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Schůzky o letních prázdninách
     Do 11. července se scházíme v dosavadní klubovně KŠV, od 17. čer-
vence až do konce srpna se budeme scházet v klubovně Čs. červeného 
kříže na náměstí Družby národů č. 8. Tyto prázdninové schůzky jsou 
bez předem ohlášeného programu. Můžete tam však přivést své zahraniční
přátele, kteří Vás v tuto dobu navštíví. Od 4. září máme své klubovní 
večery opět v klubovně KŠV na Leninově 34.

Esperanto v jízdním řádu
Jízdní řád ČSD na rok 1979-1980, platný od 27. května, všeobec-
né vysvětlivky – vedle jiných cizích jazyků – již také v esperantu.
Zprávu o tom přinesl i náš denní tisk. Československo se tak stává
druhou socialistickou /po Maďarsku/ a čtvrtou evropskou zemí /po Dán-
sku a Itálii/, která v oficiálním jízdním řádu používá mezinárodního
jazyka.

Založen Svaz sovětských esperantistů
     14. března 1979 se v Moskvě konala ustavující konference Svazu 
sovětských esperantistů za účasti 101 delegáta, kteří zastupovali více
než 4 tisíce esperantistů organizovaných v 90 klubech v 10 svazových 
republikách, jedné autonomní republice, 19 oblastech a krajích. Celko-
vý počet esperantistů v SSSR se podle zprávy o konferenci z přílohy 
časopisu Moscow News /která vyšla esperantsky/ odhaduje na 10 tisíc.
Předsedou svazu se stal prof. dr. Mahomet Isajev. Za svůj hlavní úkol
svaz považuje účastnit se za pomoci jazyka esperanta upevňování přátel-
ství a rozvíjení kulturních styků sovětského lidu s lidem zahraničních
zemí v zájmu míru, bezpecnosti a spolupráce; pomáhat esperantistům ve
studiu a prohlubování znalostí esperanta; vychovávat sovětské esperan-
tisty ve smyslu vlastenectví a internacionalismu, nekompromisním po-
stoji k reakční ideologii, fašismu, kolonialismu, rasové diskriminaci
a sociální nespravedlnosti. Svaz bude přispívat k rozvíjení mezinárod-
ních styků sovětských esperantistů a bude koordinovat činnost místních 
esperantských organizací jak uvnitř země, tak navenek. Vznik Svazu so-
větských esperantistů - na základě rozhodnutí Svazu sovětských společ-
ností přátelství a kulturních styků se zahraničím /SSOD/, Svazovou ra-
dou sovětských odborů a Komsomolu - je událost světového významu, pro-
tože dává možnost zastoupení SSSR ve světovém esperantském hnutí. 

Esperantská příloha "Moscow News"
     Moskevský týdeník Moscow News, který vedle anglické verze vychází
také francouzsky, arabsky a španělsky, publikoval již několik příloh
v esperantu s aktualitami ze sovětské i mezinárodní politiky. Tímto
způsobem vyšla již např. nová sovětská ústava, zpráva o návrhu ústavy,
prohlášení členských zemí Varšavské smlouvy a další aktua1ity.

Vyznamenání esperantského funkcionáře
    Předseda Bulharského esperantského svazu Christo Gorov byl vyzna-
menán vysokým řádem Georgi Dimitrova za činnost na poli sociálním a
esperantském.

Polská televize
uvedla v březnu hodinový pořad o praktickém využití esperanta. Mluvila
v něm řada vynikajících pracovníků v esperantském hnutí, redaktoři,
spisovatelé, herci aj. Nato byl předveden film z 63. světového espe-
rantského kongresu ve Varně a barevný polský televizní film "Aby člověk
rozuměl člověku."



Rozhlas a esperanto
   V roce 1978 se uskutečnilo 2 788 pravidelných rozhlasových pořadů 
v mezinárodním jazyce, a to z 15 stanic. Tyto pořady zabraly 1 018 vy-
sílacích hodin. - V roce 1977 bylo v esperantu 2 523 pořadů ze 14 sta-
nic v trvání 947 hodin.- Po celou dobu trvání 64. světového esperantské-
ho kongresu v Lucernu od 28. 7. do 4. 8. 1979 bude švýcarský rozhlas 
denně vysílat zprávy v mezinárodním jazyce.

