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Do nové klubovny. Počínaje dnem 7. září t.r. začneme se scházet opět na Staré radni-
ci, Radniční č. 8. Vchod z prvního nádvoří do prvního poochodí dv.č.16. Naše nová
klubovna sestává ze dvou místností: v jedné místnosti je šatna, knihovna a koutek
pro osvěžení, druhá místnost je vybavena asi pro 70 lidí, bude mít piano, promítací
plátno a j. Schůzky budou nadále vždy v úterý od 19 do 22 hodin.

Naše první schůzka v nové klubovně bude mít slavnostnější ráz. Budou recitace a deb
ta o novém pracovním programu. Pamatujte na úterní schůzky a docházejte pravidelně !
Jistě mnozí potřebují osvěžit své jazykové znalosti. Těšíme se na shledanou !

Výstava esperantské knihy v Brně. Dne 26. září t.r. (v neděli) o 10 hod. bude zaháje-
na ve Freskovém sále Staré radnice, Radniční 8, Výstava esperantské knihy. Kromě nej-
význačnějších knih ze světové literatury budou vystaveny plakáty UNESCO, stovky es-
perantských turistických prospektů, všechny dosud vyšlé esperantsaké známky, hlavní
esperantské časopisy a mnoho jiného. Zveme vás všechny co nejsrdečněji.

Esperanto v Časopise Národního muzea. Časopis Národního musea ročník 134/1965, str.
81 – 84 přináší pojednání v esperantu na téma: Hranice cenoman-turonia, zona Actinocamax
plenus. Autorem je paleontolog světové pověsti, ředitel paleontologické sekce Národ-
ního musea v Praze RNDr. Vlastislav Zázvorka, aktivní esperantista od roku 1921. Ve
stejném čísle, str. 112, je další článek, český, který má vztah k esperantu: Dvacet
let od smrti prof. dra Adalberta Liebuse. Autorem je rovněž dr. Zázvorka.

V Mezinárodní literární soutěži, pořádáné v rámci Světového esperantského sjezdu v To-
kiu, získal první cenu Jiří Kořínek, dlouholetý jednatel našeho kroužku, nyní v Ústí
nad Labem, za překlad básně Olgy Skorochodové, ruské básnířky, a čestnou cenu za pů-
vodní báseň Al Virino. Těšíme se z tohoto velkého úspěchu a srdečně blahopřejeme.
 
Obvodní a kulturní středisko Brno IV, Krokova 2, Brno 15, převzalo od Parku kultury a
oddechu všechny jazykové kursy. Proto i kursy esperanta budou v učebnách tohoto stře-
diska a to na Vlhké ulici 28. Zápis denně na Krokově 2. Zahájení dne 7. a 8. října 
t.r. v 19 hodin. Dejme si každý závazek získat aspoň jednoho nového zájemce do nastá-
vajících kursů !

Sedmý mezinárodní veletrh v Brně vydal v esperantu 10 str. informační věstník, který
byl rozeslán do celého světa všem podnikatelům a průmyslníkům-esperantistům, všem es-
perantským svazům, časopisům a rozhlasovým stanicím, které vysílají v esperantu.

Evropská esperantská konference ve Vídni. Zúčastnilo se jí přes 400 delegátů z 20 ze-
mí. Rakouský president p. Franz Jonas přijal 14 člennou delegaci esperantistů. V do-
konalém esperantu oslovil president delegaci a blahopřál k úspěchům v práci. Jménem dele-
gace odpověděl předseda Světového esperantského svazu prof.dr.Ivo Lapenna, který podě-
koval presidentu za přijetí, za stálou podporu esperantského hnutí a za podpis pro
Spojené národy ve prospěch esperanta. President pak zůstal delší dobu v přátelském
rozhovoru se členy delegace.

Podpisová akce. Podpisy pro Spojené národy ve prospěch esperanta budou zaslány sekre-
tariátu SN koncem roku. Do 15. července bylo získáno přes 30 milionů podpisů, mezi
nimi byly podpisy 44 členů vlád.

