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Zveme Vás na 
v e č e r   s  b á s n í k e m   F r a n t i š k e m  L á a z e c k ý m. 
Výběr z jeho děl přednese Eva Seemannová z Prahy.

Dne 9. března 1982 v naší klubovně v 19.30 hod.
----------------------------------------------------------------------------
Účastněte se
4. s j e z d u   Č e s k é h o    e s p e r a n t s k é h o   s v a z u 
ve dnech 19.-21. března 1982 v Pardubicích. Očekává se účast mnoha zahra-
ničních hostí. Přihlášky: Český esperantský svaz, Jilská 10, 110 00 Pra-
ha 1. Náš klub zastupuje 5 delegátů. Kromě nich se mohou zúčastnit hosté. 
Pro účastníky je připraven kulturní pořad, prohlídka města, setkání se
zahraničními účastníky a ples. Ve sjezdovém příspěvku Kčs 95,- je 
zahrnut sjezdový odznak, sjezdový materiál a služby a jízdenky všemi 
veřejnými dopravními prostředky.
----------------------------------------------------------------------------
Seminář o užití esperanta ve vědě a technice se bude konat 13.-15. srpna
1982 v Českých Budějovicích na téma: Energie - světový problém /nové a
neobvyklé prameny energie a jejich užití: zemské teplo, vítr, příliv a 
odliv a pod./. Seminář bude také částečně věnován problémům odborného 
jazyka, překladům a odbornému názvosloví. Přihlášky zašlete tajemníkovi
přípravného výboru /Jiří Patera, Na usedlosti 1534, 147 00 Praha 41.
Rukopisy na adresu: Doc. dr. Vl. Novobilský, CSc, Školní 5, 400 01 Ústí
nad Labem.

67. světový sjezd esperanta se bude konat v Antverpách /Belgie/, ve dnech
24.-31.7.1982. Záštitu nad sjezdem převzal belgický král Balduen. Také
Belgie vydá zvláštní esperantskou známku na počest sjezdu, stejně tak 
jako loňského roku Brazílie.

Cestovní kancelář REKREA a Český esperantský svaz podepsal dne 4.11.1982
smlouvu, která znamená organizované přijímání esperantských skupin ze
zahraničí, vysílaní českých esperantských skupin do jiných zemí, ale 
také výchovu průvodců na cesty a informace v esperantu. Informace: REKREA,
Pařížská 24/28, Praha 1 nebo Český esperantský svaz, Jilská 10,
110 00 Praha 1.

Bulharsko. Esperanto se stalo nepovinným studijním předmětem v 9. roční-
cích všech bulharských středních škol.

V rámci Budapešťského jarního festivalu, organizovaného Maďarským cizi-
neckým svazem ve dnech 19.-28.3.1982, se bude konat setkání esperantských,
divadel. Bude předvedeno čtrnáct divadetních her, zúčastní se profesio-
nální i amatérské umělecké soubory z Maďarska, Francie, Polska a Sov.
svazu. Další informace: Hungara Esperanto-Asocio, p.f. 153, H-1443 Budapest

34. sjezd Mezinárodní železničářské esperantské federace se bude konat
ve dnech 2.-3.5.1982 v Balatonfuredu. Všechny dosavadní sjezdy byly velmi
úspěšné, měly velkou účast a bohatý pořad pracovní i zábavný. 
Korespondenční adresa: H-1378 Budapest, Pf. 7.

Holandsko. Holandský diplomat T. Th. Schaapsveld napsal: Moje účast na 
světovém sjezdu esperanta v Brazílii byla povznášející zkušeností v po-
rovnání se zasedáními Spojených národů, kde nikdy není možno se vyhnout
jazykovým nesnázím.



Manilská deklarace byla předána Organizaci spojených národů. Deklarace o
světové turistice, která obsahuje uznání esperanta, byla na 36. valném
zasedání SN 9.10.1981 oficiálně předána ministrem pro turistiku na Fili-
pinách J. D. Aspirasem, který také pronesl oficiální  projev. Každá státní
delegace obdržela výtisk deklarace jako oficiální dokumentSN s přiloženou
zprávou generálního tajemníka Organizace světové turistiky R. R. Lorantiho.

Po doporučení Světové turistické konferenci v Manile ve prospěch esperan-
ta Maďarský esperantský svaz připravil Základy esperantské konverzace ná-
kladem 50 000 výtisků a Cizinecký svaz vydal v esperantu publikace a bro-
žury v esperantu o Budapešti a Maďarsku a užitečné informace pro cestující.

