
B U L T E N O de Esperantista Klubo de P K O, Mečová 5, Brno
==============================================================
1972                                       Januaro N-ro 1 /96/

Estimataj kaj karaj geamikoj,
                              por la nova jaro feliĉon, firman san-
on, trankvilon, abundan liberan tempon kaj prosperon al vi kaj al 
viaj karaj elkore deziras
                           la kluba estraro
                         - o - o -
Bezplatný kurs pro ty členy, kteří absolvovali základní kurs a po-
třebují se zdokonalit, uspořádáme od února do června. Vyučovat se 
bude každé úterý od 18.45 do 19.30 v klubovně podle učebnice "Paŝ-
oj al plena posedo". Ve vedení kursu se po měsíci vystřídají pp. 
Vondroušek, Hršel a ing. Werner. Zahájení 1. II. 1972. Přihlaste 
se a učebnici si opatřte včas. Jistě si nedáte ujít tuto příleži-
tost, jak se v esperantu zdokonalit před začatkem letního období.

Akci "Českoslovenští esperantisté na podporu bojujícího Vietnamu" 
je věnován klubový večer 25. I. Na programu jsou dva filmy o Viet- 
namu, výstavka esperantské literatury z Vietnamu, beseda s viet-
namským studentem aj. Výtěžek dobrovolné sbírky bude - spolu s po-
dobnými dary čs. esperantistů - odevzdán velvyslanectví VDR v Pra-
ze ve formě věcných darů. Věříme, že tuto akci podpoříte i vy.

Tisková služba našeho klubu, kterou vede p. Josef Vondroušek, za-
slala v minulém roce 1971 brněnským redakcím 231 zpráv a článků o 
esperantském hnutí. Podle neúplných dokladů otiskly redakce 51 in-
formací i obsáhlejších textů. Např. ve Svobodném slově vyšel ob-
sáhlý interview s předsedou klubu. Mimoto, rovněž při červnových 
výročních oslavách, vysílal brněnský rozhlas téměř půlhodinovou re-
laci. Děkujeme zároven všem členům, kteří nás upozornují na zprá-
vy o esperantu v denním tisku, případně nám dodávají výstřižky.

Mortis en Brno la 15an de decembro 1971 Msgre ThDr. František Švá-
beník, longjara membro de nia klubo , en aĝo de 87 jaroj.

K tomuto číslu členského zpravodaje přikládáme jednek program klu-
bovních večerů na leden až duben, jednak poštovní poukázku k uhra-
zení členských příspěvků. Věnujte prosím oběma přílohám pozornost. 
Program je jistě dost pestrý, aby zaujal všechny členy, kteří mo-
hou naše večery navštěvovat. Návrhy na další klubovou činnost při-
jmeme rádi od každého. Příspěvek prosím uhraďte - podle sazeb uve-
dených v minulém čísle - co nejdříve. Podle počtu platících členů 
se totiž bude stanovovat počet delegátů na 2. sjezd ČES.

Nia vendejo.- Při pravidelných klubovních večerech /výjimečně i 
poštou/ si můžete koupit - nebo proměnit za slosovatelné knižní 
poukázky - tyto publikace, odznaky a pohlednice:
W.Auld: Paŝoj al plena posedo. Učebnice ne pro začátečníky. 25 Kčs 
A.Berka: Interesa 1egaĵo. Internacia legolibro. 124 s. 14 Kčs 
P.Bezruč: Sileziaj kantoj. Kart. 11 Kčs, váz. 20 Kčs
K.Čapek: Libro de apokrifoj. Trad. J.Vondroušek. Kart. 12 Kčs 
Česká Třebová. Turistický průvodce v esperantu. 5 Kčs 
K.Havlíček-Borovský: La bapto de caro Vladimír. 6 Kčs 
Hejmo de la franca arto en Prago. S 8 reprodukcemi. 3 Kčs 
Dr. Horský: Cesta do Španěl. 7 Kčs
R.Hromadao Esperantsko-český a česko-esp. kapesní slovník. 15 Kčs 
Invito al Ĉeĥoslovakio. Bohatě ilustrováno. 13 Kčs
Milda Jakubcová: Elektitaj versaĵoj. 2 Kčs
Junulara kantareto. 2a kajero /J.Cink/. 48 s. S notami. 5 Kčs 
P.Karvaš: Meteoro. /Teatraĵo/ 10 Kčs
Th.Kilian: ABC mezinárodního jazyka esperanto. Základní učebnice.6 Kčs



O.Kníchal: Co nevíte o esperantu. /Základní fakta/. 50 s. 4 Kčs 
La mondo Rakontas /Th. Kilian/. Mezinárodní čítanka. 8 Kčs 
A.Novák: Ĉeĥa literaturo el birdperspektivo. Brno 1921. 4 Kčs./.
Sánta F.: Dudek horoj. /Moderní maďarský román. 235 s. 25 Kčs 
Různé barevné pohlednice Brna. Kus po 1 Kčs
Odznaky: zelená hvězda v bílém poli, Ø 6 mm. 5 Kčs
         EK Opava, v trojúhelníku/ 6 Kčs

Vizito el Jugoslavio.- Nian urbon vizitis dum la ĵus pasinta krist-
nasko juna slovena samideano kaj gvidanto de junulara Esperanto-gru-
po en Maribor, Franc Vogrin. Kune kun siaj amikoj el SET Lančov li 
promene trarigardis la urbon kaj daŭrigis sian vojaĝon. Revenonte 
hejmen li preparos prelegon kun diapozitivoj pri Ĉeĥoslovakio .