Do 10.8. získal náš kroužek celkem 12.500 podpisů. Největší úspěch měl náš člen
Otakar Nesnídal z Újezdu u Brna, získal přes 8.000 podpisů. V akci se pokračuje. Žá-
dejte podpisové archy u našeho kroužku a vyplněné nám vracejute!

"Miss Esperanto" – V mezinárodním táboře esperantistů v Segedíně, kde je soustředě-
no 330 učitelů tohoto mezinárodního jazyka z 11 zemí, se konaly volby "Miss Esperanto".
Zvítězila varšavská učitelka M.Ziulkowská. 
                                                    Lidová demokracie 23.8.

Jízdní řády s esperantem již v 7 zemích. Jízdní řády a teksty v esperantu vydaly drá-
hy v Bulharsku, Dánsku, Jugoslávii, Maďarsku, Západním Německu, Polsku a Španělsku.

Autobusový zájezd do Polska ve dnech 9. a 10. října t.r. na mezinárodní setkání es-
perantistů v Klodsku pořádá Esperantský kroužek při Spojeném závodním klubu ROH v 
Šumperku. Odjezd se Šumperka v sobotu dne 9.10. v 7 hodin od budovy Spojeného závod-
ního klubu (2 min. od nádraží) směrem na Jesenik, Mikulovice, Glucholazy, Nysu, Otmu-
chovské jezero (krátká přestávka), Klodzsko (zde oběd a prohlídka města). Odpoledne 
prohlídka lázní Polanica a Dušniky. Večer účast na mezinárodním setkáni v Bystrzyci 
Klodzké. Nocleh zajistí polští esperantisté. V neděli účast na "Setkání přátelství", 
na kterém přislíbili účast esperantisté z Polska, Něm.demokratické republiky, Česko-
slovenska, Maďarska a Bulharska. Návrat do Šumperka v neděli večer kolem 21. hodiny.

Jelikož je v autobuse omezený počet míst, zašlete přihlášku co nejdříve, uzávěrka 20. 
září 1965. Přednostně budou přijímány přihlášky esperantistů ovládajících dobře ja-
zyk. Žádáme vedoucí kroužků, aby doporučovali na zájezd především dobré esperantisty.



Jakmile obdržíte oznámení, že jste přijati, zašlete ihned zálohu na cestovné Kčs 45,-.
Potom si v ČEDOKU zajistíte vydání cestovní přílohy k občanskému průkazu, která vás 
opravňuje k návštěvě Polska. Důvod návštěvy udávejte turistický zájezd. Rovněž si 
prostřednictvim cestovní kanceláře vyměňte dostatečné množství zlotých, neboť stravu 
a nocleh si budete platit sami. Přihlášku žádejte u Josefa Kulkuse, třída Rudé armá-
dy 3, Šumperk, tel. 4592.

Pomník esperanta v Linci. V červenci t.r. byl v Linci slavnostně odhalen pomník es-
perantu za účasti představitelů města, země a četných hostí. Projevy měli zástupci 
z 10 zemí.

M o r t i s . La 19.8. mortis JUDr Oldřich Franzl, en aĝo de 68 jaroj. Kun kortuŝo 
ni sciiĝis pro forpaso de la eminente klera samideano, kiu plurfoje kontribuis per 
multvaloraj prelegoj al ni laboro. Ni rememoras kaj esprimas al la postrestintoj nian
profundan kondolencon.

Esperanto na Mezinárodní výstavě dopravy v Mnichově. Organizační výbor výstavy vydal 
prospekty v esperantu a rozeslal do mnoha zemí. Esperantský klub v Mnichově vztyčil 
na výstavě také zelenou esperantskou vlajku mezi mnoha jinými vlajkami a postavil 
vlastni stánek, aby upozornl návštěvníky na cenu mezinárodního jazyka v dopravě.

Přikládáme nový pořad přednášek a podniků od září do prosince 1965. A těm, kteří do-
sud nepoukázali členský příspěvek, přikládáme složenku. Předem děkujeme za včasný
poukaz.
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