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    Comenius je  název Mezinárodní vědecké akademie, která byla za-
ložena v dubnu t.r. v Kodani 28 zakládajícími členy, předními věd-
ci a členy národních  akademií. Všichni užívají esperanta a zastu-
pují tyto země: Belgii, Británii, Bulharsko, Československo, Čínu, 
Dánsko, Francii, Holandsko, Itálii, Japonsko, Jugoslávii, Německou 
spolkovou republiku, Norsko, Rumunsko, Sovětský svaz, Španělsko a
Švédsko. Sídlem této akademie bude univerzitní město Uppsala.

    71. světový sjezd esperanta, který se konal ve dnech 26.7. až
2.8, t. r. v Pekingu, byl dosud největším mimoevropským esperant-
ským kongresem. Zúčastniio se ho přes 2300 lidí. Státní úřady a o-
ficiální instituce věnovaly sjezdu nejvyšší přízeň a uznání. Novi-
ny, rozhlas a televize přinášely o něm stálé informace. Podrobnou 
zprávu o sjezdu uveřejníme v příštím čísle.

   Zemřel Teo Jung, básník, překladatel a spisovatel, ve věku 94 
let. Byl zakladatelem a vydavatelem nejrozšířenějšího esperantské- 
ho časopisu Heroldo de Esperanto a po několik desetiletí jeho ro-
daktorem. Do esperanta přeložil mimo jiné romány "Na západní fron-
tě klid" a "Cesta zpátky" od Remarqua.

   Mezinárodního knižního veletrhu v Sofii se zúčastnilo 50 zemí.
Knihy a časopisy v esperantu byly z Bulharska, Číny, Maďarska a
Polska.
  Železničáři-esperantisté z 18 zemí zasedali na svém 38. sjezdu
ve Skopji. Účastníků bylo hodně přes 700.
  Kanadská zpěvačka Joelle Rabu se objevila na uměleckém obzoru.
Zpívala ve francouzské televizi a podnikla vítězné turné po Spoje-
ných státech. Nyní se naučila esperantu. Skládá písně a byla po-
zvána, aby zpívala na světovém esperantském sjezdu v Pekingu.
   Dr. Willem Drees, bývalý ministerský předseda Holandska, nyní 
jeho čestný ministerský předseda, se 5.7. t.r. dožil svých stých
narozonin a současně padesátého výročí svého č1enství v esperant- 
ském hnutí. Vždy zdůrazňoval potřebu mezinárodního neutrálního ja-
zyka a zasazoval se o jeho všeobecné přijetí.
   V příštím roce oslavíme sté výročí vzniku esperanta. Esperanto
jako mezinárodní a neutrální jazyk sbližuje lidi, slouží vzájemné-
mu dorozumění a tím přispívá k upevňování přátelství a důvěry mezi
národy a pomáhá k utvoření harmoničtějšího světa. Další rozšíření
esperanta je velmi důležité a aktuální. Proto byla vydána výzva,
aby se zvýšil počet příslušníků esperantského hnuti. UNESCO na 
valném shrommáždění v Sofii ve své rezoluci z 8. listopadu 1985 u-
znalo, že esperanto učinilo velký pokrok jako nástroj dorozumění
mezi národy a kulturami různých zemí, a vyzvalo členské státy a 
mezinárodní nevládní organizace, aby připomněly sté výročí espe-
ranta vhodnými akcemi a aby se připojily k oslavám tohoto výročí.
   Sbírka básní ”Sur la sojlo de la amo" mladičké pražské básníř-
ky Markéty Procházkové v esperantském překladu Jiřího Kořínka vy-
šla v brazilském vydavatelství FONTO.
   Ĉ  e-motoda  . V Haagu byl zahájen seminář pro budoucí učitele to-
hoto přímého vyučovacího postupu bez učebnic a na základě konver-
zace. Vypracoval jej před 60 lety Andreo Cseh, a úspěch byl obrov-
ský. Tato metoda neobyčejně přispěla k rozšíření esperanta v mnoha
zemích. V roce 1930 byl v Haagu založen Mezinárodní Ĉe-institut,
který vychovává nové učitele pro výuku touto metodou.



