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Letošní kursy esperanta zahájíme v úterý l3. září v 17.30 v Klubu škol-
ství a vědy na Leninově 34. Kursovné na celý rok 160,-- Kčs. Upozorňuj-
te své známé, kteří případně přehlédli vylepené plakáty.

Další družba s pomocí esperanta
Brněnské pěvecké sdružení Foerster pořádá v neděli 11. září v 18 hodin 
v Besedním domě v Brně koncert mužského pěvěckého sboru Monte Pasubio
z italského města Schio. Dirigent sboru Antonio Mendo a několik dalších 
členů jsou esperantisté, a zájezdu do ČSSR se účastní ještě další espe-
rantisté z města Vincenza. Na pořadu koncertu jsou skladby P. Bona, G. 
Malatesty, G. Usuelliho, P. Ortelliho, Bepi del Marzi a J. S. Bacha. 
Předprodej na Dvořákově 1 a před koncertem v pokladně. Očekáváme, že se 
koncertu a setkání s italskými esperantisty zúčastní mnoho našich čle-
nů. Monte Pasubio je již třetí pěvecký sbor, který naši členové získa-
li kontaktem s esperantisty k družbě s brněnskými pěveckými soubory. 
28. května t. r. hostoval v Brně mužský pěvecký sbor Castel Flavon 
z Bolzana, který do Brna doprovázel předseda esperantského klubu v Bol-
zanu, R. Bonifacio. Koncert zprostředkoval člen Foerstra a našeho klu-
bu L. Matějka. Nyní se jedná o podzimním turné Foerstra po několika 
italských městech. Koncertu se zúčastnila řada našich členů, stejně 
jako přátelského setkání příští den.

Olga Du Temple, nia iama membrino nun vivanta en Kanado, estis objekto
de la vizito kelkaj reprezentantoj de nia klubo, kiu okazis en julio 
en Bystřice pod Hostýnem. S-ino Du Temple alflugis kun sia trijara fil-
ineto por viziti siajn gepatrojn. Vera surprizo estis, ke ŝia vigla kaj 
ĉarma knabinjo tute flue parolas Esperanton. Venontjare ni povos renkont-
iĝi kun la tuta familio Du Temple, kiu en la laboro por Esperanto en 
Kanado staras frunte de la tuta aktiveco.

22 let Lančova
Letošního jubilejního letního esperantského tábora v Lančově se v obou 
bězích zúčastnilo na 240 lidí z celé republiky a početné skupiny ze za-
hraničí, hlavně z Maďarska a Polska. Jednotlivci přijeli z NDR, NSR a 
Rakouska. Oslava výročí byla zahájena v táboře, načež se v lančovském 
kulturním domě konal umělecký večer za účasti Mir. Smyčky z Ústí n. L., 
Aleny Růžičkové z Brna, Evy Seemannové z Prahy a houslisty Jana Dudy 
z Olomouce. Na výroční oslavu přijel na pionýru i 831etý prof. Theodor 
Kilian z Třebíče. Za Český esperantský svaz promluvil tajemník, Zdeněk 
Křimský. Následovalo vyznamenání pracovníků zasloužilých o tábor, který 
se stává stále přitažlivějším rekreačním a výukovým ştřediskem našich i 
zahraničních esperantistů a nových adeptů mezinárodního jazyky.-

Ekskursu kun ni!
La 17-an de septembro /sabate/ ankaŭ vi havas la eblon partopreni komu- 
nan ekskurson al Tvarožná, Santon, Žuráň kaj la Monumento de Paco. For- 
veturo el la ČSAD-stacidomo ĉe la strato Uhelná, kajo n-ro 10, per nor- 
mala aŭtobuso je la 8.10 al Tvarožná /por 4,-- Kčs/, direkte al Viničné 
Šumice. El Tvarožná gvidas la ekskurson inĝ. Vojáček. Reveno al Brno
proksimume je la 17-a el Šlapanice.

Které knihy Vám dodá Český esperantský svaz:
I. Madách: La tragedio de l'homo. Drama poemo. Trad. K. Kalocsay - 50,-- 
F. Sánta: Dudek horoj. Kroniko. Váz. 20,--. Budapest /bildlibreto/ 9,--. 
Balaton /bildlibreto/ 9,--. Hungario sur bildoj. 148 s., 29 x 21 cm 50,-.
Turista kantaro. 84 s./s notami/ 16,--. Auld/Dínwoodie/Francis/Rossetti: 
Kvaropo. 2-a eld. 1977. 256 s. kart. 41,--. F. Szilágyi: Koko krias jam! 
Originala novelaro. 2-a eld. 1976. 199 s. kart. 46,--. L. Tárkony: De



paĝo al paĝo. 2-a eld. 1976. 121 s. kart. 27,--. /Komputila vortaro 
hungara-germana-angla-rusa-Esperanta. 464 p. Váz. 47,--. Csiszár/Kalo-
csaya 6000 frazeologiaj esprimoj hungaraj-Esperantaj. 188 s. kart. 20,--.
Kalocsayo El "Streĉita kordo". 16 s. 4,--. Mimoto svaz má na skladě 
odznak "Ora kastoro" za 7,-- a papírové visačky na kufr za 1,50 Kčs.

