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Printempan koncerton, kiun nia klubo aranĝis la 28an de marto, vizitis
proksimume 100 personoj. La salono en Klubo Lerneja kaj Kultura /Lenino-
va 34/ estis tute plena. La programestro kaj pian-akompananto estis 
nia s-ano prof. V. Scheíber, kantis Helena Halířová-Supová, Radislav 
Chudoba kaj Ludvík Schnürmacher. Enkonduke la prezidanto rememoris la 
380-an naskiĝ-jubileon de J. A. Komenský. La koncerto viciĝis al la 
jam multaj same neforgeseblaj art-vesperoj. Denove ni konsciiĝas, kian 
eble eĉ unikan pozicion havas nia klubo, havante kiel programestron de 
la koncertoj prof-on V. Scheiber, kíu kun tia sindono kaj sperto zorg-
as pri la programoj kaj scias kolekti ĉirkaŭ si eminentajn artistojn 
por gloro de la movado kaj ĝuo de 1a partoprenantoj. La okazigon de la 
koncerto anoncis la urba radio-disaŭdigo.

Milda Jakubcová: Renkonte al majo

Majo ree venas pompe - 
malaperis vintra frost'! 
Ni pokalon de l'espero 
trinku nun je ĝoja tost'!

Zorgo-nubojn vent' forblovu, 
restu juna nia kor'!
Levu kapon al la suno,
ĉerpu forton por labor'!

              Sonas kantoj de la birdoj,
              vivo ĉarmas sur la ter'.
              Viglaj iĝas eĉ olduloj,
              kiam ridas primaver' .

Maďarští esperantisté v Brně.- Ve dnech 28.-30. května navštívila nás 
16členná skupina budapešťských esperantistů, kteří se vraceli z okruž-
ního zájezdu /Berlín, Lipsko, Drážny, Praha/. Naši členové si s ni-
mi zajeli na Macochu, provedli je po městě a pobesedovali s nimi v pří-
jemném prostředí s malým pohoštěním, které obstaraly členky klubu. 

Letní esperantské tábory a školy esperanta:
Seminář pro funkcionáře esp. klubu a kroužků, Lančov 9.-15.VII.
Poplatek pro nevýdělečně činné Kčs 150,-, pro ostatní Kčs 200,-
Letní esperantský tábor, 1. běh 16.-29. VII, 2. běh 30.VII.-12.VIII. 
Přihlášky: Klub esperantistů, poŝt. schr. 72, Třebíč. Poplatek pro-
mládež od 10 do 15 let Kčs 420,-, pro ostatní Kčs 470,-. V něm je za-
hrnuto kursovné, ubytování ve stanu nebo chatce, strava 5x denně. 
Účastníci jsou povinni navštěvovat některý z pravidelných kursů espe-
ranta a podrobit se závěrečné zkoušce. V programu každého běhu je celo-
denní výlet na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou a do muzea Ot. Březi-
ny, na zámek v Náměšti nad Oslavou, do baziliky v Třebíči, a polodenní
výlety na zámek Vranov nad Dyjí a na hrad Bítov. Letos 20. ročník!
Letní škola esperanta v Dudincích 2.-16. VII. Poplatek za ubytovaní a 
kurs Kčs 250,--, stravovaní není započteno. Dopoledne vyučování espe-
rantu v přírodě, odpoledne denní koupání v termálním bazénu Státních 
lázní, večer kulturní pořad, přednášky, zpěv, táboráky. Přihlášky: 
Arnošt Váňa, Dudince, okr. Zvolen.
Letní škola esperanta v Opátkách u Košic 5.-18. VIII. Poplatek Kčs 
670,- /strava, ubytování a kursovné/, Kčs 500, - při ubytování ve vlast-
ním stanu. Dopoledne vyučování, odpoledne koupáni, projižďky na pře-
hradě, výlety, večer kulturní pořady, přednášky, zpěv, táboráky. Při-
hlášky: Esp. klub v Košicích, SELKO, Rooseveltová 5, Košice.

Zájezd do hotelu Esperanto v Pribylině /okr. Liptovský Mikuláš/ uspo-
řádá 8.-10. září 1972 Klub esperantistů v Kyjově. Cestovné Kčs 140,-, 
nocleh a stravu si učastníci platí sami. Přihlásí-li se účastníci z 
Brna, pojede autobus přes Brno. Přihlášky se současným složením Kčs 
140,- do 20. VII. přijímá Klub esperanto, pošt. schr. 45, Kyjov, okr. 



Hodonín, příp. do 15.VII. u našeho klubu v Brně.

UZU LA LIBERTEMPON ANKAŬ POR LERNI KAJ PRAKTIKI ESPLRANTON !

