
B U L T E N O
de Esperantista Klubo ĉe Parko de Kulturo kaj Ripozo en Brno 
Šilingrovo nám. 2, ŝtuparo C, Klubejo 2-3
------------------------------------------------------------------------------
Januaro 1971                                  Nr-o 1 /92/

Estimataj geamikoj,
                  sanon, ĝojon, kontenton kaj prosperon en la jaro 
1971 elkore deziras al vi kaj viaj karaj
                                         la komitato de EK-PKO en Brno

Zemřela Julie Šupichová. Ve věku 86 let zemřela 20. 12. 1970 v Praze
Julie Šupichová, odborná učitelka v. v., čestná členka Světového esp. 
svazu UEA, Českého esp. svazu, Klubu esperantistů v Praze, členka Aka-
demie esperanta a kuratoria Mezinárodního esp. muzea ve Vídni, pionýrka
esperanta v českých zemích, spisovatelka, vychovatelka a pracovnice pro 
mír, vzácná a skromná žena. Kremace byla 27. 12. 1970. Narodila se 27. 
ledna 1884 ve Studnici u Náchoda. Učitelskou dráhu nastoupila v Červe-
ném Kostelci, pak působila v Hronově a posléze v Praze. Esperantu se 
naučila r. 1907 podle učebnice Th. Čejky. Od té doby zasvětila život
s obdivuhodnou a nikdy neumdlévající energií práci pro esperanto. Na 13. 
světovém esperantském sjezdu v Praze působila jako jednatelka. Velmi 
bohatá a všestranná byla její literární, publicistická a přednášková
činnost. Spolupracovala s 60 českými a esperantskými časopisy na poli 
výchovy a vzdělávání. Vedla kursy esperanta v řadě časopisů a dodnes 
mnozí vděčně vzpomínají na její esperantský kurs v Malém čtenáři. Na-
psala 26 publikací, z nichž nejznámější je "Učebnice esperanta", která 
dosáhla 5 vydání, "Esperanto, jeho vývoj a význam pro národní školu",
"J. A. Komenský", "Kdo je L.L. Zamenhof?" aj. Pod dojmem hrozícího ne-
bezpečí z nacistického Německa vydala anonymně Provolání k celému světu.
Julie Šupichová se zapsala nezapomenutelně do srdcí esperantistů a do 
historie československého a světového esperantského hnutí.
   Čest její památce!                             /podle zprávy J.Maříka

Jubilejní představení má v sobotu 6. února členka Divadla bratří Mrští-
ků v Brně, paní Alena Růžičková-Pavlínová. Vytvoří titulní roli v kome-
dii Jeana Girodeauxe "Bláznivá ze Chaillot". Náš klub převezme část 
vstupenek na toto významné představení své aktivní členky a členky ČES
do předprodeje.

Koncert k 200. výročí narození L. v. Beethovena uspořádal náš klub 19.
12. 1970 v sále brněnské konzervatoře. Pěvecké umění Heleny Halířové
a Miroslava Smyčky /člena St. divadla v Ústí n.L./ vyvolávalo nadšený 
ohlas, stejně jaro přednes prof. Arnošta Jíry /housle/ a prof. Jiřího 
Doležela /klavír/. Náročný program sestavil a vedl prof. Vilibald Schei-
ber, který rovněž doprovázel pěvecká čísla. Texty písní a árií byly 
předneseny v dokonalých esperantských překladech Jiřího Kořínka a dr. 
Tomáše Pumpra. Byl to krásný večer. Radost nám však kalilo to, že ze 
450 pozvaných přišlo jen na 80 lidí. Nebo to snad byla blízkost vánoc, 
která většině pozvaných znemožnila shlédnout a poslechnout si umělecký 
večer vysoké úrovně? 

Libro de apokrifoj Karla Čapka je nyní k dostání i ve vkusné plátěné 
vazbě za 18,- Kčs. Kartonovaná kniha stojí 12,- Kčs. Vaši objednávku 
vyřídí klub (Radnická 8, Brno).

Upozornění členům Českého esperantského svazu:
Urgence nedodaných čísel časopisu Starto, členských známek apod. adre-
sujte jednateli klubu: Zd. Hršel, Botanická 28, Brno. Ten také přijímá 
případně dvojmo zaslaná čísla časopisu Starto.