Esperantskou literaturu v Brně dostanete v prodejně Kniha, cizojazyčná 
Literatura, Česká 31. Na skladě je hlavně produkce z Polska a NDR.

Ne forgesu reaboni eksterlandajn Esperanto-gazetojn!
En oktobro finiĝas la limtempo por mendoj de periodaĵoj por la jaro 
1978 ĉe PNS-dovoz tisku, Vinohradská 46, 120 43 Praha 2-Vinohrady. 
Tiel vi povas akiri ekz. Hungaran Vivon, Bulgaran Esperantiston, Homon 
kaj Kosmon, Sciencan Revuon, Der Esperantist. Polan Esperantiston vi 
povas mendi eĉ ĉe via poŝtisto. Aliajn, ekz. Junan Amikon, Pacon k.s. 
peras ĈEA, Jilská 10, 110 00 Praha 1.

La 2-an de junio doktoriĝis ĉe la medicina fakultato en Brno nia tre 
aktiva membro Vladimír Škoda. Al d-ro Škoda ni sincere gratulas!

"Se zelenými hvězdičkami" nazval Brněnský večerník interview s jedna- 
telem našeho klubu, otištěný 24. srpna. -

Estonský vědec o esperantu
Prof. dr. Paul Ariste, profesor ugrofinské jazykovědy na univerzitě
v Tartu /Estonská SSR/ člen Estonské akademie věd, čestný člen akade- 
mií věd ve Finsku a Maďarsku, přednášel čtrnáct dní ve Švédsku. Z inter- 
view pro časopis Espero vyjímáme: "Esperantu se vyučuje na různých 
školách v Tallinnu, Rize, na mnoha jiných školách v Lotyšské SSR a v 
různých jiných částech Sovětského svazu. V některých třídách je i po-
vinné. Estonské nakladatelství Eesti Raamat vydává pravidelně hodnotné 
knihy v esperantu. Ještě letos vyjde obsáhlý výbor z estonaké poezie, 
díla šedesáti autorů."

Mezinárodní pedagogický svaz FIMEM přijal esperanto jako jeden ze svých 
pracovních jazyků. Tato organizace sdružuje svazy z 38 zemi a každý 
rok pořádá mezinárodní sjezd pedagogů.

Esperanto v televizi
V poslední době se esperanto často objevovalo v televizních pořadech. 
Jugoslávie a Itálie. Soukromá stanice "Teleroma 56" připravuje po velmi 
příznivém ohlasu esperantských pořadů televizní kurs esperanta již le-
tos na podzim.

Co vyjde v esperantu?
Ve společném nákladu Polského esperantského svazu a Heroldo de Esperan-
to vyjde další překlad ze Sienkiewicze, Pouští a pralesem.- V SSSR je 
připravena k tisku učebnice esperanta v nákladu 50 000 výtisků_ - Maďar-
ský esperantský svaz vyvíjí velmi rozsáhlou vydavatelskou činnost. Ješ-
tě letos vyjde druhá série čtyř knih /m.j. výběr z Endre Adyho a novely 
Sándora Szathmáriho/, které si lze předplatit za 160 ft. Mimoto vyjde
dalších šest knih, mj. slovník pro mototuristy. V r. 1978 vydá maďarský
svaz přetisk obou dílů esperantské encyklopedie a 2. vydání esperantské 
antologie.

Kongreso_de IKUE okazis en Czenstochowa /Pollando/ ekde la 21-a ĝis la
25-a de aŭgusto. Partoprenis 700 homoj el 19 landoj.

Se vi ĉe tiu ĉi numero trovis nian verdan pagilon, do laŭ niaj notoj
vi ĝis nun ne pagis vian kotizon por la jubilea jaro. Bonvolu fari tion.

Almetite: Programo por septembro - decembro 1977.
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BULTENO vydává Klub esperantistů v Brně, místní skupina ČES, pro své
členy. Připravuje Jos. VOndroušek a Zd. Hršel. 
Adresa: Klub esperantistů, KŠV BV, Leninova 34, 659 48 Brno.


