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Děkujeme členům, kteří nám zasílají zprávy o esperantském hnutí na 
pracovišti nebo v místě bydliště, výstřižky z tisku a náměty k dal-
ší činnosti. Týká se to i mimobrněnských členů, zvláště z Jihomorav-
ského kraje. Napište nám i Vy, co je ve Vašem okolí nového a co si 
myslíte, že by potřebovalo zlepšit v práci pro mezinárodní jazyk.

Komisionoj  de la kluba komitato. Por disvolvi la agadon en pli mul-
taj sferoj kaj pli profunde, la kluba komitato starigas komisionojn
gvidatajn de unuopaj komitatanoj. La unuaj estas:
- komisiono pri porpaca movado /gvidata de RNDr. ing. J. Šikula, CSc./ 
- junulara komisiono /gvidata de Vladimír Škoda/
- prilingva kaj pedagogia komisiono /gvidata de J. Vondroušek/
- komisiono pri kulturo /gvidata de Alena Růžičková/
- informa kaj propaganda komisiono /gvidata de Zd. Hršel/. 
Ni petas la membrojn - eĉ ekster Brno - volantaj helpi en la laboro 
de iu komisiono, ke ili anoncu sin, indikante samtempe la proponatan 
manieron de sia kunagado. -

Ĉ  u enklube organizi samfakulojn kaj samhobiulojn?   - Inter nia membraro 
estas multe da diversaj fakuloj, ne parolante pri hobiuloj. Ĉu vi mem 
havas intereson ekkoni viajn kolegojn kaj samhobiulojn, membrojn de 
via klubo? /Ja la plimulto ne vizitas kaj eble eĉ ne povas viziti la 
klubajn vesperojn./ Ĉu tio ne helpus penetrigi Esperanton en vian 
fakan /profesian/ kaj hobian medion? Ni atendas viajn opiniojn.

V pobočce České vědeckotechnické společnosti ve Výzkumném ústavu 
chemických zařízeni v Brně. Byla ustavena esperantská skupina, kterou
vede ing. Josef Vojáček. Od září zorganizuje kurs esperanta.

Pro nové členy opakujeme výši členských příspěvků na r. 1976: 
kategorie A /vč. časopisu ČES "Starto"/ 67,- Kčs /z toho 7,- pro UEA/
kategorie B /vč. časopisu ČES "Starto" - duchodci do 1000,- Kčs, stu-
            denti, učni/ 35,- Kčs /z toho 5,- pro UEA/
kategorie C /podporující členové/ minimálně 120,- Kčs
kategorie D /rodinní členové, bez "Starta"/ 16,- Kčs
kategorie E /přispívající členové, bez "Starta"/ minimálně 16,- Kčs. 
Nový člen platí mimoto 10,- Kčs zápisné a vyplňuje  přihlášku.
-----------------------------------------------------------------------
Účastníkům zahraničních setkání, kursů apod.
Je-li požadován účastňický poplatek předem, můžete jej zaplatit v Kčs,
a to pres pobočku Státní banky čs. jako úhradu do zahraničí. Je tře-
ba ovsem mít doklad o výši této platby a číslo účtu zahraničního pří-
jemce. - Podrobný přehled letošních rekračních možností mezi esperan-
tisty v zahraničí máme k dispozici v klubu.

Setkání přátel přírody pořádá v sobotu 12. června Esp. kroužek KASS
Semily. Sraz turistů je v hotelu "Malá Skála" u nádraží v 10.30, od-
kud půjdou dvě skupiny pěší túrou /3 nebo 4 hodiny/ po krásách Malo-
skalska a Českého ráje. Přihlášky s příspěvkem 10,- Kčs přijímá: Míla 
Strnadová, 512 13 Bozkov 76, okr. Semily. Nocleh si každý za jišťuje 
sám /např. v hotelu "Malá Skála"/.

V Poděbradech se 12.-13. června sejdou žáci písemných kursů, noví 
esperantisté a jejich učitelé. Přihlášky přijímá ČES, Jilská 10, 
110 OO Praha.



75. výročí založení brněnského klubu oslavíme počátkem září. Podrob-
nosti v příštím programu.

Pro naše členy zprostředkujeme za nezvýšenou cenu prodej vice než 15 
druhů esperantských odznaků v ceně od 5 do 7 Kčs, některé ve dvou a 
více variantách. Zájemcům zašleme podrobnější seznam.

