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Čtvrt století esperantského vysílání z Varšavy.- 4. dubna 1959 začala 
Varšava vysílat v esperantu. Dnes vysílá šestkrát denně různě zaměřené 
programy. Literárních pořadů bylo odvysíláno 1 300. Kdy se vysílá? 
5.30 - 6.00 /podle univerzálního času/ na vlnách 41,27; 48,90; 50,04;
             200 m /7270, 6135, 5995, 1503 kHz/
11.00 - 11.25 31,50, 41,99 m /9525, 7145 kHz/ 
15.30 - 15.55 31,01; 41,18 m /96759 7285 kHz/ 
16.30 - 16.55 41,18; 49,22 m /7285, 6095 kHz/ 
19.30 - 20.00 41,18; 49,22 m /7285, 6095 kHz/
21.30 - 21.55 41,18; 49,22; 50,04; 200 m /7285, 6095, 5995, 1503 kHz/
A když jste poslouchali, napište občas redakci: Radio Polonia, poŝt-
kesto 46, 00-950 WARSZAWA, POLSKO.

Zdarma po Bulharsku.- 36. mezinárodní sjezd esperantské železničářské
federace se koná 12.-18. května na Slunečním pobřeží. Bulharský ministr
dopravy, který je protektorem sjezdu, povolil všem zahraničním účast- 
níkům od 7. do 23. května bezplatnou přepravu na bulharských železni-
cích.

Bratislavaj Esperantaj kulturaj tagoj:- Bratislava Esperanto Klubo in-
vitas ankaŭ vin partopreni la kulturajn tagojn inter la l-a kaj 3-a de
junio en Domov mládeže, Februárového víťazstva 80, 831 01 Bratislava. 
La kotizo 130 Kčs inkluzivas du tranoktojn kaj ĉiujn manĝojn. Tre in-
teresa programo. Aliĝu ĉe Alica Komlóšiová /adreso de Domov mládeže/.

Kursy esperanta na 80 univerzitách dokazují rostoucí prestiž mezinárod-
ního jazyka v univerzitních kruzích. V důsledku schválení čínského mi-
nisterstva výchovy, že esperanto je volitelným jazykem ze dvou cizích, 
zahájilo kursy esperanta dalších devět čínských vysokých škol.

V Maďarsku se letos koná 14 esperantských setkání, seminářů, táborů, 
sjezdů a letní univerzita v Gyule. Podrobné informace na požádání.

V Sovětském svazu se každý rok koná řada esperantských táborů většinou
pro mláděž. Účastní se jich obvykle přes 500 osob, a to i ze zahraničí.

Geologický kongres v Moskvě.- 5. svazek sborníku Geologio Internacia 
vyjde v esperantu k 27. mezinárodnímu geologickému kongresu v Moskvě.

Bulharská vyznamenání.- Předseda Bulharského esperantského svazu Chrisbo 
Gorov byl vyznamenán nejvyšším bulharským státním vyznamenáním Hrdina
socialistické práce. Nositelem stejného vyznamenání je T. Petkovová a 
N. Alexijev.

"Kastora Klubo de Esperanto" ve Varšavě, který rozšiřuje esperanto mezi
mládeží do 18 let organizuje dnes přes 6 tisíc členů z 56 národů. 
První mezinárodní sjezd pořádá od 15. do 22. července v Bydhošti. Pro-
gram je pochopitelně výhradně esperantský. Informace podá klub na adre-
se: str. Klonowa 18, 00-591 WARSZAVA, POLSKO.

Úspěch rozhlasového kursu.- Dvě rozhlasové stanice ČLR, Taiyuam a Ghong-
ging, vysílaly po čtyři měsíce denně kurs esperanta. Hned při zahájení 
si objednalo učebnice několik tisíc účastníků.

Esperantotur v Bydhošti, turistická služba spolupracující s UEA, pořádá 
letos 525 zájezdů do všech evropských států a do jiných kontinentů. 
Z toho je 12 týdenních zájezdů do zemí Beneluxu, 15 týdenních pobytů ve 



Varně, 24 čtrnáctidenních pobytů v Pisanici /bulharské esperantské uči- 
liště/, 50 zájezdů do Budapešti apod. Podrobné informace na požádání.

Setkání esperantistů-obránců míru v Pardubicích 23.-25. března, kde by- 
lo přes 700 účastníků z různých zemí Evropy, mělo velký úspěch a ohlas.

