazarmu a Esperantský kroužek Osvětového domu Bedřicha Václavka v Třebíči 
pořádají  v  letním  táboře  u  Lančova  na  Vranovské  přehradě  ve  dnech  15.-28. 
července a 29. července – 12. srpna kursy esperanta pro začátečníky, pokročilé a 
kandidáty učitelství. Ubytování bude ve stanech po dvou osobách a pro menší 
počet osob v chatě. Strava bude podávána pětkrát denně. Z tábora budou pořádány 
vycházky a výlety. Celkový pobyt v jednom běhu s kursovným a stravou stojí Kčs 
250,-. Do tábora jsou přijímáni účastníci starší 12 let. Přihláška je platná až 
po složení zálohy 100 Kčs. Přihlášky na adresu: ZO Svazarmu při osvětovém domě 
B. Václavka v Třebíči.
-------------------------------------------------------------------------
48. světový esperantský sjezd ve dnech 3.-10.8.1963 v Sofii se bude konat pod 
záštitou předsedy vlády Bulharské lidové republiky Antonína Jugova. Přípravné 
práce pro sjezd již započaly.
-------------------------------------------------------------------------
Známý slovenský skladatel Jan Valašťan-Dolinský byl vyznamenán za své zásluhy o 
hudbu, zvláště o sborový zpěv a dlouholetou osvětovou činnost na Slovensku řádem 
"Za  vynikající  práci."  Profesor  J.  Valašťan-Dolinský  je  také  vynikajícím 
esperantským pracovníkem, autorem esperantsko-slovenských učebnic a slovníků, 
překladatelem  slovenských  lidových  písní,  básní  a  povídek,  autorem  řady 
původních básní v mezinárodním jazyku, přispívatelem do různých esperantských 
časopisů a j. Váženému oslavenci a jubilantovi vyslovujeme svá nejupřímnější 
blahopřání a přání mnoha let v plném zdraví a pokračování v dosavadní slavné 
činnosti.
-------------------------------------------------------------------------
Předsednictvo  městského  národního  výboru  v  Gdansku  se  obrátilo  na  Polský 
esperantský svaz se žádostí, aby zorganizoval setkání esperantistů z pobaltských 
zemí. Setkání se uskuteční ve dnech 22. - 29. 7. t.r. v rámci Tisíc let polského 
státu. Esperantisté v Gdansku přijali s povděkem návrh a připravují setkání 
esperantistů z Finska, SSSR, Německa, Norska a Dánska. Cílem setkání je navázat 
přátelské vztahy s obyvateli pobalstkých států pod heslem: Baltské moře – moře 
míru.
-------------------------------------------------------------------------
Při  příležitosti  sjezdu  Mezinárodní  federace  železničářů-esperantistů  v 
Budapešti vydalo Maďarsko novou esperantskou poštovní známku. O tomto sjezdu 
přinesl deník Práce zprávu svého budapeštského spolupracovníka Istvána Scuzy pod 
názvem: "Mezinárodní porady bez tlumočníků – kongres, kterého se zúčastnilo 
tisíc delegátů 25 národů. Tlumočníci byli zbyteční, nikdo nepoužil sluchátek – a 
přece si všichni rozuměli. Delegáti mluvili esperantem.
-------------------------------------------------------------------------
Profesor  N.N.Baranskij,  dopisující  člen  Akademie  věd  v  Sovětském  svazu, 
vyznamenaný za vynikající zásluhy v bádání a otázkách hospodářského zeměpisu a 
za pedagogickou činnost titulem Hrdina socialistické práce a řádem Lenina, je 
dlouholetým esperantistou, který ve svých pracích užívá esperanta a má rozsáhlé 
spojení se zahraničními esperantisty.
-------------------------------------------------------------------------
Člen Francouzské akademie Jean Rostand, syn Edmonda Rostanda, autora Cyrana z 
Bergeracu,  prohlásil  ve  velkém  francouzském  deníku  France-Soir:  ...  jsem 
partyzánem esperanta. Ostatně se zabývám jeho šířením.
-------------------------------------------------------------------------
D ů l e ž i t é !   N e p ř e h l é d n ě t e !
=============================================== 

Po dobu prázdnin (Stará radnice se celá opravuje) budou pravidelné úterní
schůzky od 19 hodin ve velkém sále č. 4 na Rooseveltově ulici č. 13

