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Jěště k 67. světovému kongresu v Antverpách:
Pozdravilo jej nebo se ho zúčastnilo 24 oficiálních zástupců Brazílie, 
Dánska, Izraele, Maďarska, Polska, Rakouska a USA. Reprezentanti Rakous-
ka a USA promluvili esperantsky. Písemně pozdravili sjezd diplomatičtí 
zástupci Austrálie, Británie, Indonézie, Nového Zélandu, Švédska, Švýcar-
ska, Vatikánu a Zambie. Dále se zúčastnili zástupci Číny, Francie, Jugo-
slávie, Jižní Afriky, NDR, NSR a Portugalska. Jako čestný host promluvil
vyslanec Tuniska. Velký zájem účastníků vzbudila schůze o parlamentní 
činnosti. Byla zdůrazněna nutnost další práce pro mezinárodní jazyk mezi
poslanci, jak se to děje v Británii, Itálii a Maďarsku. Literární sou-
těže v kategoriích poezie, prózy, dramatu a eseje se zúčastnilo 46 auto-
rů z 22 zemí se 117 příspěvky; do Československa šly 2 ceny. -- Konalo se 
10 přednášek na letní univerzitě. Své umění předváděly dvě divadelní 
skupiny z Francie a další z Jugoslávie a Maďarska. Na divadelním večeru
debutovala vynikající zpěvačka z Pekinu Q. Zinin s esperantskými áriemi.
Slavnostně otevřeli nový esperantský dům.

68. světový kongres esperanta 1983 v  Budapešti.- Pro členy ČES bude po-
platek asi 950,- Kčs, účast má organizovat Rekrea. Sledujte svazový 
orgán Starto, kde budou včas podrobnější informace.

Seminář SAEST - Aplikace esperanta ve vědě a technice se konal v srpnu 
v Českých Budějovicích za účasti 80 osob z 8 zemí. Letošní téma bylo 
"energie - světový problém". Přednášky se týkaly výroby a racionálního 
využívání energie. - Ostatně: nemělo by lidstvo více šetřit energií nej-
vyšších hodnot důslednějším používáním esperanta? Kolik této energie se 
vyplýtvá mnohonásobným překládáním, tlumočením - nebo jazykovým nedoro-
zuměním - prostě proto, že jazyků je více, než člověk zvládne?

80 let Klubu esperantistů v Praze bylo vzpomenuto 23. a 24. října v Pra-
ze, kde se sešlo několik set lidí z celé republiky a mnoho hostů ze za-
hraničí. Dopolední slavnostní schůzi zahájil předseda klubu s. Ondráček, 
dr. Horský pak promluvil o historii klubu, mezi jehož zakladateli byl i 
St. K. Neumann, pozdější národní umělec, a mezi jehož předsedy byl prof.
dr. V. Rosický, vynikající vědec, dr. St. Kamarýt, Rud. Hromada, dr. T. 
Pumpr, vynikající básníci a překladatelé především z češtiny. Mezi jeho 
členy nyní patří i zasloužilí umělci, sochař J. Harcuba a herec O. Sklen-
čka. K historii klubu promluvil i bývalý předseda ČES J. Vítek a jeho 
nynější předseda dr. Jar. Jermář, CSc. Odpolední kulturní pořad byl vel-
mi pestrý a hodnotný, večer strávili účastníci při tanci a hudbě. V ne-
děli byly organizovány vycházky po městě.

Foiraj kantoj. Tiel nomiĝis la tre sukcesa vespera programo de E-trio
en Brno la 12-an de oktobro. La trio, konsistanta el E. Seemannová, J. 
Budínská kaj J. Budínský e1 Prago estis entuziasme akceptita de la plen-
plena salono.

Poeto J. Karen prezentis en sia memorinda vespero en Brno la 19-an de
oktobro la temon "Kiamaniere pere de poezio influi terapeŭte sian sanon."
Krome estis prezentitaj muzikigitaj poemoj de J. Karen kaj Zd. Spilka. 
La muzikigo estis farita de komponisto D. Spilka. Plenega salono, ĝoja 
etoso.

Nova kurso de Esperanto funkcias ekde la 6-a de oktobro kun 17 kursanoj, 
krom la kurso progresiga. Ambaŭ gvidas J. Vondroušek.

Renkonti  ĝ  o de kolektantoj de esperanta  ĵ  oj  , aranĝata de ĈEA, okazos en



Valtice /kastela hotelo Hubertus/ 25-27. de marto 1983. Kotizo 35 Kčs
ne inkluzivas la tranoktejon kaj manĝojn. Aliĝu ĉe ĈEA en Prago aŭ ĉe 
s-o Vl. Hasala, 691 42 Valtice /tel. 94528/, kiu donos pli detalajn in-
formojn.
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Přiloženou poštovní poukázku použijte na uhrazení příspěvku na r. 1983.
Připravil J. Vondroušek a Zd. Hršel. Pro členy zdarma.