Esperantskou verzi filmu o jižním Norsku připravily norské železnice. 
Je to výsledek velkého uspěchu turistických brožur v esperantu. Tento 



film máme přislíben a hodláme jej předvést v klubu. Je možné, že to bu-
de i mimo program, neboť výpůjční termíny jsou vesměs velmi krátké.

Barevný film o NDR je nyní dostupný i v esperantské verzi. V nejbližší 
době bude dodán k distribuci mezinárodním esperantským organizacím, tak-
že jej uvidíme i v našem klubu.

SET Lančov 1971 se již připravuje. Jako obvykle budou uspořádány 2 běhy, 
a to: 1. běh od 12. do 24, července, 2. běh od 25. července do 7. srpna.
Poplatek je odstupňován i podle běhů: kdo se přihlásí a pošle zálohu: 
do 15.III., zaplatí za 1. běh 380 (330) Kčs, za 2. běh 360 (310) Kčs,
do 15.VI, -"- -"- 400 (350) Kčs, -"- 380 (330) Kčs,
po 15.VI, -"- -"-   420 (370) Kčs, -"- 400 (350) Kčs. 
Částky v závorkách platí pro mládež od 10 do 15 let. V příspěvku je 
započítáno kursovné, ubytování ve stanu nebo v chatě a strava, která 
se podává 5x denně. Organizátorům velmi usnadníte práci, jestliže se 
přihlásíte co nejdříve a raději do 2. běhu. Využijte snížených cen. 
Letnímu táboru bude ve dnech 5.-11. července předcházet seminář pro uči-
tele esperanta, který pořádá pedagogická sekce ČES. Poplatek 150 Kčs. 
Přihlášky přijímá Klub esperantistů v Třebíči, pošt. schr. 72, Třebíč.

2. vydání učebnice ABC od Th. Kiliana vydá do března 1971 Klub esperan-
tistů v Třebíči (adr. viz výše). Pro objednatele, kteří zaplatí do 31. 
ledna, bude výtisk stát 5 Kčs, po 31. lednu již 6 Kčs. Na každých 10 
výtisků bude dodán jeden zdarma.

La mondo rakontas je mezinárodní čítanka od Th. Kiliana, vhodná jako 
dopinková četba pro kursy. Cena 8 Kčs, na 10 výtisků jeden zdarma. 
Při odběru přes 30 výtisků cena 7 Kčs. Vydal Klub esperantistů Třebíč.

Na 7. světovém sociologickém sjezdu ve Varně, kterého se zúčastnilo 
přes 3300 delegátů, přednesl dr. P. G. Forster /Británie/ referát o es-
perantu jako jazykovém a společenském hnutí.

56. světový esperantský sjezd se bude letos konat v Londýně od 31. čer-
vence do 7. srpna pod záštitou londýnského starosty. Sjezdový plakát 
vypracoval český grafik K. T. Bartošík.

Rakouský president Franz Jonas vyzvedl na jubilejním zasedání Rakouské-
ho normalizačního ústavu mezinárodně uznávané zásluhy dr. Eugena Wüste-
ra, dlouholetého pracovníka v oboru normalizace a mezinárodního jazyka. 
Dr. Wüster je m. j. autorem knihy Lingvonormigo en tekniko, velkého
esperantského slovníku pro německou jazykovou oblast a čestným členem UEA.

Mezinárodní vzorkový veletrh v Barceloně vydal loni plakáty v 5 jazy-
cích: 10 000 ve španělštině, 5000 v esperantu a po 2000 v angličtině,
francouzštině a němčině.

Rakouské ministerstvo pro výchovu a umění vyznamenalo další čelné před-
stavitele rakouského esperantskeho hnutí za esperantskou činnost.

Devítijazyčný obchodně ekonomický slovník vyjde letos v holandském na-
kladatelství Kluwer. V angličtině a esperantu bude uvádět jak heslo, tak
definici, kdežto v dalších jazycích (německy, španělsky, francouzsky, 
italsky, holandsky, portugalsky a švédsky) bude uvedeno jen heslo.