Otevřený dopis maďarských univerzitních profesorů, spisovatelů a filo-
logů britské ministerské předsedkyni Margarete Thatcherové.- Když byla 
M. Thatcherová v televizním pořadu dotázána, co je jejím nejvřelejším 
přáním, odpověděla: "Přála bych si mluvit devíti cizími jazyky, abych 
se přímo dorozuměla se svými zahraničními partnery. Když jsem byla mla-
dá, slýchala jsem o esperantu. Tento jazyk bohužel nedosáhl úspěchu, 
ačkoliv by ho bylo nesmírně zapotřebí. Je škoda, že neuspěl." Jako od-
pověď na tento výrok se maďarští univerzitní profesoři rozhodli obrátit 
se na M. Thatcherovou otevřeným dopisem, který byl publikován v časo-
pise Világ és Nyely a adresátce dodán v anglickém překladu. Uvádíme ve 
zkratce z tohoto dopisu podstatnou část. "Vaše slova jsou upřímná, do-
bře míněná, jste si vědoma jazykových nesnází našeho světa a potřeby
mezinárodního jazyka. Uvažte však, stačilo by opravdu devět jazyků pro
bezprostřední rozhovor se všemi zahraničními hosty? K tomu by byl vhod-
nější uspěšný, ano, úspěšný mezinárodní jazyk. Račte se o tom přesvěd-
čit a vyslechnout názor anglických a amerických lingvistů, aktivních 
příslušníků esperantského hnutí. Mohla byste vznést otázku, proč hnutí 
s tak dobrým jazykem nedosáhlo všeobecné popularity? Odpovědí je mnoho, 
uvedeme jen tři: nedostatek finančních prostředků, nedostatečný zájem 
světových časopisů a tisku a krátkozrakost politiků. Přesto mezinárod-
ní jazyk sklidil několik velmi významných úspěchů; kromě iniciativy 
bývalého Svazu národů zavést esperanto do všech škol na světě se zmíní-
me o britské sněmovně, kde v roce 1971 byla založena poslanecká skupi-
na na podporu esperanta. Zásadou těchto 140 poslanců je, že esperanto 
je vhodnější prostředek dorozumění než angličtina. Naše věc závisí 
v mnoha směrech od politiků. Byl by to velkolepý historický čin, kdyby-
ste vy, jakožto vlivný politický činitel, udělala ve Vaší zemi a ve 
Spojených národech pro esperanto. Je jisté, že by Vás Vaši krajané pod-
pořili." Budapešť, únor 1984.

4.jarní seminář Esperantského kroužku Klubu pracujících v Mnichově 
Hradišti  se koná 18.-20. května v rekreačním středisku Tesla Borovice
7 km severně od Mnichova Hradiště. Dopoledne se vyučuje, odpoledne bu-
dou výlety, a to Český Dub a Jablonné, nebo Jablonné - Máchovo jezero. 
Večer je kulturní pořad. Poplatek pro účastníka 139 Kčs. Přihlášky: 
MUDr. J. Hradil, Esperantský kroužek KP , 295 01 Mnichovo Hradiště.

Letní esperantský tábor v Lančově.
1. běh od 1. července do 14. července, 2. běh od 15. do 28. července,
3. běh od. 29. července do 11. srpna. Poplatek 820 Kčs. Vyučování 4 hod. 
denně, další hodina zpěv. Odpoledne koupání, sport, vycházky, večer 
táboráky a besedy, informace a přihlášky: Klub esperantistů, MS ČES, 
674 01 Třebíč.

Pavel Sittauer 50letý.- Zakladatel esperantského tábora v Lančově se
4.ledna 1984 dožil v mladické svěžesti 50 let. Od studentských let 
patří k nejaktivnějším pracovníkům pro mezinárodní jazyk. Se skupinou 
vrstevníků začal před více jak 30 lety budovat letní tábor v Lančově, 
kde byly především jeho zásluhou vychovány stovky nových esperantistů. 
Tábor má dnes své jméno v celém esperantském světě. Jubilantovi doda-
tečně mnoho zdaru!

Turistické dny v Žilině se konají 13.-18. srpna. Na programu jsou tři 
půldenní a tři celodenní výlety a jeden celodenní autobusový zájezd. 
Účastnický poplatek 330 Kčs. Přihlášky: Ladislav Hanzel, Tr. obrancov 
mieru, 010 01 Žilina.



AEST 1984 v Brně.- Předběžné přihlášky na seminář o aplikaci esperanta 
ve vědě a technice v Brně 31. srpna až 2. září přijímá i náš klub. Jak 
již bylo oznámeno, je hlavním tématem perspektiva světové výroby potra-
vin.
------------------------------------------------------------------------
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Pro členy zdarma.