2. sjezd ČES v Ostravě 6. - 9.V.1972 bude hlavní esperantskou událostí 
v ČSSR roku. Nezapomeňte, že kongres není jen pro delegáty, ale svým 
bohatým kulturním a společenským programem bude zajímavým i pro Vás.

Pardubice.- Klub esperantistů při Kulturním domě ROH Dukla ve snaze 
prohloubit společenský život v esperantských klubech Vás zve na I. 
společenský večer, který pořádá 5. února ve velkém sále Kulturního 
domu Dukla. Začátek ve 20, konec ve 3 hod. Vstupné 10 Kčs. Přihlášky
a objednávky noclehů přijímá do 15. I. Jan Urban, Okrouhlík 21, Par-
dubice. Účast vřele doporučujeme.

Jablonec nad Nisou.- Esperantský klub v Jablonci oslaví 15. ledna 5.
výročí založení slavnostním večerem v klubovně Klubu vystavovatelů, 
Jiráskova 7. Přihlášky a objednávky noclehů na adrese: Esperanto, 
pošt. schr. 150, Jablonec nad Nisou.

Z e s v ě t a:
BRAZÍLIE: Esperantské vydavatelské družstvo v Rio de Janeiru vydalo 
esp. překlad pamětí "fotbalového krále'' Pelého, "Mi estas Pelé". Edson
Arantes do Nascimento, zvaný Pelé, je nadšeným přítelem esperanta.

ITÁLIE: Při nedávné oficiální návštěvě rakouského presidenta dr. Fr. 
Jonase v Římě se shromáždili římští esperantisté pod transparenty,aby 
uvítali tohoto význačného esperantistu. President je zdravil z otevře-
ného automobilu esperantským "Saluton al vi". 10členná delegace espe-
rantistů se zúčastnila oficiálního banketu a byla přijata v neofici-
ální audienci, kdy mu odevzdala esp. překlad Dantovy Božské komedie.

JAPONSKO: V nové čítance pro japonské střední školy je i stručný ži-
votopis dr. L.L. Zamenhofa.

MAĎARSKO: Kulturní festival v Budapešti 17.-23. VII. bude prakticky 
evropským esperantským kongresem. Na něj navazuje od 24.VII. do 3.VIII. 
již 9. mezinárodní turistické setkání v Segedíně. Ubytování, strava 
a vstupné na programy od 900 do 1100 Ft. Přihlášky do 31. V. na adr.: 
E. Szekely, Szivárvány u. 29, Szeged, tel. 150-63.

POLLANDO: Pola Radio aranĝas okaze de 500a naskiĝdatreveno de Nikolao 
Kopernik kokurson por siaj aŭskultantoj. Oni respondu almenau unu el 
la tri demandojoj: 1. Pri kio okupiĝis la granda polo N. Kopernik, kaj 
dank' a1 kio li akiris mondan famon? 2. Menciu konatajn al vi lokojn 
en Pollando kaj en la mondo, kiujn vi ligas kun la nomo de N. Koperník 
kaj pro kio? 3. En kio konsistas la historia signifo de N. Koperník 
por la evoluo de la homa penso? - Estos lotumitaj valoraj premioj, in-
ter ili dektaga rondvojaĝo tra Pollando. La leterojn en kovertoj sign-
itaj per la vorto "Konkurso" oni sendu al Polskie Radio, Varsovio 1, 
poŝt=kesto 46, ĝis la 15a de marto 1972. Provu, eble ankaŭ vi gajnos!

   En junio 1972 okazos en pitoreska loko Międzyzdroje ĉe 1a Balta ma-



ro IIa Feriado Esperantista. Ĉar la nombro de lokoj estas limigita, 
interesiĝantoj aliĝu ĉe: Turisma Oficejo "Gromada", Pl. Lotników 7, 
Szczecin, Pollando, kiel eble baldaŭ. Interesa programo preparata.

  Písemného kursu esperanta, který pořádá Polský esperantský svaz, 
se účastní přes 5000 zájemců.
-----------------------------------------------------------------------
Jestliže jste dosud nezaplatil/a/ členský příspěvek za rok 1971, pak je 
toto číslo posledním, které dostáváte.
------------------------------------------------------------------------
BULTENO. Vydává Klub esperantistů PKO v Brně zdarma pro své členy. 
Za obsah odpovída Zd. Hršel.


