
B U L T E N O  de Esperantista Klubo de Klub školství a vědy B. Václavka
=========================================================================
1978                          Marto                     N-ro 1 /128/
=========================================================================
Z klubovní činnosti

Výroční členská schůze, která se konala 10. ledna, byla neobyčejně čet-
ně navštivená, ják jsme toho nebyli svědky za mnoho posledních let. Jis-
tě to bude dobrou předzvěstí pro zapojeni dalších aktivistů do práce vý-
boru. Z přednesených zpráv bylo zřejmé, že náš klub plní úspěšně své po-
slání. Z podnětů a dotazů, které přítomní podali, je vidět živý zájem
o aktivní činnost v šíření mezinárodního jazyka. Byl zvolen sedmičlenný 
výbor, který pro určité činnosti využije aktivistů. Za čestného člena 
klubu byl jednohlasně zvolen PhDr. Ferdinand Foit. Za členy do ÚV ČES 
byli navrženi Zd. Hršel, Mir. Malovec, Věra Podhradská a MUDr. Vladimír 
Škoda.

Divadelní večer Evy Seemannové, která 17. ledna předvedla Guelmovu hru
"Jean kaj mi", jistě dlouho nevymizí z paměti nadšených diváků, kteří 
plně obsadili sál v přízemí. Hra, která byla uvedena i na řadě evrop-
ských scén, v Praze v Komornía divadle také Jiřinou Švorcovou, strhla
v podání Evy Seemannové vysokým dramatickým obsahem, předvedením i doko-
nalým esperantem.

Slavnostní koncert k jubilejnímu roku Leoše Janáčka připravili 31. led-
na naši přední umělci H. Supová-Halířová, A. Růžičková-Pavlínová, V. Ha-
líř, solista Janáčkovy opery a laureát mezinárodních soutěží R. Chudo- 
ba, houslový virtuos Arnošt Jíra a klavírista Pavel Kuchař. Účinkující 
sklidili neutuchající potlesk vděčných účastníků v plném koncertním sále 
Klubu školství a vědy.

V neděli 12. března v odpoledním televizním pořadu "Neděle v klubu" za-
zněly ďvě písničky v esperantu jako ukázka činnosti esperantského krouž-
ku Jednotného klubu pracujících ve Vyškově, který vede Pavla Kneslová.

V rámci 670. výročí Lysic a 115. výročí založení tamní pošty byla uspo-
řádána výstava známek, jejíž část byla věnována esperantu. Učastníci 
viděli, jak esperanto usnadňuje styk se světem. Uspořádal Ant. Bretšnaj-
dr ze Skalice nad Svitavou.

Letní esperantský tábor v Lančově bude mít letos tři běhy: 2. - 15. 7. 
pro děti do 15 let, 16. - 29. 7. a 30. 7. - 12. 8. V kursech pro začá-
tečníky, pokročilé, konverzačních, pro budoucí učitele a pro překlada-
tele se bude vyučovat 4 hodiny denně, pátá hodina je společný zpěv. Po-
řádá Klub esperantistů v Třebíči, pošt. schr. 72, 674 01 Třebíč, kde do-
stanete na požádání další informace a přihlášky. Kursovné je odstupová-
no podle včasnosti přihlášky.

Tradiční "Printempa Esperantista Renkonti  ĝ  o"   ve Vysokých Tatrách se koná
28.-30. dubna v hotelu Esperanto v Pribylině. Informace a přihlášky: 
Ing. Milan Zvara, Poprad.

Dr. M. I. Isajev, vedoucí interlingvistické skupiny Jazykovědného ústavu 
Akademie věd SSSR a vedoucí esperantské komise Svazu společností přátel-
ství se zahraničními zeměmi v Moskvě, má 28. března přednášet v pražském 
klubu esperantistů. Bude to příležitost uslyšet nejnovější informace o
postupu - jak víme, velmi nadějném - esperantistů v SSSR.

Seminář "Použití esperanta ve vědě a technice" pořádá Dom odborov v Zi-
lině ve spolupráci s vědecko-technickými sekcemi Zväzu esperantistov SSR 
a Českého esperantského svazu 7.-8. října. Přihlášky přijímá ing. Vlad. 
Němec, Hliny 722A, 010 01 Žilina, a to do 31. srpna. Přednášky budou ve 
dvou tematických okruzích: esperanto jako jazyk vědy a techniky a odbor-
né přednášky v esperantu.



Slovenská antologie v esperanotu.- Obsáhlý reprezentativní výběr ze slov-
enské literatury od nejstarších dob do dneška, v adekvátních překla-
dech J. Kořínka, Št. R. Seemanna, P. Rosy, M. Šaturové-Seppové, M. Lu-
káše, Ed. V. Tvarožka a J. Valaštana-Dolinského vydalo Slovenské peda-
gogické nakladateľstvo v Bratislavě. "Slovaka Antologio" se řadí do tra-
diční řady národních antologií vydaných v esperantu. Stojí 34,- Kčs. 
Zájemcům doporučujeme, aby je žádali v prodejnách Knihy.

