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Bonvenon el la ferioj!
 
   Ekde la 4-a de septembro ni denove kunvenas en la kutima klubejo D3 
en KŠV, Lenin-strato 34. Niaj klubaj vesperoj komenciĝas je la 19-a per
progresiga kurso, la ĉefa programo, anoncita almete al ĉi tiu numero de 
Bulteno, komenciĝas je la 19.30. La temoj estas laŭeble variaj, tiel ke
ili plaĉu kaj prosperu al multaj. Ĉiam estas sufiĉe da tempo por disku
to kaj interparolado. Nia riĉa biblioteko kun sufiĉe da revuoj estas uz-
ebla de ĉiu nia membro.

Kursy esperanta 
  Jakmile se sejde dostatečný počet přihlášek, zahájíme podzimní kursy.
Celoroční kursovné činí 160,-- Kčs. Písemné přihlášky - i na korespon-
denčním lístku - posílejte na adresu: Klub esperantistů KŠV, Leninova 34,
659 48 Brno. Nejpozdější datum zahájení je 2. října v 17.00 v klubovně 
D3. Upozorněte své známé. V městě je vylepeno od 20. srpna 250 plakátů.

Renkontigo Brno-Bratislava-Budape  ŝ  to  
  20.-21. de oktobro okazos en Bratislava renkontiĝo de esperantistoj 
el tiuj tri urboj kaj ties kluboj. En restoracio Reduta aoud Danubo oka-
zos sabate komuna tagmanĝo, ĝis 16-a horo komuna trarigardo de la histo-
ria centro, kastelo, muzeo kaj Slavín. Poste la partoprenantoj per aŭto- 
buso forveturots al montara ĉaledo de SAV sur la monto Baba apud Pezinok,
ekloĝos kaj vespermanĝos tie. Estos okazo por amika kunesto kun vino ks. 
Dimanĉe post matenmanĝo promeno en arbaro. Je la 10-a reveno al Brati-
slava, tagmanĝo, vizito de kafejo Bystrica sur la nova ponto. La kotizo 
por partoprenontoj estas 95,-- Kčs /du sabataj manĝoj, aŭtobuso al Baba,
tranokto/. Aliĝojn kun pago ni akceptas ĝis fino de septembro. Ĉu vi hel-
pos fondi novan tradicion - triurbajn renkontiĝojn?

Lančov 27x
    Letní esperantský tábor v Lančově u Vranovské přehrady vychoval pro
esperantské hnutí již tisíce přívrženců a přátel. Pro svou vysokou úro-
veň, stále vylepšované prostředí a obětavé odborné vedení získal Lančov
evropskou pověst. Na letošním, již 27. táboře prošlo kursy na 400 žáků a
posluchačů, mezi nimi i ze zahraničí, především ze sousedních socialis-
tických zemí.

Politeknika vortaro   ĉ  e  ĥ  a-esperanta  
   aperos en tri partoj ĝis 1981, la unua parto jam ĉi-jare. La tuta ver-
ko enhvas proks. 25 000 terminojn kaj kostos proks. 100,-- Kčs. Interes-
uloj povas ĝin mendi ĉe ing. Jan Werner, Kroftova 84, 616 00 Brno.

Semináře esperantské mládeže
   Budoucí funkcionáře svazu a místních skupin bude připravovat komise
mládeže ČES v tříletém cyklu seminářů. První z nich se koná 2.-4. listo-
padu v Karlových Varech. Za náš klub se ho zúčastní Miroslav Malovec a 
MUDr. Vladimír Škoda.

Brnanoj prelegis eksterurbe
   9-an de majo prelegis ing. Josef Vojáček en budapeŝta klubo Konkordo 
pri "Enkonduko en la komputilan sciencon". 30-an de majo prelegis en la 
klubo de Bratislava Josef Vondroušek pri Karolo la Kvara, ĉeĥa reĝo kaj 
romia imperiestro.

Pojďte s námi na výlet
V sobotu 29. září pořádáme výlet na Babí lom. Sraz v 9.00 u Domu umě-
ní na nám. Malinovského. Vede MUDr. Vl. Škoda a ing. Jos. Vojáček.