Letní esperantský tábor v Lančově oslaví letos třicet let svého trvání.
Jeho zakladatelem a vedoucím je Pavel Sittauer, ředitel školy v Třebíči.
Vyučování je ve třech etapách. První je od 4.7.-17.7.1982, druhá od 18.7.-
-31.7.1982, třetí od 1.8.-14.8.1982. Kursy jsou pro začátečníky, pokročilé,
konverzační, pro budoucí učitele esperantaa a překladatelský. Moderní chaty,
moderní kuchyně, koupání, soutěže, večery u táboráku, výlety. Poplatky od
Kčs 800,- do 890,-. Přihláška je platná po složení zálohy Kčs 300,-. Infor-
mace a přihlášky: Klub esperantistů, místní skupina ČES, 674 01 Třebíč.

Itálie.  Ke skupině přátel esperanta patří 95 italských poslanců všech 
politických stran. Skupina vyvíjí bohatou činnost.

Irsko. V březnu t.r. se bude konat v Dublině mezinárodní sjezd o lékařské
informatice. Podle stanov společnosti jednacím jazykem je vždy jazyk sjez-
dové země a angličtina, resumé mohou být ve francouzštině, němčině a
esperantu.

Jiří Karen
               Hovoří kniha

Ve mně je každé slovo
chlazené vodou pramenitou.
Já tě zvu k usednutí
do židle z rákosového proutí.
Pohladím tě slovem
žádné tě nezarmoutí.
Ve mně žije sto pozapomenutých tváří
paže k lásce mám rozpřažené
Mne si přečti
Ve mně hoří napalm smyslnosti
lidé ve mně milují inenávidí.
Já bylinkami veršů
tvůj stesk a touhu povyléčím.
Má statečnost je statečná.
Mé snění je hutnější hvězdy
radost mám pro přítomné
víru pro budoucí.
Mne si vezmi
jestli hledáš věci
bezpečně tkvící 
jako Země ve vesmíru.

Pozvání do Lipska.  Esperantisté z Lipska velmi srdečně zvou na Mezinárodní
veletržní esperantské setkání ve dnech 12.-14. března 1982 s tématem:
Goethe-Faust-Lipsko. V rámci setkání prohlídka města, seznamovací večer,
knižní bazar, kulturní pořad. Příspěvek 118 M zahrnuje nocleh a stravu.
Přihlášky a informace: Organiza Komitato de IFER, Käthe-Kollwitz-Strasse
115, DDR 701 Lipsko.

V díle I. Dratwera "Pri internacia lingvo dum jarcentoj" můžeme číst: F.
Běhounek, dr. lékař, doprovázel Nobilovu výpravu na severní točnu, na-
psal: "Od doby nešťastné Nobilovy výpravy jsem uvědomělý esperantista.



Katastrofa by nedopadla tak tragicky, kdyby bylo možno se lépe dorozumět.
Bylo zapotřebí pěti jazyků a přesto dorozumívání velmi špatně fungovalo ...
Každý, kdo bude v zahraničí, ať se učí esperantu! /Poznamenáváme: Dr.
Běhounek, radiolog, profesor Vysoké školy technické, akademik ČSAV, člen
korespondent Rumunské akademie věd, vyznamenaný řádem práce, autor řady
populárně vědeckých děl pro mládež./ /Starto, 2. 1981, J. Mařík/

Esperantská setkání v Maďarsku.  Letos se koná v Maďarsku 24 esperantských
mezinárodních, zemských, odborných setkání, sjezdů, konferencí, festivalů,
mírových pochodů, mezinárodní letní universita, tábory, festival.

Vyznamenání. Dlouholetý aktivista esperantského hnutí v Polsku red. Lech
Kosienak dostal nedávno jedno z nejvyšších polských vyznamenání: Rytířský
kříž řádu znovuzrozeného Polska. - Hamburský senát vyznamenal předsedkyni
Německého esp. svazu H. Normannovou záslužným křížem Něm. fes. republiky.

Na Slovensku se uskuteční letos 7 esperantských turistických, mládežnic-
kých a výukových setkání /v Pribilině, Žilině, Košicích, Slovenském ráji,
dvě ve Vysokých Tatrách, Bezovci/.

Přikládáme složenky těm, od kterých jsme dosud neobrželi příspěvek.

Připravili: Josef Vondroušek a zdeněk Hršel.