"Kolora Kalejdoskopo" je výběr z básnických i prozaických překladů Milo-
še Lukáše /1897 - 1976/, který vydal v literární příloze Panoramo svazo-
vého věstníku Starto Český esperantský svaz. Úhledná brožura o 76 stra-
nách, obsahující m. j. i české překlady Zamenhofových básní, je milým 
dárkem všem svazovým členům. Mimo předplatné stojí 16,-- Kčs.

"Endre Ady 1877-119" je 39stránkový výbor z básní nejznámějšího moder-
ního maďarského básníka v esperantském překladu, s předmluvou dr. F. Ke-
rényiho a 7 ilustracemi. Vydal jej Ústav pro kulturní styky v Budapešti 
a dá se objednat i u našeho svazu za 8,-- Kčs.

"Estona soveta poezio" je další v sérii esperantských překladů nakladatel-
ství Eesti Raamat v Tallinu. ČES knihu ještě nedostal. Obracejte se na 
prodejny Sovětské knihy /Zahraniční literatury. Cena přibližně 7,-- Kčs.

"Trigro  ŝ  a romano"   /Třígrošový román/ Bertolta Brechta vydalo v překladu 
dr. Karla Schulzeho nakladatelství Edition Leipzig v NDR. Dílo o 374 
stranách stojí 52,-- Kčs, k dostání u všech knihkupců, kteří vedou lite-
raturu z NDR./Objednací číslo 592 523 4./

- Kiel vi vidas, aperas sufiĉe da novaj libroj por kontentigi diversajn 
bezonojn de la legantoj. Tial ni dedičis iom pli ol kutime da linioj al 
atentigo pri novaj eldonaĵoj, estas ja la "monato de la libroj", ĉu ne? 
Kompreneble, ni povas liveri al vi krome multajn aliajn. Petu la liston.

Moskevský rozhlas začal vysílat v esperantu 4. a 5. února večer, v rámci 
italského vysílání. Hovořil m. j. prof. Podkaminer o tradici sovětského 
esperantského hnutí. Podle dalšího hlášeni se připravuje vydání esperant-
ského jazykového průvodce jako pomůcky pro návštěvníky olympiády v Mos-
kvě. Pokračování ve vysílání záleží na odezvě u posluchačů. Dopisy adre-
sujte: Radio Moskva, Itala fako, k-do V. K. Švecov, Pjatnickaja 25, 
Moskva 113 035, SSSR. - Informu viajn eksterlandajn amikojn.

Moscow News, týdeník vycházející anglicky v Moskvě, publikoval jako pří-
lohu k č.10 11. března t. r. v esperantu zprávu L. I. Brežněva "O návrhu 
ústavy SSSR a o výsledcích celonárodní diskuse" ze 4. října 1977. Noviny 
s 15stránkovou přílohou jsou bezplatně k dispozici na požádání.

Romeš Čandra, předseda Světové rady míru, prohlásil v rozhovoru s dr. D. 
Blankem /NDR/ "Věřím, že esperantské mírové hnutí hraje již velmi vý-
znamnou úlohu, že spojuje všechny, kteří se angažují pro mír a esperan-
to. Je nutno se vzájemně dorozumět a říkáte-li "esperanto pro mír", my-
slím, že uvádíte dvě slova, která vlastně znamenají totéž."

Radio Zagreb ekde aprilo 1978 ŝanĝas la tagon de sia elsendo: ĝi estos 
mardo kaj horo 23.40. La unua elsendo laŭ tiu skemo okazos la 4-an de 
aprilo. La ondolongo restas 1a sama: 264 m aŭ 1163 kHz. Ne forgesu aŭs-
kulti la plej bone ĉe ni aŭdeblan Esperanto-elsendon, kaj poste skribu 
al: Radio Zagreb, Esperanto-fako, Jugoslavio.

Ĉ  u vi emus libertempi en Pollando?   Inter la 2-a kaj 23-a de julio okazas 
internacia tendaro "Agora" en Wronczyn apud Pobiedziska, sole por 14-
ĝis 19-jaruloj. Informiĝu/aliĝu ĉe: Pawel R. Janowczyk, str. Hibnera 6A4, 
PL-60-224 Poznaň, Pollando. Pago ebla laŭ aendeviza interŝanĝo.



Klub esperantistů v Hradci Králové oslaví 70. výročí 15. a 16. dubna 
kulturním a společenským programem, výstavkou o historii klubu a pracov-
ními schůzkami; vše se koná v Kulturním domě ROH, ul. ROH č,45.
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