Pracovní brigády na budování nových umýváren a záchodů pro letošní 20. 
SET v Lančove se 17. a 18. června zúčastnila skupina mládeže našeho klu-
bu: Fr. Adamec, Jan a Zuzana Hršelovi, Mir. Malovec, M. Pernesová a Ant. 
Staněk, pod vedením jednatele. Je to již druhá brigáda mládeže z Brna.

Návštěvou u  K. Kalocsayho. - Jednatel klubu využil krátkého pobytu v Buda-
pešti, aby 28. V. navštívil dr. Kálmána Kalocsayho. Nejvýznamnější espe-
rantský básnický překladatel je ve svých 81 letech zcela svěží a v dobré 
náladě. Rád vzpomněl na svého přítele J. Vondrouška a věnoval mu svůj 
překlad Petöfových básní.

Z e  s v ě t a:
Do konce října se v různých zemích bude konat 64 mezinárodních esperant-
ských sjezdů, konferencí, seminářů, festivalů a podobných setkání.

ESTONSKÁ SSR: Státní nakladatelství Eesti Raamat se rozhodlo vydat sérii
esperantských překladů z estonské literatury. Jako první vyšla sbírka no-
vel Lilii k Prometové "Ležící tygr", zanedlouho opustí tiskárnu dílo "Oku-
pace" od E. Krustena a v přípravě jsou překlady z estonské poezie. Náklad
je 8000 výtisků, cena 33 kop.

MAĎARSKÁ LID. REP.: Tankönyvkiadó /nakladatelství učebnic/ v Budapešti
vydalo v sérii snadné cizojazyčné četby sbírku anekdot, povídek a básní 
"Ŝercoj, rakontoj". Náklad 3000 výtisků, cena 4,- Ft. Ve vydavatelském
plánu Maďarské esp. společnosti je vydání románu "Sklavoj de Dio" od G. 
Gárdonyiho a sbírky povídek moderních maďarských spisovatelů -. Oblíbený 
časopis Hungara Vivo bude místo 4x ročně vydáván 6x ročně.

POLSKÁ LID. REP-: Světový kongres esp. mládeže - TEJO - letos již 28., 
se koná v Toruni 17.-23. VII. Informaci z minulého čísla doplňujeme:
Účast naší mládeže organizuje JUVENTUR. Cena za týdenní pobyt vč. stra-
vování, vstupného a sjezdového poplatku činí jen Kčs 650;-.

ČSSR-DÁNSKO: Košické loutkové divadlo podniklo týdenní zájezd do Dánska.
V 5 městech předvedlo osm představení v esperantu. Divadlo dostalo sub-
venci slovenského a dánského ministerstva kultury. Dánské ministerstvo 
kultury poskytne letos 17 000 DKr na esperantská představení polského 
loutkového divadla.

JUGOSLÁVIE: 30. IX. - 6. X. bude v Záhřebu, Šišaku a Varaždíně uspořádán 
5. mezinárodní loutkový festival s oficiálním jazykem esperantem. Zúčast-
ní se ho vítězné soubory z Košic, Bukurešti, Budapešti a Poznaně, jakož
i další soubory z Paříže, Met, Montrealu, Bialystoku, Lublaně, Hamburku, 
Říma a Kodaně. Festival není určen jen dětem, kterých se loni účastnilo 
na 15 000. Brněnské divadlo Radost počítá s účastí napřesrok.

FINSKO: Rakouský president Franz Jonas při své nedávné státní návštěvě 
Finska pozval k audienci zástupce finského esperantského svazu.

FRANCIE: Senzací fransouzského tisku byla státní návštěva rakouského
presidenta F. Jonase v Paříži. President hovořil s několika významnými
osobnostmi esperantsky a v audienci přijal delegaci francouzské esp.unie.

USA: Australstý velvyslanec v NSR Ralph Harry přednášel v newyorském
esperantském klubu o uplatnění esperanta mezi diplomaty.
  Ve Spojených státech roste počet školních dětí, které se učí espe-
rantu, zvláště na Floridě, v Kalifornii a na Havajských ostrovech.
  Na universitě v Portlandu, v městě letošního 57. světového esp. kon-
gresu, probíhá řada intenzivních esperantských kursů a seminářů.



OSN: Dr. Kurt Waldheim, nový generální tajemník OSN, zaslal Rakouskému
esp. svazu v odpověď na gratulaci k svému zvolení m. j. :"Jsem si dobře 
vědom cenné práce, kterou konají esperantské svazy, a Vašim dalším sna-
hám přeji mnoho úspěchů”.

A ještě dobrý tip  na dovolenou: Horská chata na Sitně u Banské Štiavnice
/1011 m nad mořem, 8 km autobusem k Počúvalskému jazeru/. Pro esperan-
tisty za 12 Kčs na osobu a den /kromě stravy/. Slunce, čistý vzduch, klid. 
BULTENO. Vydává Klub esperantistů PKO v Brně zdarma pro své členy. 
Za obsah odpovídá Zd. Hršel.


