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Nepřehlédněte v úterý 4. září ve 20.45 Televizní klub mladých na 2. pro-
gramu. Jinak přijdete o zajimave vypravění známého mladého pracovníka 
o jeho příhodách na esperantském setkání během 10. světového festivalu 
mládeže a studentstva v Berlíně. Nezapomeňte potom napsat Čs. televizi
/Televizní klub mladých, Jindřišská 16, 110 00 Praha 1/, jak se Vám 
pořad líbil. Upozorněte na toto vysílání i své známé.

Přátelské setkání esperantistů v lázních Dudince u Zvolena 8.-9. září, 
spojené s poradou vedoucích esperantských klubů a se zasedáním ústřed-
ního výboru Svazu esperantistů SSR, má na pořadu i koupání v termálním 
bazénu, výlet, návštěvu vinic s ochutnáváním vína a kulturní večer.
Očekává se i účast ze zahraničí. Přihlásit se ještě můžete na adr.: 
Arnošt Váňa, 962 71 Dudince, okres Zvolen.

V brněnských tramvajích, trolejbusech a autobusech upozorňují na kursy 
esperanta, pořádání PKO velmi vkusné průsvitky s textem "Esperanto -
vytištěné podle návrhu s. prof. Evy Hliněnské.

Kurs/y/ esperanta pro začátečníky chceme letos zahájit již v září. 
Bude záležet pouze na počtu přihlášených.  Kursovné na celý rok činí 
160,- Kčs, pro nevýdělečnou mládež 120,- Kčs. Upozorněte na kurs i 
své známé. /Co kdyby jen polovina našich členů získala jednoho žáka?/

Kurs pro pokročilé - pouze pro členy - bude i letos bezplatný. Vyučovat 
se bude podle Auldových Paŝoj al plena posedo. O zahájení rozhodneme 
podle počtu přihlášek.

S-ino Marie Adamcová solenis la 16-an de aŭgusto 1973 sian vivojubile-
on en admirinda anima kaj korpa vigleco. Anino de nia klubo ekde 1a 
jaro 1926, ŝi fervore kaj sindone partoprenis dum la tuta tempo la es-
perantistan vivon en Brno. Al la kara jubileantino ni esprimas ne nur 
nian respekton, sed ankaŭ elkorajn dankojn pro la tiom ofereme farata 
kaj plenumata laboro. Ankoraŭ multegajn jarojn en firma sanstato sin-
cere deziras la komitato.

Internacia Esperanto-Klubo A  ŭ  tomobilista   /IEKA/ havas sian landan re-
prezentanton por Ĉeĥoslovakio en Brno. Li estas la sekretario de la 
Teknika Sekcio de ĈEA, inĝ. Jan Werner /Kroftova 84, 616 00 Brno/. 
Interesuloj povas aliĝi ĉe li perletere, indikante plenan nomon kaj 
adreson, fabrik-markon kaj modelon de sia aŭtomobilo. La kotizo estas 
unufoja, 25,- Kčs. -

Bulteno de Teknika Sekcio de   Ĉ  EA   estas rícevebla ankaŭ por nemembroj 
por 8,- Kčs, jare ĉe la sekretario de TS, inĝ. Jan Werner ĉe la indik-
ita adreso. Membroj ricevas la bultenon senpage.

Ni funebras. La 18-an de aŭgusto 1973 mortis s-ano Miloslav Němec, 
membro de la klubo ekde la jaro 1921. En 1923 li forvojaĝis al Usono 
kaj post dekkvinjara restado tie revenis en jaro 1938 al Brno. Dum la 
tuta tempo li restis profunde sindona al nia movado. Ĉiam ni rememoros 
lin kiel ekstreme bonan kaj noblan homon. Nian plej profundan kondo-
lencon al la familio.

Slosovatelné knižní poukázky Českého esperantského svazu opět v prode-
ji! Za 10,- Kčs můžete vyhrát zájezd na 59. světový esperantský kon-
gres v Hamburku /nebo zboží za 2000,- Kčs podle vlastního výběru v Pri-
oru/, bezplatný pobyt v Letním esperantském táboře Lančov pro 2 nebo
1 osobu, zboží v hodnotě 100,- Kčs, esperantské knihy a odznaky v hod-



notě 50,-- Kčs, sady odznaků, esperantské publikace a odznaky v hodnotě 
10,- a 5,-- Kčs. Slosování bude letos již 24. října. Slosovací listina 
bude uveřejněna v členském časopise Starto a rozeslána všem místním 
skupinám svazu a klubům. Žádná poukázka však neztrácí svou jmenovitou 
hodnotu: každá bude - bez ohledu na to, zda vyhrála - vyměněna do 31.
ledna 1974 za esperantské publikace, odznaky apod. podle vlastního vý-
běru v plné hodnotě 10,- Kčs. Po 31. lednu 1974 propadají nevyměněné 
poukázky ve prospěch svazu. Poukázky si již můžete zakoupit každé úterý 
v klubu a mimoto v pracovní době u. sl. Lorkové ve spořitelně na Janské.