    Nejstarší esperantský klub ve střední Evropě, Klub esperantis-
tů v Brně, oslaví v říjnu t.r. 85. výročí svého založení. Zaklada-
teli klubu byli poslanec Josef Hybeš, redaktor Dělnických listů
Karel Pelant, Václav Kovanda a Jan Kajš. Klub esperantistů v Brně
patří mezi největší a nejvýznamnější kluby v naší republice, a to
jak počtem členů, tak i svou činností a dlouholetou tradicí.
    Esperanto v jízdních řádech. Oficiální jugoslávské jízdní řády
také budou mít nyní vysvětlivky v esperantu. Mají je již po řadu
let jízdní řády Bulharska, Československa, Dánska, Itálie, Maďar-
ska, Norska a Polska.
   Sjezd invalidů-esperantistů bude ve dnech 13.-19.9. v Brně.
Přihlášky: J. Vaněček, Na Libuši 630, 391 65 Bechyně.
   Jiří Kořínek osmdesátníkem. Dne 1. října t.r. se dožívá 80 let
přední esperantský básník a překladatel Jiří Kořínek. Je světově
uznávaným básníkem, napsal přes 300 básní vysoce oceňovaných v me-
zinárodních beletristických soutěžích a je nejlepším překladatelem
operních árií z domácích i cizích oper, písní a sborových písní,
kterých je také několik set. Přeložil opery Jakobín a Manon Les-
caut, Slezské písně Petra Bezruče, od Jaroslava Seiferta Maminku,
Vějíř Boženy Němcové a Píseň o Viktorce, od Františka Halase Naši
paní Boženu Němcovou, Okřídlený kámen od Jiřího Karena a od Marké-
ty Procházkové Na prahu lásky. Jeho básně původní i překlady vy-
cházejí téměř ve všech esperantských časopisech. Mnoho jeho děl je
ještě v rukopise. Je funkcionářem Klubu esperantistů v Ústí nad
Labem a byl dlouholetým funkcionářem Klubu esperantistů v Brně.
Jiří Kořínek se dožívá svého životního jubilea v dobrém zdraví a
plný elánu pro další činnost. VZÁCNÉMU JUBILANTOVI přejeme ze srd-
ce ještě přemnoho let ve zdraví a v plné tvůrčí činnosti pro ra-
dost svých blízkých i pro dobro a rozkvět esperantské literatury.
K jeho významnému životnímu jubileu uspořádá Klub esperantistů v
Ústí nad Labem KULTURNÍ FESTIVAL. Zájemci, přihlaste se na adrese:
Miroslav Smyčka, Kojetická 90, 400 03 Ústí nad Labem.
   SET Lančov. Významným učilištěm mezinárodního jazyka, jazyko-
vou školou ve volné přírodě u jedné ze zátok Vranovksé přehrady, 
je Letní esperantský tábor (Somera Esperanto-Tendaro) v Lančově,
který se v tomto krásném koutku jižní Moravy letos konal již po
pětatřicáté. Je to chatový tábor moderně vybavený, výborné úrovně,
kde se už vystřídali hosté snad z celého světa. Také letos navští-
vilo tento tábor, který se konal ve třech etapách, na 400 zájemců;
přijeli hosté ze všech socialistických zemí. Pozoruhodná je účast
mládeže – téměř polovina všech účastníků – i celých rodin. Pořada-
telem i majitelem této letní školy je Klub esperantistů v Třebíči.
    Jubilejní světový sjezd esperanta ve Varšavě 1987. O možné ú-
časti našich členů na něm Vás budeme informovat v příštím čísle.
    Starto. V tiskárně je celý ročník 1985 a první čísla ročníku
1986. Předpokládáme, že během srpna by měli členové svazu konečně
dostat první čísla Starta.
    Pětiměsíční kurs esperanta zahájíme v úterý 7. října v 17 ho-
din v Klubu školství a vědy na Leninově 34. Kursovné činí 100 Kčs.
Upozorněte své známé na tuto dobrou příležitost.
    První klubovní schůze po prázdninách bude v úterý 2. září v
Klubu školství a vědy na Leninově 34. Zúčastňujte se našich schů-
zí, využívejte naší knihovny, noste odznaky!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Pro členy zdarma.


