
BULTENO
de Esperantista Klubo ĉe Parko de Kulturo kaj Ripozo en Brno
                                                   N-ro 4 (68) Junio 1965
=====================================================================================

Estimataj amikoj, atentu bone la jenan informon:

Dum la feriaj monatoj ni kunvenados ankoraŭ en hotelo Slovan,Lidická 23, de la 19-a 
ĉiumarde. Kie ddaŭrigos la klubaj kunvenoj poste, ni informos Vin en nia venonta Bulteno.

Kio nova en la klubo? Venadas vizitoj el eksterlando, venis gesamideanoj el Sovetio,
Usono, Danlando, venadas gastoj el diversaj lokoj de nia respubliko. En ĉiu kunveno
Vi povos rigardi nove venintajn librojn, trarigardi plurajn revuojn, ekscii novaĵojn,
eventuale ricevi interesajn prospektojn, ĝui amikan medion. Krome ne estas preterlasata
la penado perfektiĝi en la lingvo.

Kion ni atendas de Vi? Laŭeblan regulan partoprenadon sum la someraj monato kaj post ili.
Jam nun varbadu inter Via amikaro por la aŭtuna kurso. Kaj nun – belagajn, feliĉajn
feriojn.

Dne 23.5.1965 zvolil rakouský lid vídeňského starostu a dlouholetého esperantistu pana 
Franze Jonase novým presidentem.

Esperanto v Sovětském svazu. Světového esperantského sjezdu v Tokiu se zúčastní dva ofi-
ciálni zástupci Evropské esperantské konference ve Vídni 12. Připravuje se vydání Šo-
lochovova díla Osud člověka, monografie o Janu Rainisovi, publikace o sovětském zdra-
votnictví a třetí sešit Písní sovětských skladatelů. Lermontovovy básně v esperantu
byly již rozebrány. Letní esperantské tábory budou v Lotyšsku a v Taškentu.

Kurs pro 270.000 čtenářů. Nejrozšiřenější jugoslávský týdeník Svet začal po anketě 
uspořádané svým čtenářstvem uveřejňovat kurs esperanta.

Otázka mezinárodního jazyka před švědskou vládou. Obě komory švédské sněmovny jednomysl-
ně pověřily vládu, aby podnítila organizaci Spojených národů nebo Unesko k ustavení vý-
boru pro studium světového jazykového problému a pro doporučení konečného řešení. Pří-
pravná komise švédské sněmovny konstatovala, že nynější nutnost studovat více jazyků
pro mezinárodní styky je těžkým zatížením pro malé národy, jako je švédský.

2000 esperantských pořadů z Říma. V květnu t.r. vysílala římská rozhlasová stanice 
svůj 2000. pořad v esperantu.

FIAT informuje esgerantem. Světová automobilka FIAT v Turíně vydává v esperantu repre-
zentační brožury a prospekty o svém posledním modelu FIAT 850. Kromě toho natočila o 
tomto novém voze barevný esperantský film.

Bývalý předseda Australského esperantského svazu Ralph L. Harry, posdější generální 
konsul v Ženevě, byl jmenován velvyslancem pro Austrálii v Bruselu.

Na zprávu o esperantu v severoamerickém časopise přišlo přes 13.000 dopisů se žádostí
o další informace.

Z maďarského esperantského světa. V Maďarském esperantském svazu bylo organizováno
koncem roku 1964 100 místních klubů. Rozhlas podává jednou měsíčně přehled zpráv o es-
perantu. Učebnice J. Baghyho, která vyšla nákladem 24.000 výtisků, je opět rozebrána.

Z Bulharska. Šestého esperantského mládežnického festivalu v Dimitrovgradu v Bulhar-
sku se zúčastnilo 1150 mladých lidí, mezi nimi hosté z Anglie, Jugoslávie, Polska, Ně-
mecké demokratické republiky a Guineje.

Zákonodárné shromáždění státu Guanabara schválilo zákon, kterým se zavádí v Riu de Ja-
neiro nepovinné vyučování esperantu v předposledním ročníku gymnasií a kolejí.

Mortis. Kun granda bedaŭro ni anoncas, ke la 13.6. mortis nia longjara membro s-ro
Alois A n d r é s e k en aĝo de 74 jaroj. Ĉiam ni rememoros la afablan kaj bonkoran
samideanon. Al la postrestintoj ni esprimas nian plej profundan kondolencon.

Zájezd k moři do Polska od 13. do 18. července pořádá Esperantský kroužek ZK JITEX, 
Písek. P r o g r a m :

13. 7. Odjezd s Písku,
14. 7. ráno Běloves, oběd ve Wroclawi,
       večeře a nocleh v Poznani.
15. 7. Prohlídka Poznaně a oběd. 

                                     Večeře a nocleh v Koszalině.
16. 7. Celý den u moře v Mielně.
17. 7. Odjezd do Štětína, oběd,
       prohlídka města, večeře a nocleh v Zielené Goře.
18. 7. Odjezd s Wroclawi, oběd, večeře v balíčku, 
       Běloves, Písek.



Cena bez dopravného s kapesným 200,- zlotých činí Kčs 655,-. Dopravné a režie za pobyt 
na našem území budou propočteny dodatečně, takže celková cena bude asi Kčs 900,-. Při-
hlášky podle připojeného vzoru zasílejte urychleně na adresua L. Křivánek, Zborovská 
1332, Písek. Zároveň zašlete zálohu Kčs 655,- na účet ZK JITEX u Státní spořitelny v 
Písku č. 60 169. Účastníci dostanou přesné pokyny.

Internacia Esperantista Feriado en Miedzygprse. Okcidenta Regiono de Pola Esperanto - 
Asocio kune kun Ferio-Fako do Polaj Sindikatoj aranĝas de la 2. - 15. de oktobro 1965 
en montara ripozloko Miedsygorse Internacian Eaperantistan Ferion kun abunta kultura
kaj societa programo kaj kun la ĉefa celo praktiki dum du semajnoj la internacian ling-
von en gaja, amika kaj internacia medio. La 10.10. okazos en apuda urbo Klodsko grand-
skala Renkonto de l'Amikeco, kiun ĉeestos patoprenantoj de la Ferio kun multaj polaj
kaj ĉeĥoslovakaj esperantistoj. Oni povas partopreni por du semajnoj aŭ por unu semajno
(do la 2. - 9., 9. - 15.). Kotizo por du semajnoj inkluzivanta loĝadon, 3 manĝojn tage,
ekskursojn k.s. programojn estas Kčs 550,-. - Aliĝojn sendu al: Pola Esperanto-Asocio, 
Wroclaw, Dubois 3. - Venu ĝui la faman Oran Polan Aŭtunon.

Kiu ankoraŭ ne asignis la kotizon por la nuna jaro, bonvolu uzi la almetitan pagilon.

  
  Přihlašuji se na zájezd Esperantského kroužku ZK JITEX, Písek, do Polska.
  Jméno a příjmení :
  Stálé bydliště :                 Přechodné bydliště :
  Datum a místo narození:          Zaměstnavatel:
  Občanský průkaz č.:              Záloha Kčs poukázána dne
                                   Podpis:


