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3. esperantský kulturní festival v Opavě je i letos hlavní akcí roku. 
Koná se od 5. do 8. VII. Z přednášek uvádíme: Česká poezie v esperant-
ských překladech; Úloha esperantského hnutí v kulturní politice socia-
listického státu; Spolupráce esperantských svazů v socialistických ze-
mích;- Účastníci navštíví muzeum vojenských operací u Ostravy v Krava-
řích. Na pořadu je kulturní večer /návštěva polského esp. divadla je
projednávánal, večer u táboráku, zasedání sekcí ČES apod. V pondělí 
8. VII. se koná celodenní výlet do Karlovy Studánky a na Praděd.- Po-
drobné informace o ubytování v klubu, telefonicky u předsedy a jedna-
tele /58487, 52603/. Ubytování bude zajištěno těm, kdo se přihlásí do 
15. VI. Přihlášky přijímá ZK Ostroj, esp. kroužek, pošt.schr. 28, 
746 0l Opava.

Letní esperantský tábor v Lančově letos pořádá seminář ód 7, do 13.VII. 
Pobyt je bezplatný, splní-li účastník podmínku 5 hodin denní práce.
Denně budou 3 hod. věnovány přednáškám. Letní kursy budou opět ve 2 
bězích, 14. 27. VII. a 28. VII. - 10. VIII. v kategoriích A - E. 
Pro přihlášené do 15. VI. platí tyto sazby: člen ČES 440,- /mládež od 
10 do 15 let 390,-/, nečlen 470,- /mládež 420,-/ Kčs. Po 15. VI. je 
sazba o 20,- Kčs vyšší. Další podrobnosti v klubu nebo telefonicky. 
Využijte toho, že kursy nejsou ještě plně obsazeny. Přihlášky přijímá 
Klub esperantistů, MS ČES, pošt. schr. 72, 674 Ol Třebíč.

Letní kurs esperanta v Herborticích se koná od 15. do 27. VII.

2.esperantské setkání v Jablonci-Bedřichově bude od 8. do 14. IX. 
Jsou připraveny výlety do Jizerských hor, na Ještěd a Českým rájem, 
maškarní ples apod. "Lesní chata" je velmi dobře vybavena. Přihlášky 
přijímá do 15. VI. Klub esperantistů KaSS, pošt, schr. 190, 466 21
Jablonec n. N. Poplatek 400,- Kčs.

5. jubilejní sjezd Svazu esperantistů SSR se koná 12.-15. VII v Marti-
ně. Informace a přihlášky v klubu. Tern?n přihlášek 31. V.

Ze světa
========
Polský rozhlas vysílá esperantsky od května t. r. ještě další relaci 
denně, tedy v 6.00 /na vlně 31, 49 a 200 m/, v 16.30 /31 a 41 m/ a
ve 22.30 /49, 200 m/. Tím bylo vyhověno žádostem těch posluchačů, kte-
ří nemoňli poslouchat především ranní vysílání. Podrobné programy
v klubu nebo přímo na adrese: Pola Radio,  Esperanto-redakcio, P.K. 46,
00-950 Warszawa, Polsko. Tam také čekají i na Vaši odezvu, jak se Vám 
vysíání líbí.

Ĝ  is la 15-a de junio   vi povas respondi almenaŭ unu el jenaj tri deman-
doj en la nova konkurso de la Pola Radio: 1/ Kioman lokon, laŭ via 
opinio, Pollando okupas en la mondo laŭ la vidpunkto: de la areo de la 
lando, nombro da loĝantoj, industria produktado?- 2/ Kiuj polaj varoj 
kaj servoj ĝuus sukceson en via lando? Kiuj pliaj ebloj, laŭ via opi-
nio, ekzistas en tiu ĉi sfero? - 3/ Kion vi opinias pri la aktuala rolo 
de Pollando en Eŭropo kaj en la mondo?- La ricevitaj respondoj parto-
prenos lotadon de premioj, el kiuj la ĉefaj estas l0tagaj ekskursoj 
tra Pollando. Kial do ne partopreni? La adreson vidu supre.

4. zimních esperantských prázdnin v Budapešti se zúčastnilo přes 300 lidí 
z 10 zemí. Nejpočetnější byla skupina z Polska a Jugoslávie.

Varšavské nakladatelství Wiedza Powszechna vydá velký esperantsko- 
polský slovník nákladem 30 000 výtisků.



Od konce války se v Maďarské lidové republice prodalo přes 200 000 
esperantských učebnic a slovníků. Ročenka Maďarského esperantského sva-
zu vychází v nákladu 20 000 výtisků. V esperantu tam vychází pět časo-
pisů. Ve všech novinových stáncích je k dostání Eszperanto magazin.
Revue "Hungara Vivo", která od letošního ledna vychází 6x ročně, patří 
k nejvýznamnějším esperantským časopisům. V Budapešti je restaurace 
"Esperanto".

