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Agrablan kaj feliĉan novan jaron 1979, sanon, kontenton kaj prosperon
dum ĝiaj 365 tagoj deziras al vi
                                la komitato de la klubo
Pozvání na výstavu
Jako první větší akci roku jsme pro brněnskou veřejnost připravili
výstavu "Mezinárodní jazyk dneška", která byla ve výstavní síni Klubu
školství a vědy zahájena 12. ledna v 17 hod. Projev při zahájení, kte- 
rému byla přítomna ředitelka Klubu školství s. Čapková a pracovník KˇV
s. Novák, zástupci brněnského tisku a první návštěvníci, pronesl před-
seda klubu J. Vondroušek. Výstava, která v 18 tematických celcích při-
bližuje problematiku mezinárodního jazyka, je přístupna do 25. ledna
v pondělí až pátek od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Vstup je volný.
Upozorněte své známé a přiveďte je.

"Perspektivy plánovaného jazyka ve vědě a technice"
je název semináře, který ve středu 24. ledna pořádá krajská komise pro
vědecké, technické a ekonomické informace při krajské radě ČSTV v Br-
ně. Přednáší inĝ. arch. Jan Werner, člen našeho klubu. Akce se koná 
v čitárně časopisů Státní vědecké knihovny na Leninově 5/7 od 9 hodin.
Účastníci si budou moci prohlédnout výstavku novinek interlingvistické
literatury. Účastnický poplatek činí 12,-- Kčs.

3. sjezd Českého esperantského svazu
se koná 10. a 11. února v Praze 10-Strašnicích v restauraci Skalka. 
Náš klub bude zastupovat pět delegátů. Sjezd bude mít převážně pracov-
ní ráz. O sjezdu budou delegáti referovat na výroční schůzi klubu 13.
února, na kterou všechny členy srdečně zveme.

Veturu kun ni!
Unutagan aŭtobusan ekskurson al Györ /Hungario/ ni preparas por komen-
co de majo. La partopren-kotizo estos proksimume 60,- Kčs. Aliĝu ĉe 
la klubo skribe.   

Internacia Foira Esperantista-Renkonti  ĝ  o   - IFER en Lepsiko /GDR/ okaz-
as la 9-an ĝis la 11-a de marto, Aliĝu ĉe Organiza Komitato de IFER,
DDR-701 Leipzig, Kathe Kollwitz-Str. 115, pagu al Zd. Křimský, sídliš-
tě Brabčov 2751/2, 276 01 Mělník /ĝis 31-a de jan. 231,:-- Kčs, ĝis 20a
de feb. 248,-- Kčs /kun tranokto/.
 
Letní esperantský tábor v Lančově
u Vranovské prehrady se letos koná ve třech turnusech:
1. 1.-14. července pro mládež
2. 15.-28. července
3. 29.čevence - 11. srpna.
Esperantu jsou věnovány 4 hodiny denně, pátá je společn zpěv. Odpo-
ledne koupání, sport, vycházky, večer táboráky a besedy, vše podle 
táborového řádu. Strava 5x denně. Účastníci jsou povinni navštěvovat
některý z kursů: A - pro začátečniiy, B - pro pokročilé, C – konver-
zační, D - pro budoucí učitele, E - pro absolventy kursu C a D. V kaž-
dém turnusu celodenní výlet a dva polodenní /Vranov a Bítov/. Poplatek
je odstupňován podle následující tabulky:

  záloha min. 250,- Kčs         mládež do 18 let   člen ČES  ostatní

do 30. ledna                    480,--             540,--    640,-
do 15. března                   550,--             600,--    660,--
do 15. června                   600,--             660,--    700,--
od 16. června                   660,--             700,--    740,--
Přijati mohou být účastníci starší 12 let. Bližší informace a přihláš-



ky na požádání u našeho klubu nebo přímo u pořadatele tábora: Klub 
esperantistů, schr. 72, 674 01 Trebíč.

A  ŭ     ĉ  u somere al Slovakio?  
Somera Esperanto-Lernejo "SELKO-79" okazas en Košické Hámre inter 27-a 
de julio kaj 11-a de aŭgusto. Informo kaj aliĝo ĉe dr. Elemír Erby, 
Dom umenia, 041 23 Košice.

Turisma semajno "TUSE-79" en Slovaka Paradizo okazos inter 11-a kaj 
17-a de aŭgusto. Informo kaj aliĝo ĉe Peter Pavúk, Konrádova 6, 052 01
Spišská Nová Ves.

Co nového nabízíme
Nástěnný kalendář 45 x 32 cm /vyd. ČES/ 4,-- Kčs 
Posuvný nástěnný kalendář na neomezenou dobu /vyd. ČES/ 7,-- Kčs
Mimoto máme v několika výtiscích novější knihy ze zahraničí, které 
nám zaslal sekretariát svazu na uiázku. Prodej na klubovvých večerech.

Kiu volas korespondi
kun polaj geesperantístoj, skribu al ni. Proksimume 20 adresoj estas
je via dispono.

Nova Esperanto gazeto
Bsperanto-Klubo en České Budějovice eldonas sian ampleksan bultenon
"La Progreso" kvinfoje en la jaro. Nun ĝi estas abonebla por 15 Kčs.
Mendu ĉe Městský dům kultury, 370 01 České Budějovice.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Najdete-li přiloženou poštovní poukázku, znamená to, že nám dosud ne-
došel Váš členský příspěvek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_

"Aliko de Esperanto en scienco kaj te  ĥnik  o"   se jmenuje sborník ze
semináře pořádaného v Domě techniky v Žilině 7.-8. října 1978. Sborník,
jehož redaktorem je náš člen ing. Jan Werner, obsahuje 16 referátů 
přednesenýc na semináři, který byl první tohoto druhu u nás. 

Esperanto také v našem jízdním rádu
Ministerstvo dopravy oznámilo Českému esperantskému svazu, že je 
ochotno zavést esperantskou verzi vysvětlivek v celostátním jízdním
řádu ČSD.

Odbíráte esnerantský časopis?
Časopisy nejen informují, ale jsou také dobrými jazykovými rádci a 
pomocníky, kteří za Vámi jdou až do domu, jestliže si je předplatíte. 
Kromě svazového "Starta" je tu ještě řada dalších, které si můžete
pčedplatit v Českém esp. svazu /Jilská 10, 110 00 Praha 1/: např.
"Paco" /6 čísel po 16 stranách ročně + zvláštní čísla/ za 30,-- Kčs
"Juna Amiko" /3 čísla/za 15,-- Kčs, "Heroldo de Esperanto" /118 čísel/ 
za 88,-- Kčs. Poštovní novinová služba Vám může zajistit např. "Der
Esperantist", "Hungara Vivo", "Bulgara Esperantisto", "Scienca Mondo", 
"Homo kaj.Kosmo", "Scienca Revuo", "Pola Esperantisto". Využijte těch-
to možností.

A  ŭ  skultu Polan Radion:  
Ĉiutage trifoje: 06.00 -  6.30; 41 m, 49 m, 75 m, 200 m
                 16.30 - 17.00; 31 m, 49 m
                 22.30 – 23.00; 41 m, 49 m, 75 d, 200 m
Aŭskultante skribu al la redakcio /ne necesas ĉiutage/ kaj partoprenu 
la konkursojn kun premioj.
========================================================================
Almetite vi ricevas la programon por januaro kaj la unua trionjaro. 
La numeron preparis Josef Vondroušek kaj Zdeněk Hršel.
Por membroj kaj subtenantoj senpage.