V polské Bydhošti se od 4. do 6. června koná mezinárodní esperantské 
setkání. Na jednom z tří koncertních večerů hraje i kvarteto Esperanto 
z Trenčína. M. j. do programu patří i dva divadelní večery. Cena 450 zl.
Přihlášky: Juventur, ul. Jagiellońska 12, 85 067 Bydgoszcz, Polsko.

3. mezinárodní archeologická pracovní brigáda pro esperantskou mládež 
se koná od 8. do 31. srpna v Marici /okr. Chaskovo/ v Bulharsko. Při- 
hlášky do 10. května na adr.: Bulgara Esperanto-Junularo, p.k. 66, 
Sofija, Bulharsko.

Ĝ  is la 15-a de majo vi povas ali  ĝ  i   al Internaciaj Kursoj kaj Pedagogia 
Seminario por preparado de instruistoj kaj kursgvidantoj, kiuj okazos 
en Burgas /Bulgario/ de 5-a ĝis 24-a de aŭgusto 1976. Kosto 110 levoj. 
Informas Okrâĵen Esperantski Komitet, bulv. Ĥristo Botev 97, 1303 So-
fija. /Detalaj informoj en Bulgara Esp-isto, 1976, n-ro 1./

V podzimním čísle literárního almanachu Panoramo vyjde esperantský pře-
klad Havlíčkova Krále Lávry, práce dr. Tomáše Pumpra. Roční předplatné 
činí 16,- Kčs.

Pro šestijazyčný slovník z oboru geodézie vypracovává esperantskou část 
sedmičlenný kolektiv. Dílo bude mít na 9000 hesel a vyjde ve třech až 
čtyřech svazcích. První svazek je připraven k tisku.

330 francouzských poslanců /ze 490/ se vyslovilo kladně k návrhu záko-
na, který doporučuje nepovinné vyučování esperantu na středních ško-
lách. Poslanci patří nejrůznějším politickým stranám.

Počet členů esperantské parlamentní skupiny v britské sněmovně stoupl 
již na 55.

V jugoslávském Primoštepu se bude od 16. do 30. července konat Letní
esperantské týdny, jejichž hlavní téma jsou ekonomické vztahy a vědec-
ká spolupráce v mnohojazyčné Evropě. Všichni přednášející jsou univer-
zitní profesoři nebo docenti /A. Moles z Paříže, I. Szerdahelyi z Buda-
pešti, H. Frank z Paderbornu, Vl. Mužic ze Záhřebu aj./. Přednášky bu- 
dou v různých jazycích, překládat se bude do esperanta.

V Gyule /Maďarsko/ se od 4. do 10. července koná již 14. Letní espe-
rantská univerzita. Vedle odborných přednášek je postaráno i o zábav-
ný program-. Přihlášky: Somera Esperanto-Universitato, TIT, 5600 Gyula, 
48-as tér 11, Maďarsko.

Úřad pro informace OSN vydal k 15. výročí Deklarace o udělení nezá-
vislosti koloniálním zemím a národům její esperantský překlad. Text 
přeložil R. Harry, australský velvyslanec.

S esperantem na Slovensko - nebo nebo se v něm zdokonalit můžete v těchto
letních školách esperanta:
- Dudince 4.-18. července /inf.: A. Váňa, 962 71 Dudince/
- Zvolen 18.-31. července /inf. Ján Dovčík, 962 33 Budča č.20/
- Košice 8.-21. srpna /inf.: Esp. klub, Rooseveltova 1, 040 00 Košice/

Roste zájem o Varia Internacia Semajno v Maďarsku od 17. do 22. srpna.
Stojí 800 ft plus ubytování od 300 do 1000 ft, jak jsme Vás informo-
vali již v minulém čísle./ Bude-li více zájemců, může být českosloven-



ská účast organizována společně. Přihlášky BTK de HEA, H-1443 Buda-
pest, Pf. 153.
========================================================================
Ĉu vi estas membro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio? Ĉu vi abonas kaj disvast- 
igas organon Starto kaj la aliajn periodaĵojn? Helpu fari el ĈEA 
la organizaĵon de ĉiuj ĉeĥoslovakaj esperantistoj! Membriĝu – membrigu!
=========================================================================
BULTENO vydáváme zdarma pro své členy a příznivce. Toto číslo připra-
vil J. Vondroušek a Zd. Hršel. Příspěvky adresujte: Klub esperantistů 
KŠV BV, Leninova 34, 659 48 Brno.