Finský esperantský svaz stupňuje kampaň za oficiální podporu esperanta.
Ministru školství byl předložen podrobně zdůvodněný návrh pokusného vy-
učování esperantu na několika desítkách vybraných škol všech typů po-
dle známého vzoru pěti zemí, kde se esperantu vyučuje současně tři roky.

Japonská sněmovna přijala petici pro zavedení esperanta do škol. Par-
lamentní výbor ji jednomyslně schválil a předal k dalšímu zpracování.
Očekává se, že esperanto bude také zařazeno mezi doporučené předměty ve
vysokoškolských klubech, které jsou v Japonsku povinné.

27. ledna 1974 zemřel v Montevideu Ernesto Sonnenfeld, člen esperantské
akadeinie, přední pracovník pro mezinárodní jazyk v Jižní Americe. V le-
tech 1927 - 1938 byl členem a funkcionářem našeho klubu. Emigroval před
hrozícím fašismem. E. Sonnenfeld přispíval do řady časopisů a přeložil 
epos Martin Fierro, přední dílo argentinské literatury. Byl to člověk 
velkého rozhledu, neobyčejných schopností a vzácného charakteru, věrný
všelidským ideálům za všech okolností a po celý život. Čest jeho památce!

V NDR i NSR můžeme zaznamenat několik pozoruhodných výsledků. V NDR 
byly pořízeny dva filmy v esperantské verzi a vydána řada výpravných
publikací; v těchto dnech vychází esperantsky "Nahý mezi vlky" od Bru-
no Apitze. V NSR se spolkový president dal informovat o esperantu, je-
ho rozšíření mezi mládeží a ve třetím světě. Ministr pro osvětu a vědu
převzal vedení esperantských záležitostí a je ochoten subvencovat po-
kusné vyučování na školách. Ministr dr. K. von Dohnányi, převzal čestnou 
záštitu nad letošním 59. světovým sjezdem v Hamburku, který také po-
zdraví poselstvím, otištěným ve sjezdové knize, kancléř W. Brandt.

Britská esperantská parlamentní skupina, založená loni, zjistila, že 
45 % členů sněmovny podporuje mezinárodní jazyk. Předseda Britského 
esp. svazu to komentuje takto: "Vstup Británie do Společného trhu způ-
sobil všeobecnou změnu v názorech na jazykovou otázku. Lidé zjišťují, 
že svět neumí anglicky a že školská úroveň znalosti francouzštiny není
řešení."

Na uváženou: "Uvědomili jste si někdy, kolik melodií a skladeb nás ob-
klopuje a doprovází po celé dny a roky? S jakým množstvím skvělých skla-
deb a melodií ze všech koutů světa jsme takřka obratem seznamováni? A
jak by tomu bylo, kdyby každý národ měl své vlastní notové písmo? Jaké 
by to byly nesmírné obtíže při převodech pro druhé národy! Je pravdě-
podobné, ze pak bychom většinu skladeb, melodií a písní vůbec nepoznali.
A co se týče jazyka, taková situace dosud trvá. Počet vědeckých prací
je takový, že se žádný vědecký pracovník s nimi nemůže sám seznámit. 
Překlady zdržují docházení informací, vznikají chyby a omyly, které sni-
žují úroveň vědeckých děl také tím, že pozměňují myšlenky autora. Ne-
hledě na kulturní a politickou diskriminaci. Kdyby se národy mohly stý-
kat s pomocí jednoho mezinárodního jazyka, pak by nebylo téměř nic, 
čeho by lidstvo nemohlo dosáhnout. /Sir Leslie G1ass, Angličan, OSN/

Český esperantský svaz vydá v nejbližší době další vydání Auldových
"Paŝoj al plena posedo" /19,- Kčs/ a "Perdita vizaĝo" J.Nesvadby /15,-/.
Zprostředkuje předplatné časopisů "Paco" /30,-/, "Juna Amiko" /15,-/,
"Der Esperantist", "Homo kaj Kosmo", v nejbližší budoucnosti i "Norda 
Prismo" a "La Migranto". Využijte této příležitosti: Podporujte svůj 
svaz, jehož místní skupinou je náš  klub! Přihlášky zprostředkujeme.



K tomuto číslu přikládáme poštovní poukázku pro ty, kteří dosud nevy-
rovnali svůj členský příspěvek. Týká-li se to i Vás, splňte prosím svou 
základní členskou povinnost a platbu dále neodkládejte. Děkujme.

BULTENO vydává Klub esperantistů PKO v Brně, místní skupina Českého
esperantského svazu, zdarma pro své členy.
Připravil J. Vondroušek, za obsah odpovídá Zd. Hršel.


