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Estimataj geamikoj, 
                    kore kaj sincere deziras al Vi bonan, feliĉan 
kaj esperplenan novan jaron
                                                  la komitato

En nia Bulteno ni volas Vin informi daŭre, eĉ se koncize, pri novaĵoj 
kaj aktualaĵoj de nia movado. Ni volas instigi Vin al plua intensa 
laboro por la internacia lingvo, ligi Vin pli intime al la klubo. 
En la kluba programo ni volas rememori eventojn de la tutŝtata kaj 
monda signifo, ĉefe eventojn historiajn, ĉar sen kompreno de historio 
ne eblas prijuĝi la nuntempon. Ni atentigados Vin pri eminentaj 
personecoj de nia vivo, pri spiritaj gvidantoj, poetoj, verkistoj, 
komponistoj, pentristoj kaj aliaj gravaj homoj. Ili meritas, ke ni 
memoru ilin. Ni invitas Vin al aktiveco por la tutmondaj idealoj.

Český esperantský svaz připravuje informační list o esperantu v dese-
titisícovém nákladu. Rozšiřováním tohoto listu podstatně vyplníme me-
zery ve vědomostech o esperantu v širokých vrstvách obyvatelstva a 
přispějeme k jeho zpopularizování. Vypracoval Zd. Hršel a Inž. Jan 
Werner.

Druhý společný sjezd křesťanských a katolických esparantistů se bude 
konat v Brně ve dnech 24.-31.7. s mezinárodní účastí. V rámci sjezdu 
budou ekumenická setkání, bohoslužby a kázání, slavnostní koncert pod 
vedením prof. V. Scheibra, český večer, mezinarodní večer, výstava a 
zájezdy. Zájezd do Uherského Brodu bude spojen s programem o životě a 
díle J. A. Komenského ve spolupráci s museem v Přerově a se zastávkou 
na Velehradě, v Mikulčicích a Nivnici. Sjezd bude ukončen zájezdem na 
Slovensko. Přihlášky přijímá Aleš Berka, Na hrázi 1423, Vsetín. 

Dánský ministr pro osvětu pan H. Petersen měl zahajovací projev na 
esperantské výstava v Kodani, z něhož vyjímáme: ".. Lektoráty nebo ka-
tedry esperanta jsou na 30 universitách. Možnost učinit podobné rozhod-
nutí v Dánsku se musí, podle mého mínění, vážně projednat." Toto prohlá-
šení je částí komuniké, vydaného ministerstvem osvěty v Dánsku a uve-
řejněného ve všech dánských novinách.

Jedno z pozdějších děl W. Shakespeara Bouře vychází v esperantském 
překladu K. Kalocsaye, jako 75. svazek vydavatelství. Stafeto na Kanár-
ských ostrovech, kde také vyšel v esperantu křest sv. Vladimíra.

Novým solnohradským arcibiskupem se stal dr Macheiner, esperantista od 
svých gymnasijních let. Ve svém biskupském znaku má zelenou pěticípou 
hvězdu, tak jak ji měl zesnulý pražský biskup dr Ant. Eltschkner.
- Členem Mezinárodní katolické esperantské unie je také biskup dr. Fr. 
Tomášek.

Festival loutkových divadel v Záhřebu, konaný na podzim minulého roku, 
byl velmi úspěšný. Zúčastnilo se ho 6 loutkových divadel z pěti zemí. 
Tento jedinečný neesperantský festival má za oficiální jazyk esperánto. 
V mnohých loutkových divadlech se pořádají nyní rychlokursy esperanta.

Nový režim v Libyi označil za jeden ze svých cílů redukovat učení ci-
zím jzykům, protože Libye není ani italskou kolonií, ani anglickým
protektorátem. V důsledku toho zmizely v obchodních čtvrtích cizoja- 
zyčné nápisy a objevily se nápisy arabské. 



Estonské ministerstvo osvěty SSR povolilo výučování esperantu v osmých 
třídách, jednu hodinu týdně. Litevská republika SSR jíž zavedla vyu-
čování esperantu a rovněž v Lotyšsku se objevuje vážný zájem o podobné
rozhodnuti.

Zamenhof-Tago kaj letervespero en Vyškov. La 12-an de decembro 1969 
kunvenis en Laborista domo de Vyškov esperantistoj el Vyškov, Slavkov 
kaj Bučovice por honori la 110-an datrevenon de naskiĝo de D-ro L. L. 
Zamenhof. Pri lia vivo kaj laboro parolis D-ro Vlastimil Nekuda, 
klubestro el Bučovice. En la dua parto de la vespero okazis leterves-
pero. Samtempe estis aranĝita en la kunvenejo malgranda ekspozicio. La 
soleno estis bone preparita, al ĝi estis invitita redakcio de la loka 
gazeto Náš život. Krome belaj afiŝoj en la urbo bone efikis kaj ĉio 
sume signifas sukcesan starton de Esperanto-movado en distrikto Vyškov.

V lázních Kissingen /NSR/ odhalil starosta města pamětní desku na po-
čest autora esperanta d-ra L. L. Zamenhofa, který bydlel v těcnto láz-
ních se svou rodinou na léčení.

Podle nového definitivního vyučovacího programu se stane angličtina 
od října 1973 toliko nepovinným předmětem na japonských vysokých
školách. Tato radikální změna má nejen přerušit dosavadní neúčinné 
vyučování angličtiny, ale hlavně má obrátit takto ušetřenou energii 
na výuku předmětů důležitějších a potřebnějších. Zároven školská ko-
mise doporučuje studenstvu větší aktivitu ve školských a mimoškolských 
zaměstnáních.

Jubileo. La 29. 12. 1969 ĝisvivis 65 jarojn grava personeco de muzika 
vivo en Brno, profesoro de konservatorio Vilibald Scheiber, iama 
kapelestro de teatro en Brno, kaj post la dua mondmilito la unua ĉefo 
de la Silezia Opero en Opava. Kiel rekonata kaj matura artisto li 
disvolvis eminentan pedagogian aktivecon en konservatorio de Brno kaj 
dediĉis sin al la komponado, kiu estas konsiderinde vasta. Pluraj 
liaj komponaĵoj estas okaze prezentataj en radio kaj koncerthaloj.
Profesoro V. Scheiber preparis la gloran solenan koncert-vesperon en 
kadro de la konstitua kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Brno.
Nesupereblaj estas liaj meritoj pri la Esparanta kant-kulturo. Rajte 
nomis lin la kongreso honora membro de ĈEA. Al la estimata kaj kara 
jubileulo elkore kaj plej sincere ni deziras ankoraŭ multegajn jarojn 
en plena kaj firma sano, sukcesojn kaj prosperon.
Nuntemple li preparas sian balet-komponaĵon por surscenigo.

Vážení přátelé, pokud ještě nejste členy Českého esperantského svazu, 
přihlaste se prostřednictvím našeho klubu. Velmi ochotně Vám pošleme 
přihlášku a platenku. Činní členové platí Kčs 48,--, studenti a důchod-
ci Kčs 24,--, rodinní příslušníci Kčs 10,-- a připívající členové 
Kčs 10,--/nejméně/. Noví členové platí při podání přihlášky jednorá-
zově Kčs 10,--.

S tímto věstníkem rozesíláme legitimace členům svazu a platenky na vy-
rovnání příspěvku na rok 1970. Současné přikládáme platenky všem čle-
nům na vyrovnání příspěvku našemu klubu, který činí ročně Kčs 14.--, 
pro rodinné příslušníky, studenty a příznivce Kčs 6,--. Příspěvky 
poukažte, prosíme, dle možnosti do korce dubna t.r.


