
B U L T E N O de Esperantista Klubo de PKO, Loka Grupo de ĈEA 
=====================Mečová 5, 658 78 B r n o===================
1974                         Januaro           N-ro 1 /105/

Estimataj, karaj gesamideanoj,
                               bonan, feliĉan kaj sukcesan novan jaron
1974 en plena kaj firma sano sincere deziras al vi
                                                   la kluba komitato

Zájezd do Budapešti a Blatenskému jezeru, spojený se setkáním s míst-
ními esperantisty, připravujeme na květen nebo červen. Bude trvat 3-4 
dny a stát přibližně 600 - 700 Kčs. Přijímáme předběžné přihlášky, za-
tím nezávazně. Pojede se vlakem. Další informace v příštím Bultenu.

"Slovaka Antologio", slovenská antologie v esaerantu, vyjde v Sloven-
ském pedagogickém nakladatelství příští rok. Bude mít téměr 400 stran 
a množství ilustrací. Dílo, které se nepochybně čestně přiřadí k dosud 
vydaným výběrům z národních literatur, je již možno objednat na adrese: 
Slovart, odd. knih, Leningradská 11, 800 00 Bratislava.

Státní demografický ústav v Praze, který již delší dobu používá espe-
ranta v resumé svých věstníků, připravil k vydání pětijazyčný demogra-
fický slovník česko-esperantsko-anglicko-francouzsko-španělský.

Naski  ĝ  is   la 16an de junio 1973 al la geedzoj Olga kaj George du Temple 
filo, kiu ricevis la nomon Evan Wallace. Ni kore bondeziras al la nova 
denaska esperantisto!

5. jubilejní sjezd Zväzu esperantistov SSR se bude konat 12.-15. VII.
v domě kultury v Martině, ul. Osloboditeľov 108. Na programu je m. j. 
zasedání výboru, seznamovací večer, zasedání sekcí a komisí, řečnická 
soutěž, kulturní a divadelní večer, návštěva Benkovy galerie a auto-
busové zájezdy po stopách SNP. Slovenský svaz má nyní již 700 členů.

Forpasis la 14an de novembro s-ino Ema Kilianová en Třebíč, edzino de 
s-ano prof. Th. Kilian. La adiaŭo okazis la 19an de nov. en la urba 
krematorio en Brno. Nian plej profundan kondolencon.

Zimní setkání  esperantistů v Tatranské Lomnici pořádá 18.-20. I. 1974 
Esp. klub v Košicích. Na programu jsou výlety /Hrebienok a vodopády, 
Skalnaté pleso/, promítání diapozitivů, večerní program, zasedání. 
Přihlášky do 14. I. přijímá Esp. klub, Rooseveltova 5, 040 01 Košice 
/tel. 237 49/. Cena vč. ubytování a stravy 250,- /student 220,-/ Kčs.

3. společenský večer uspořádá EK v Pardubicích 26. I. v Kulturním domě 
na Dukle. Hosté vítáni.

"Paco - afero de   ĉ  iuj"   nomiĝas almanaketo, dediĉita al la Monda Kongre-
so de pacamaj fortoj en Moskvo, preparita de la MEM-sekcio de Asocio
de esperantistoj en SSR en Bratislava. Ĝi enhavas gravajn paroladojn 
de ĉeĥoslovakiaj kaj sovetiaj aktivuloj . Havebla senpage ĉe AE SSR.

"Paco", la organo de MEM, aperas ekde 1974 regule 6foje en Bulgario. 
Jara abono restas neŝanĝita, 30,- Kčs. Abonojn peras ankaŭ nia klubo, 
eluzu la okazon subteni la movadon, kiu plej konsekvence batalas por 
la paco en la mondo - per Esperanto.

Juna Amiko, nový esperantský časopis pro školní mládež a začátečníky, 
začal pravidelně vycházet, a to péčí Maďarského esperantského svazu. 
Ve školním roce 1973/1974 vycházejí 3 čísla /září, leden a duben/ po 
24 stranách, bohatě ilustrovaná a se zajímavými populárními a zábav-
nými příspěvky. Předplatné 15,- Kčs přijímá i náš klub. Dodává ČES.