Esperantské časopisy ze socialistických zemí si můžete předplatit na rok 
1974 u Poštovní novinové služby - dovozu tisku, Vinohradská 46, Praha 2. 
PNS Vám tak zprostředkuje odběr m. j. Bulgara Esperantisto, Hungara Vivo 
aj. Orgán Polského esperantského svazu Pola Esperantisto si můžete před-
platit dokonce u každého poštovního doručovatele. Objednávky se přijíma-
jí tento měsíc. Časopisy, které dosud PNS nedistribuuje, jako např. Der
Esperantist /NDR/ a Juna Amiko, si objednejte u Českého esperantského 
svazu /pošt. přihr. 8, 120 21 Praha 2/. Juna Amiko, nový časopis pro mlá-
dež /a pro začátečníky/, vyjde ve školním roce 1973-74 ve 3 číslech for-
mátu 20 x 14 cm o 24 stranách dvoubarevnýn tiskem, stojí ročně 15,- Kčs.

Rovnost o esperantu. Jihomoravský deník Rovnost přinesl v sobotu 7. čer-
vence pod názvem "Jazyk dorozumění" rozsáhlou informaci o mezinárodním 
jazyku s fotografií dr. Zamenhofova pomníku v Bialystoku.

Učitelské noviny č. 25 uveřejnily pod společným záhlavím "Učí se esperan-
tu" sérii zpráv o pokroku esperanta ve světě.

S esperantským překladem průvodního slova a básně J. S. "Už nikdy Lidice"
/překlad Jiřího Kořínka/ vydalo Okresní kulturní středisko a Okresní mí-
rová rada Praha-západ nákladem 5000 výtisků sedm kreseb akad. malíře Kar-
la Mrázka, laureáta Čs. ceny míru, pod názvem "Lidice 1942-1972". K do-
stání ve svazu. 

Geedziĝo.- La 21-an de julio 1973 geedziis s-ro Fr. Adamec /Dědice/ kun
f-ino Danuše Černochová /Řetechov/. Niajn bondezirojn! 

Sukcese finis siajn studojn en Brno en julio MUDr. Miluše Fránková /Mor-
kovice/ kaj ing. Josef Hloušek /Hradec Králové/. Ni gratulas.

Ze       s v ě t a :  
SSSR. Akademie věd SSSR vydala obsáhlou práci A.T. Bazieva a I.Isaje "Ja-
zyk a národ", kde je část věnována mezinárodnímu jazyku budoucnosti, velmi
příznivá esperantu.

Vietnamská LDR: V cizojazyčném nakladatelství v Hanoji jsou publikace v
esperantu co do počtu titulů na třetím místě.

V Budapešti bylo otevřeno esperantské knihkupectví, které rovněž posky-
tuje informace zájemcům o mezinárodní jazyk a návštěvníkm ze zahraničí.

Kanada: Z města Victoria vyplula na dlouhou cestu kolem Aljašky přes ark-
tická moře a zpět do Halifaxu unikátní plachetnice "Arctic Dogweed". Je
vyrobena z dosud nepoužívaného materiálu: z drátěného pletiva a poměrně 
tenké vrstvi betonu. Podle provedených zkoušek má bez závady snést nápor
ledových sevření v severních mořích. Po návratu má vyjet do evropských 
přístavů, aby získávala objednávky na stavbu dalších lodí v kanddských
loděnicích. Poveze s sebou dopisy evropským státníkům a vládám s pozdra-
vy lidu Baltské Kolumbie /kanadské provincie/ v mezinárodním jazyku.
/Podla zprávy naší kanadské dopisovatelky Olgy du Temple./

O 58. světovém esperantském kongresu v Bělehradu Vás budeme informovat 
v příštím čísle. M.j. se ho zúčastnili dva členové našeho klubu.
=========================================================================



Důležité upozornění:
Náš klub se stal místní skupinou Českého esperantského svazu, aby tak po-
dle možností posílil jeho pozici v naší společnosti. M. j. to znamrná,  že
členově klubu by měli být zároveň členy svazu. Kdo se cítí esperantistou 
nebo příznivcem, měl by do svazu vstoupit, jestliže to dosud neučinil. Na 
rok 1974 mají být příspěvky zaplaceny do 31. 12. 1973. Doufáme, že nám po-
můžete tento úkol splnit. Vždyť maximální sazba činí 5,- Kčs měsíčně.
--------------------------------------------------------------------------
BULTENO vydává KE PKO zdarma pro členy. Zpracoval J.Vondroušek a Zd.Hršel.