Oční kliniky pro Afriku
     V Africe trpí milióny lidí těžkými očními chorobami. U více než
75 % by bylo mono zachránit zrak prevencí nebo okamžitou pomocí. Espe-
rantisté z řady evropských zemí vybrali potřebné částky na vybavení 
dvou pojízdných očních klinik i s lékaři, asistenty a ošetřovatelkami pro 
Keňu a Malávii. Tak se každoročně zachrání zrak desetitisícům lidí. 
Nyní se opět pořádají sbírky pro třetí a čtvrtou pojízdnou oční kliniku
pro Kamerun. Na každé klinice je nápis "oční Klinika dr. L. L. Zamenhofa."

Turistické dny v Žilině
     Toto esperantské setkání se koná od 23. do 26. srpna k 35. výročí
Slovenského národního povstání. Na pořadu je m. j. autobusový zájezd do
Vrátné doliny a do Rájeckých Teplic, každý večer se konají přednášky
v Domě odborů. Příspěvek Kčs 170,- zahrnuje ubytování a výlety. Přihlášky
přijímá Lad. Hanzel, Hliny IV/406 A, 010 01 Žilina.

"Zlatý polský podzim"
     Mezinárodní esperantské prázdniny "Ora pola aŭtuno" se již po pat-
nácté konají v kladském letovisku Mezihoří /Miedzygorze/ od 2. do 15. září. 
Za posledních deset let se tohoto setkání zúčastnilo na čtyři tisíce 
lidí z 26 zemí. V jejich rámci se konají mezinárodní kursy esperanta, 
esperantologický seminář, mezinárodní šachový turnaj, kulturní a zábav-
né pořady, výlety, ples aj. Přihlášky: Pola Esperanto-Asocio, Pk 16, PL 
50-952 Wroclaw 17, Polsko.

Eva Seemannová v našem klubu
    Večer poezie 20. března v podání Evy Seemannové, dramatické uměl-
kyně z Prahy, byl skutečný umělecký zážitek. Účastníci slyšeli dvě poe-
tická díla, Naše paní Božena Němcová od Fr. Halase a Píseň o Viktorce 
od J. Seiferta, a to v mistrovských překladech Jiřího Kořínka. Dále Eva 
Seemannová přednesla tři povídky z Knihy apokryfů K. Čapka v esperant-
ském překladu J. Vondrouška.

Hosta z Bratislavy 
    jsme měli 3. dubna: dr. Magdu Šaturovou, redaktorku Slovaka Antolo-
gio, která měla přednášku o národní literatuře v mezinárodním jazyce. 
Přednáška vyvolala živou diskusi.

Návštěvu Bratislavy
  připravujeme na pozvání bratislavských esperantistů na 28.-30. září. 
Přihlaste se včas. 

Jubileo
     La 23-an de majo 1979 ĝisvivis 80 jarojn s-ino Milda Jakubcová en 
Brno, laŭdevene latvino, kiu per siaj poemaroj "Elektitaj versaĵoj" kaj 
"Estrado de animaloj", multegaj kontribuaĵoj al Esperanta gazetaro kaj 
tradukoj el la latva poezio en Esperanton okupas elstaran lokon inter 
niaj literaturistoj. Al la jubileantino ni deziras multajn jarojn en 
sano, aktiveco, kontento kaj ĝojo.
=======================================================================
Agrablan libertempon al ĉiuj niaj membroj!
Per la almetita pagilo vi JAM NUN povas pagi la membran kotizon por la 
venonta jaro. Vi tiel helpos al ni majstri la lavangon de kotizoj aŭtu- 
ne kaj akiri por la klubo 10-%an rabaton. Dankon!.
- La numeron preparis J. Vondroušek kaj Zd. Hršel. Por membroj senpage.