-------------------------------------------------------------------------
Představenstvo  západního  kraje  Polského  esperantského  svazu  srdečně  zve 
československé esperantisty do pitoreskního středověkého Kladska, kde pořádá v 
neděli  22.7.1962  setkání  polských  a  československých  esperantistů  ve  větším 
měřítku.  Setkání  bude  v  okresním  kulturním  domě,  při  kterém  pracuje  čilý 
esperantský klub. Autority jsou velmi příznivě nakloněny esperantskému hnutí a 



pravděpodobně bude za setkání odhalen pomník esperantu. Bude knižní stánek a na 
poště esperantské razítko. Kladsko leží v turistickém pásmu a českoslovenští 
esperantisté snadno se mohou zúčastnit slavnosti.
-------------------------------------------------------------------------
Otto  Sklenčka,  vynikající  čsl.  esperantista,  zemřel  4.5.1962.  Narosil  se 
2.11.1891 a byl esperantistou od roku 1908. Členem Čsl. esp. svazu od jeho 
založení a pokladníkem v letech 1930-1934, jeden z nejúspěšnějších hlavních 
delegátů UEA (1923-1934). Ve své funkci, s územní kanceláří UEA v Hradci Králové 
projevil výjimečnou energii a podnikavost: na př. v r. 1928 získal pro UEA 15% 
všeho  členstva.  Nejupřímnější  soustrast  jeho  manželce,  která  vždy  věrně  mu 
pomáhala, a jeho synu, známému herci.
-------------------------------------------------------------------------
Estraro de Okcidenta Regiono de Pola Esperanto-Asocio kore invitas ĉeĥoslovakajn 
esperantistojn veni al pitoreska mezepoka Kladsko, kie ĝi aranĝas dimanĉe la 22-
an de julio 1962 grandskalan renkontiĝon de polaj kaj ĉeĥoslovakaj gesamideanoj. 
La renkontiĝo okazos en Distrikta Kulturdomo,  ĉe kiu agas vigla Esperantista 
Societo. Aŭtoritataj personoj tre favor rilatas al Esperanto-movado kaj probable 
dum la renkontiĝo estos inaŭgurita monumento al Esperanto. Dum la renkontiĝo 
funkcios librostando kaj estos uzata esperantlingva poŝtstampo. Kladsko kuŝas en 
konvencia zono kaj ĉeĥoslovakaj esperantistoj povas facile veni al la soleno.
-------------------------------------------------------------------------
Devatenáct esperantských básníků z Jugoslávie vydalo své básně ve sbírce REEĤOJ. 
Sbírka  básní  vynikajících  talentů  dokumentuje  vysokou  úroveň  jugoslávských 
esperantistů.
-------------------------------------------------------------------------
0TTO SLENČKA, eminenta ĉeĥoslovaka esperantisto, mortis en Praha la 4-an de majo 
1962. Li naskiĝis la 2.11.1891 kaj estis esperantisto de j. 1908. Komitatano da 
Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista depost ĝia fondo, en j. 1930-1934 ĝia kasisto, 
unu el la plej sukcesaj  ĉefdelegitoj de UEA (1923-1934). En sia funkcio, kun 
teritoria oficejo de UEA en Hradec Králové, 1i montris tute raran energion kaj 
inventemon: ekz. en j. 1928 li varbis por UEA 15% de ĝia tuta  membrarto.  Plej 
sinceran kondolencon al lia edzino, kiu lin ĉiam fidele subtenis, kaj lia filo, 
konata aktoro.
-------------------------------------------------------------------------
Úspěchy našeho hnutí závisí na každém z nás, práce všech je proto nutná. Již 
nyní přemýšlejte, koho získáte pro podzimní kursy esperanta a zařiďte si program 
tak, abyste svou účastí přispěli ještě k vyšší úrovni, významu a zábavnosti 
našich pravidelných týdenních schůzí v klubovně, Radniční 8.
-------------------------------------------------------------------------
Pokud nejste dosud členy našeho kroužku nebo jste nepoukázali příspěvek na běžný 
rok,  žádáme  zdvořile,  abyste  tak  učinili  a  použili  přiložené  platenky. 
Příspěvek-dar  Kčs  14.-,  rodinní  příslušníci  Kčs  6.-,  registrační,  nejmenší 
příspěvek aspoň Kčs 5.-.


