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● Náš kroužek uspořádal v universitní knihovně výstavku esperantských knih rázu výluč-
ně vědeckého a populárně vědeckého. Výstavka trvala 14 dní a těšila se stálému zájmu 
mnoha návštěvníků. Dne 25.3. přednášel tamtéž dr. inž.e J. Šikula o otázce mezinárodního
jazyka ve vědě za účasti 18 vědeckých pracovníků. Přednáška se setkala s plným souhla-
sem přítomných, někteří vyslovili přání naučit se mezinárodnímu jazyku.

● Téhož dne přednášel ve Vyškově o mezinárodním jazyku místopředseda našeho kroužku 
J. Friedrich na pozvání tamních esperantistů, jmenovitě s-ána faráře L.Kopeckého. I 
zde vzbudila přednáška živý zájem přítomných účastníků a bude podnětem k založení nového
esperantskěho kroužku.

● Danko. Okaze de mia 80 jariĝo mi ricevis grandegan abundon da diversaj bondeziroj,
kio tre kartušis min. Mi ne povas esprimi mian dankon al ĉiu gratulinto kaj grupo, 
tial mi per tiuj ĉi vortoj esprimas mian profundan dankon al ĉiuj.
                                                               Julie Šupichová.

● Fine de aprilo foriris el Brno niaj ŝatataj geedzoj Kořinkovi al Ústí nad Labem en
kadro de novaj log-aranĝoj. Tre sincere ni bedaŭras ilian foriron, ĝi estas granda 
perdo por naia klubo kaj ilia amikaro. S-ano Jiří Kořínek tradukis centojn da arioj el
la tutmonda opera kaj kant-repertuaro por la klubaj solenoj, multegajn poemojn, verkis
originalajn poemojn, estis plurfoje promiita en la internaciaj literaturaj konkursoj, ne 
parolante jam pri traduko de tuta opero Jakobeno kaj poemaro Panjo de Seifert. Ĉiam fi-
dele li estis inter la unuaj en laboroj kaj entreprenoj de nia klubo. Longa kaj profunda 
estas la sulko farita en la Brna esparantista vivo, sincere kaj kore ni dankas. Al niaj
geamikoj ni deziras feliĉon, sukcesojn kaj bonfarton en la nova loko. Kaj sincerajn gra-
tulojn al samideanaro en Ústí nad Labem.

● Počátkem dubna uplynulo pět roků ode dne, kdy polský rozhlas ve Varšavě oznámil:
" Parolas Varsovio, naskiĝurbo de Esperanto". Od té doby můžeme denně poslouchat z 
Varšavy zprávy z Polska a ze světa, zajímavá pojednání na různá téma, vědecké a literární 
hlídky, esperantský magazín, písně v mezinárodním jazyku a pod. Za těch pět roků to by-
lo již 1825 vysílání v esperantu.

● Holandský velvyslanec v Paříži zaslal všem esperantským klubům ve Francii obsáhlou
dokumentaci o zemi 49. světového esperantského sjezdu.

● Koncem února vyšly v moskevském nakladatelství Prosveščenije Brailovým písmem tři 
svazky díla Základy esperanta. 

● Vyšel esperantský prospekt Nového Yorku s mapou k připravované světové výstavě v roce 
1964/1965.

● Mezinárodní veletrh v Paříži je propagován také čtyřbarevnými esperantskými plakáty.
 
● Polský ministr pro osvětu a umění přijal delegaci představenstva Polského epperant-
ského svazu.

● Vietnamský román Franjo Tu Haú, který vyšel také v esperantu, byl zfilmován a získal 
na mezinárodnim filmovém festivalu v Moskvě Stříbrnou medajli za rok 1963.

● V rámci železničářského školního ústředí v Bělehradě se pořádají na střední a vysoké 
dopravní škole kursy esperanta. V některých třídách je vyučování povinné. 

● V lednu zemřel v Mentonu (Francie) vědecký pracovník inž. T.J.Gueritte, předseda Brit-
ské společnosti inženýrů, čestný předseda francouzské obchodní komory v Londýně a známý 
esperantista. Jeho spis Esperanto - mezinárodní jazyk inžanýrů byl svého času přeložen 
do češtiny brněnským profesorem Ing. V. Kroužilem.

● Sovětská delegace, která se účastnila 48. světového sjezdu v Sofii, předložila o něm 
úředním orgánům obsáhlou zprávu, jež bude mít podle jejího očekávání příznivý výsledek. 

● V Polsku velmi populární skladatel prof. H. Jablonski složil velkou symfonickou sklad-
bu, inspirovanou mezinárodním jazykem. Je to symfonická báseň, která má i esperant- 
ský název: Al la stelo de l'espero. První provedení bylo letos v lednu v bydhošťské fil-
harmonii a mělo nadšený ohlas u obecenstva i kritiky.

● Mezinárodní vzorkový veletrh v Barceloně trvale užívá esperanta a již po páté vydal 
plakáty v tomto jazyce. Esperantské plakáty byly vydány v nákladu 15.000 výtisků, za-
tímco plakáty anglické, francouzské a německé byly vytištěny po 6.000 kusech.

● Koncem minulého roku zemřel jeden z nejstarších sovětských esperantistů, člen-korespon-
dent Akademie věd v Sovětském svazu, doktor zeměpisných věd Nikolaj Nikolajevič 



Baranskij. Již jako gymnazista se dověděl o esperantu. Později se energicky zasazoval o 
esperanto mezi sovětskými zeměpisci. V široce známé Revui sovětské zeměpisné spalečnosti 
spolu s autory V. Obručevem a D. Armandem napsal velké pojednání Otázka mezinárodního
jazyka jako prostředku pro vědecká zeměpisná studia.

● ZO Svazarmu a Esperantský kroužek Osvětového domu B. Václavka v Třebíči pořádá opět le-
tos u Stříbrné zátoky na Vranovské přehradě v době od 19. července do 15. srpna letní 
táborové kursy esperanta ve dvou etapách. Ubytování bude ve stanech pe dvou osobách a men-
ší počet osob v prosté chatě. Strava bude podávána pětkrát denně. Každý účastník je po-
vinnen podřídit se táborovému řádu a tento řád dodržovat. Dále je každý účastník povinen 
pravidelné navštěvovat některý z kursů esperanta a podrobit se závěrečné zkoušce. Kurs 
bude rozdělen na skupinu A - začátečníci, B - pokročilí, C - konverzační, D - pro kandidáty 
učitelství. V programu každého kursu je celodenní výlet do Mikulčic, kulturního památníku
ze slavné doby Říše velkomoravské a polodenní výlet na zámek Vranov a Bítov.

Celkový pobyt v jednom běhu stojí Kčs 280.- včetně kursovného, pro mládež do 15 let 250.-
Kčs. Přihláška je platná až po složení zálohy 100.- Kčs. Doplatek musí být zaplacen nej-
později 14 dní před nástupem do tábora. Přijati mohou být jen účastníci starší 12 let a 
na celý běh. Každý účastník, který se přihlásí nejpozději do 15. června, má 50% slevu 
na dráze. Bližší informace, přihlášky a složenky zašle V.Křupařová, nám.355, Králíky.

● Přikládáme nový pořad na dobu květen - srpen a platenky těm, kteří dosud nepoukázali 
svůj příspěvek. Těšíme se, že tak učiní všichni a děkujeme za včasné zaplacení. Pří-
spěvek - dar činí Kčs 14.-, pro členy rodiny a studenty Kčs 6.-.