Ni kantas esperante,  l-a kajero, enhavanta 26 kantojn kun notoj, eldo-
nita de CLE GDR en 1972, estas nun havebla ĉe nia klubo po 7,50 Kčs.
Konvena konkuranto de niaj Junularaj Kantaretoj, espereble estos sekv-
ata de kajeroj 2-a ktp.

"Čtyřicátý první", známá novela Borise Lavreněva, která byla v SSSR již 
dvakrát zfilmována, vyšla nyní v esperantu. "La kvardekunua", ilustro-
vaná brožura o 80 stranách velkého formáátu, je zdarma k dostání u: Es-
peranto komisiono, SOD, otdel kultury, ul. Kalinina 14, Moskvo, SSSR.

Ukrajinská publicistka Nadija Andrianova napsala knihu o vynikajícím 
ukrajinském slepci V. Jerošenkovi, který dosáhl vysokého vzdělání, ovlá-
dal několik hudebních nástrojů a mluvil několika jazyky, procestoval
Evropu a Asii bez doprovodu, napsal řadu pohádek, básní, dramatických 
děl, přednášel na universitách a byl velmi činným esperantistou. Autor-
ka před několika lety navštívila Československo a náš klub.

Po promítání polského televizního filmu  "Aby člověk rozuměl člověku" 
/o L. L. Zamenhofovi/ došlo Polskému esperantskému svazu za 10 dní ně-
kolik tisíc dopisů a denně jich ještě přichází 120 – 180.

V dánském nakladatelství Dansk Esperanto-Forzag vyšlo již 3. espearnt-
ské vydání Turgeněvova díla Otcové a synové.

Polské aerolinie LOT budou i nadále používat esperanta pro informační 
a reklamní účely. Připravuje se nová informační brožura a prospekt.

V Baškirské autonomní sovětské republice /RSFSR/ publikoval mládežnic-
ký ruský časopis Leninec kurs esperanta o 15 lekcích. 5 nejúspěšnějších
absolventů bylo odměněno bezplatným pobytem v letním esperantském tábo-
ře. Kurs vedl Boris Kolker, člen výboru TEJO.

"Primitivismus". Pod tímto názvem uveřejnil A. Rogov /SSSR/ v Heroldu 
svůj poznatek z 10. světového festivalu mládeže a studentstva v Berlíně.
"Představme si jazykový chaos, když se v Berlíně konal světový festival 
mládeže. Mohla se mládež různých národů naučit za několik měsíců nesad-
né němčině tak, aby se mohla domluvit s místní mládeží? Viděli jsme ob-
vyklý obrázek: na ulicích, v sálech, na výletech se mládež domlouvala 
mimikou a gesty. Primitivními prostředky pralidí vyjadřovala své city
přátelství." - Podstatně jiné to ovšem bylo na setkání mladých esperan-
tistů, jak jsme již referovali v č. 4/1973.

Dr. Ivo Lapenna, předseda UEA, profesor mezinárodního práva a dějin di-
plomacie na universitě v Záhřebu, člen jugoslávské akademie věd a umění, 
dr. h.c. na universitě Fort Lauderdale, byl vyznamenán titulem profesora
mezinárodního práva na universitě v Londýně. R. 1946 byl povolán jako 
expert mezinárodního práva na mírovou konferenci v Paříži a v letech 
1947-1948 byl obhájcem na mezinárodním soudním dvoře v Haagu. Je auto-
rem řady děl, m. j.: Spojené národy, Dějiny diplomacie /charvátsky/,
Stát a právo /anglicky/, Sovětské pojetí mezinárodního práva veřejného
/francouzsky/. Esperantsky publikoval Aktuální problémy nynějšího mezi-
národního života, Mezinárodní jazyk, Rétorika aj. V nejbližší době vy-
jde další jeho rozsáhlé dílo Esperanto v perspektivě - fakta a analýza
mezinárodního jazyka.