Seninář pro esperantisty pedagogy,
zaměřený na výchovu mládeže v interklubech, pořádá Český esperantský svaz 
19.-21. října v Merklíně u Karlových Var. Z našeho klubu se ho zúčastní 
M. Malovec, MUDr. Vl. Škoda a ing. J. Vojáček.

La 64-an Universalan Kongreson
en Lucerno partoprenis du niaj membr/in/oj. Raporton ni aperigos en la 
venonta numero.

Ze světa:
"Tutpopola heroa  ĵ  o"   je název esperantské mutace dalšího sovětského filmu, 
který popisuje hrdinské boje všeho sovětského lidu proti fašismu. Je vel-
mi pravděpodobné, že tento film získáme k promítnutí do Brna.

Polská mince se Zamenhofem v nominální hodnotě 100 zlotých, vydaná v sé-
rii mincí "Polští velikáni", bude patrně brzy velmi vyhledávanou mezi nu-
mismatiky. Byla totiž vyražena v poměrně malém nákladu.

Maďarský časopis Világés Nyely /Svět a jazyk/ přinesl rozhovor s maďar-
skými a sovětskými sportovci. Všichni dotazovaní těžce snášejí jazykové
nesnáze v mezinárodních sportovních stycích, sympatizují s esperantem a
přejí si jeho používání na příští olympiádě.

Mezinárodní loutkový festival se letos koná opět v Záhřebu od 4. do 7. 10. 
Ve stejné době se tam setkávají mladí esperantistů na mezinárodním dětském
srazu.

Rekreace pro esperantisty ve Varně.- Od 16. září do 29. listopadu 1979 a
od 1. března do 14. června 1980 je k dispozici hotel Čajka. V rámci
dvoutýdenního pobytu budou 4 zájezdy a společenské večery v mezinárodním pro-
středí, kursy esperanta pro pokročilé a konverzace. Každý pokoj má balkón 
s výhledem na moře. Před hotelem jsou pláže a rychlé autobusové i lodní 
spojení s bulharským pobřežím. Dvoutýdenní pobyt s plnou penzí a
zájezdy stojí asi 1 600,-- Kčs. Informace: Združenie priateľov školy es-
peranta ELBO, Steinerova 56, 801 00 Bratislava.

Mezinárodní škola esperanta v Rodopech.- U města Smoljan v osadě Pisanica
vybudovali bulharští esperantisté se státní subvencí krásné a moderní in-
ternátní středisko pro rodinnou rekreaci a vyučování esperantu. Má kapa-
citu 200 lůžek, hotelové vybavení, společenské místnosti, čítárnu apod.
Středisko je k dispozici od 1. srpna 1979 ve dvoutýdenních turnusech /od 
1. do 14. a od 16. do 29./ po celý rok. Čtrnáctidenní pobyt s plnou penzí 
a 4 zájezdy stojí od 1 200,-- Kčs /ve stanech/ do 2 000,-- Kčs. Informace 
a přihlášky: Esperanto, Steinerova 56, 801 00 Bratislava.

Esperanto v NDR. Od ledna t. r. všechny krajské časopisy Křesťansko-
demokratické unie v NDR otiskují kurs esperanta.

Doktoráty z esperanta v Maďarsku.- Kandidát studující na budapeštské
univerzitě studuje tři roky esperanto. Po dvou letech se podrobí rigorozní,
za další rok státní zkoušce. Tím získává univerzitní diplom. Po vypraco-
vání disertační práce může dosáhnout titulu doktor.

Esperanton vi povas a  ŭ  di   ĉ  iutage  : en la radio. Varsovio elsendas trifoje
tage, nun plej oportune vi povas aŭskulti matene je la 7-a sur la ondo de 
200 m /1502 kHz/. Lunde, ĵaŭde kaj sabate estas bone aŭdebla Bern sur la
ondoj 75 m /3985 kHz/, 48 m /6165 kHz/ kaj 31 m/9535 kHz/.
==========================================================================
Píspěvky na rok 1980 vybíráme již teď, a proto přikládáme složenku. Včas- 
ným zaplacením členského příspěvku umožníte svému klubu získat 10 % slevy 
pri odvodu svazových příspěvků a sobě pozdější nemilé upomínky. Děkujeme!
===========================================================================
Toto číslo připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Pro členy zdarma.