Brazilský fotbalista Pelé, který se rozhodl plně podporovat zavedení 
esperantu do sportu, vydá knihu v esperantu.

Ministerská komise pro turistiku v Bulharské lidové republice uzavřela 
dohodu s Bulharským esperantským svazem o rozsáhlém užívání mezinárod-
ního jazyka esperanta v bulharských cestovních kancelářích.



Počet desek pop-music v esperantu v poslední době značně stoupl, takže 
dnes již je k dispozici dostatečný repertoár) zahrnující zpěváky z nej-
různějších oblastí světa (Brazílie, Holandsko, Finsko, Bulharsko aj.).

Holandská televize připravuje kurs esperanta. Vypracovává jej didaktic-
ká a pedagogická komise pod vedením režiséra televizní společnosti.

Evidence členstva.- Dosud jsme nevyžadovali vyplňování členských při-
hlášek (přihlášky do ČES předáváme sekretariátu svazu). Nedostatek v 
adresáři a v ostatní evidenci cítíme, zvláště nyní, kdy připravujeme 
vydání členských průkazů. Žádáme Vás proto, abyste registrační lístek 
v dolní polovině této strany laskavě vypinili a vrátili jednateli klu-
bu (Zd. Hršel, Botanická 28, Brno). Údaje, které výbor považuje za dů-
věrné, povedou k adresnějšímu informování členstva a k prohloubení na-
ší společné činnosti pro esperanto. Pro nové členy platí registrační 
lístek jako přihláška. Za Vaše pochopení a spolupráci předem děkujeme.
   Zároveň přikládáme poštovní poukázku k vyrovnání členských příspěv-
ků na r. 1971. Výhodně Vám zprostředkujeme i členství v Českém esperant-
ském svazu (ČES). Přihlášku do ČES Vám na požádání zašle jednatel. No-
vý člen ČES platí zároveň s prvním příspěvkem zápisné 10 Kčs. Při plat-
bě prosím vždy uvádějte účel platby. Uvádíme přehled příspěvků:

a)řádný člen klubu (s klubovním zpravodajem BULTENO) . . . . . 14 Kčs 
  člen klubu + ČES (BULTENO + časopis STARTO) 12 + 48 . . . .  60 Kčs 
  přispívající člen klubu + ČES (bez čas. STARTO)alespoň 6+10 .16 Kčs
b)student, voják z. sl., důchodce:
  řádný člen klubu (s klubovním zpravodajem BULTENO) . . . . .   6 Kčs
  člen klubu + ČES (BULTENO + časopis STARTO) 6 + 24 : . . . .  30 Kčs
  člen klubu + přisp. člen ČES (bez čas. STARTO) 6 + 10 . . . . 16 Kčs
c)rodinný příslušník (bez BULTENO a STARTO):
  člen klubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kčs
  člen klubu + přispívající člen ČES (6+10). . . . . . . . . .  16 Kčs
  Doufáme, že včasným uhrazením letošího příspěvku nám umožníte další 
činnost. Těšíme se na shledanou na našich úterních klubovních večerech, 
jejichž program na nejbližší období přikládáme.

- - - - - - - - - - zde oddělte a vyplněné vraťte - - - - - - - - - - 

                                                    REGISTRAČNÍ LÍSTEK
Příjmení                                            ČLENA KLUBU ESPERANTISTŮ
(+ akad.titul) ____________________________________ PKO V BRNĚ, RADNICKÁ 8

Osobní jméno (jména) ________________________________
Povolání _____________________________ Zaměstnavatel _______________________

Trvalé bydliště (místo, ul., č., pošta)_____________________________________

__________________________________________________ Okres ___________________

Přechodné bydliště (přesná adresa) _________________________________________

____________________________________________________________________________

Datum narození ______________________ Číslo obč. průkazu ___________________

Člen Klubu esp. PKO Brno od r. __________ Člen ČES od r. ___________________

Znalost esperanta (kursy, zkoušky apod.) ___________________________________

____________________________________________________________________________

Esperanta mohu využívat v těchto oblastech svého odborného a osobního 
zájmu: _____________________________________________________________________
V. . . . . dne . . . . . . . 1971 Podpis: . . . . . . . . . . . . . . .