Nova enketo de la Pola  Radio kun ĉefpremio /10-taga ekskurso tra Pollan-
do/ estis ĵus lanĉita. Respondoj atendataj ĝis 15. III. 1974. Plenaj in-
formoj en la klubo aŭ letere. Jam pluraj niaj membroj gajnis, provu!

Od listopadu 1973 vysílá rakouský rozhlas týdně 10minutový pořad v espe-
rantu: v sobotu od 17.45 a v neděli od 6.45 na vlně 49 m.



Záštitu nad 59. světovým esperantským sjezdem v Hamburku /27.-VII.-3.VIII./
přijal Ministr kultury a vědy NSR dr. Klaus van Dohnányi.

""Přiložené složenky prosím použijte k zaplacení členského příspěvku a 
případně k předplacení časopisu Paco a Juna Ainmko. Svaz děkuje těm, kte-
ř tak již učinili podle naší výzvy z minulého čísla.
==============================================================================
BULTENO vydává Klub esperantistů PKO v Brně, místní skupina Českého es-
perantského svazu, zdarma pro své členy. Připravil J. Vondroušek, za ob-
sah odpovídá Zd. Hršel.

Klub esperantistů místní skupina ČES, v Liberci, OV SSM v Liberci 
a sekce mládeže při ČES

Tě zve na již tradiční

           7. mládežnický seminář

Seminář se koná ve dnech 1. až 3. února 1974 v hotelu "Černá Louže" 
v Polesí u Rynoltic /u Jablonného v Podještědí/, okres Liberec.

Seminář je určen hlavně mladým lidem, kteří se ještě esperantu neučili, 
ale samozřejmé uvítáme i pravidelné účastníky našich seminářů.

Předběžný program semináře je následující:

V pátek 1. února 1974 - do 20,00 hodin - příjezd účastníků. 
                        20,00 hodin - zábavný večírek
                                      /přijede E. Seemanová/
V sobotu 2. února 1974 - dopoledne přednášky o významu esperanta
                         /lektoři: A. Slanina, MUDr. J. Hradil,
                                   L. Špína/
                       - odpoledne - branná hra
                         16,00 hodin - filmy
                         večer - účast na plese ČSČK na Černé Louži.

V neděli 3. února 1974 - dopoledne - poslední přednášky, hodnocení 
                         odpoledne - odjezd domů.

Protože počet účastníků je tentokráte vzhledem k zimnímu období omezen 
na 4o osob, pošlete přihlášku nejpozději do 15. l e d n a  1 9 7 4, 
abychom věděli, kolik máme objednat noclehů, popřípadě včas odřeknout
ty, na které nebude stačit kapacita ubytování. Mezi účastníky budou za-
řazeni jednotlivci tak, jak budou docházet přihlášky, až do úplného vy-
čerpání kapacity. Další přihlášky budou pak přesunuty na dubnový ter-
mín.

Vzhledem k tomu, že minulý seminář finančně nevyšel, jsme nuceni upravit
poplatek za ubytování a režijní poplatek /pro cestovné lektorům apod./
upravit na částku 65,- Kčs, kterou zašlete přiloženou složenkou 
ihned po odeslání přihlášky.

Věříme, že se s Tebou na semináři setkáme a těšíme se nashledanou!

                                      Přípravný výbor semináře.
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                         P Ř I H L Á Š K A

Přihlašuji se k účasti na semináři mladých esperantistů, který se koná 
ve dnech 1. - 3. února 1974 v hotelu Černá Louže v Polesí u Rynoltic.

Jméno a příjmení: ........................................................
Datum narození:............... zaměstnání: ...................
Bydliště: ................................................................
         uveď přesnou adresu včetně pošt. směr. čísla!

Zaměstnavatel:..........................č. tel:.......

Prohlašuji, že se podřídím plně programu semináře a budu plnit všechny 
pokyny. Jsem si vědom/a/, že v případě porušení kázně ztratím nárok na 
další účast v semináři bez náhrady.

Poplatek 65,— Kčs poukazuji přiloženou složenkou ihned.

V ................ dne ..................19.....

                           
                                             ...........................
                                             vlastnoruční podpis.
                                            /u mladších 18 let též pod-
                                             pis jednoho z rodičů/


