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   BRNO. DALŠÍ KURS ESPERANTA PRO ZAČÁTEČNÍKY, čtyřměsíční, bude 
zahájen v úterý 3. března o 17. hod. v Klubu školství a vědy na Le-
ninově ulici 34. Kursovné 100 Kčs.
   8. SETKÁNÍ ESPERANTISTŮ-OBRÁNCŮ MÍRU se bude konat v Pardubicích 
od 20. do 22. března. Na programu je slavnostní zasedání, mírové 
dialogy, kulturní pořad, zájezd do Ležáků a do Žlebů aj. Informace: 
Milada Hemerková, Wolkerova 2071, 530 02 Pardubice, tel. 34722.
   TRADIČNÍ SETKÁNÍ ESPERANTISTŮ TŘÍ MĚST, Bratislavy, Brna a Buda-
pešti (B-B-B), bude 5.-7.6. v Brně. Podrobnosti uveřejníme v příštím 
čísle. Informace: Jana Burianová, Šmeralova 35, 625 00 Brno.
  NEJEN JAZYKOVOU ŠKOLOU, ALE REKREACÍ je Letní esperantský tá-
bor v Lančově, který se koná letos již po pětatřicáté! Turnusy jsou: 
28.6.-11.7., 12.7.-25.7. a 26.7.-8.8. Včasně přihlášení získávají 
slevu. Informace: Klub esperantistů, 674 01 Třebíč.
  VĚDECKO-TECHNICKÁ SEKCE ČES uspořádala ve dnech 1.-5.9.1986
v Roudnici nad Labem terminologický kurs, kterého se zúčastnilo 
30 osob z 5 zemí. Výuka probíhala podle příručky ing. Jana Wernera 
"Terminologia kurso". Připravuje se také založení terminologického
střediska. Podrobná zpráva o kursu je uveřejněna ve Startu 86/5.
  DVACETIJAZYČNÝ MUZEOLOGICKŹ SLOVNÍK "Dictionarium Museologicum"
se právě tiskne v Maďarsku. Vznikl ve spolupráci Národního ústředí 
muzeí v Budapešti s Mezinárodní muzejní radou, pracující pod zášti-
tou UNESCO. Toto význačné terminologické dílo má usnadnit práci 
muzejním odborníkům, kteří se musí zabývat dokumenty a publikacemi 
v cizích jazycích. Mezi dvaceti jazyky je také esperanto. (HdE, 87/1)
   NA KUBĚ jsou vládní a vědecké autority dobře informovány o mezi-
národním jazyce. Kubánský esperantský svaz se uchází o pořádání svě-
tového kongresu v roce 1992 a již nyní se na něj připravuje. Ke sté-
mu výročí esperanta bude vydána příležitostná známka.
  SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODY, VEGETARIÁNŮ A JÓGINŮ ve slovenských
lázních Dudince se bude letos konat ve dvou turnusech: jarní 3.-9.5. 
a podzimní 30.8.-5.9. Na programu jsou přednášky odborníků o život-
ním prostředí, ochrana přírody, makrobiotice, vegetariánství a józe. 
Dále jógová cvičení, koupání v termálním bazénu a vycházky do okolí. 
Kromě toho tam budou účastníci výpravy do Himaláje a Pamíru vyprávět
o svých zážitcích a o národě Hunzů, kde se lidé dožívají až 150 let.
Informace: Arnošt Váňa, 962 71 Dudince.
  CELOSTÁTNÍ SJEZD ŽELEZNIČÁŘŮ-ESPERANTISTŮ  se uskuteční 6.-12.9.
v Dudincích. Informace: Arnošt Váňa, 962 71 Dudince. 
  Bulletin Klubu esperantistů v Liberci, "LIBERECA INFORMILO",
má za sebou prvních pět let existence. Jeho bohatou a záslužnou čin-
nost hodnotí ve Startu (86/6) Jiří Hanousek. Pro náš brněnský klub
je zvláště významné to, že součástí libereckého bulletinu je i mluv-
nice esperanta, jejímž autorem je náš člen Miroslav Malovec. Citu-
jeme: "Je to první velká mluvnice esperanta, srovnatelná se dvěma,
které vyšly v esperantu a ve francouzštině. Náš český jazyk je tedy 
třetím na světě, v němž je publikována perfektní mluvnice esperanta
a vlastně mluvnice nejdokonalejší, protože již přihlíží k dílům
vydaným již dříve v Holandsku a ve Francii." Informace: Esperanto-
-Klubo, poŝtfako 194, 460 01 Liberec.

  SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ KONGRES VE VARŠAVĚ od 25.7. do 1.3.1987: 
Ti, kdo se přihlásili u ČES, dostávají poštou složenku a přihlášku. 
Zasláním zálohy 2000 Kčs a vyplněné přihlášky se považuje přihlášení
za závazné. Podmínkou je té zaplacené členství na 1987. Informace: 
Český esperantský svaz, Jilská 10, 110 01 Praha 1, tel. 220262.
  INTERLINGVISTICKÝ SEMINÁŘ VE VYSOKÝCH TATRÁCH pořádá 20.-24.5. 



společné Slovenský a Český esperantský svaz. Informace: Slovenský 
esperantský zväz, Sobotské nám. 6, 058 01 Poprad, tel. 23539.
  CHCETE SE ZÚČASTNIT 15. JARNÍHO MÍROVÉHO POCHODU? (Loni se tam 
sešlo téméř 500 osob!) Uspořádá jej na Bílou sobotu Klub es-
perantistů v Jablonci nad Nisou pod záštitou Okresní mírové rady. 
Trasy 15, 25 a 35 km. Následuje přátelský večer se zahraničními hos-
ty a členy klubů z jiných míst. Informace: Esperanto, poŝtfako 190, 
466 21 Jablonec n.N.
   NOVÁ MÍSTNÍ SKUPINA ČES, nazvaná Aqualica, byla založena letos
lednu. Zaměřuje se na ochranu vod a výstavbu malých volních elek-
tráren. Kdo by chtěl s nimi spolupracovat, nechť napíše na adresu: 
Miroslav Tenčl, Všehrdova 6, 118 00 Praha 1. (Tel. 534854.)
   OD LUDMILY FREIOVÉ byl vydán již dříve vědeckofantastický román 
"Strach na planetě Kvara" (Karavana, 153). Nyní vyšlo jeho pokra- 
čování s názvem "Cizinci na planetě Kvara" (Karavana, 194). Zvlášt-
ností je, že tamní obyvatelé užívají v mezistátním styku esperanta.
   AGENTURA NOVOSTI vydala brožuru Michaila Gorbačova "La Senmorta
Glorado de la Sovetia Popolo". Doporučujeme vám, abyste si o ni na-
psali na: Eldonejo de Presagentejo Novosti, 119021 Moskvo, Sovetio.
  JEDNA Z MÁLA KNIH Z AFRICKÝCH LITERATUR vyšla v esperantském 
překladu. Je to sbírka básní, jejímž autorem je angolský básník a
státník António Agostinho NETO (1922-79). (HdE 87/1)
  VELETRŽNÍ SETKÁNÍ ESPERANTISTŮ (IFER) V LIPSKU se koná ve dnech 
13.-15. března. Informace: Kulturbund der DDR, Organiza Komitato de
IFER, Känthe-Kollwitz-Str. 115, 7010 Leipzig, DDR.
   KULTURNÍ FESTIVAL V OPAVĚ ke 120. výročí narození Petra Bezruče
a ke 100. výročí vzniku esperanta se bude konat ve dnech 18.-20.9.
Sledujte o tom informace ve svazovém věstníku Starto.
   JUBILEJNÍ MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ SETKÁNÍ V BUTAPEŠTI se bude ko-
nat 20.-23. března.
   Sekce železničářů ČES vás zve na své 2. PRAŽSKÉ APRÍLOVÉ SETKÁNÍ
11. a 12. dubna. První den bude zábavný večer v závodním klubu Tesla
na Čáslavské 5 (stanice metra Flora). Hrají Barbuloj - a možná při- 
jde i kouzelník. Vstupné (i s večeří) 50 Kčs. Informace: Český espe-
rantský svaz, Jilská 10, 110 Ol Praha 1, tel. 220262.
   KROUŽEK ESPERANTISTŮ-INVALIDŮ V BRNĚ-BOHUNICÍCH uvítal na své
pravitelné schůzce 28.1. jako hosta našeho člena Miroslava Malovce.
V souvislosti se školním pololetím obdrželi malí kursisté diplomy
o svém prospěchu. Několik rodin i s dětmi se přihlásilo do posled-
ního turnusu v Lančově.  Dále se děti z tohoto kroužku účastní akce
Městského domu pionýrů v Praze na téma "Štěstí" a už malují obrázky
podle svých představ a s esperantskými symboly. Tyto kresby budou
pak na chystané cestě kolem světa rozdávány ve školách různých zemí.
   Přikládáme složenku těm, od kterých nám dosud nedošel příspěvek
na rok 1987.
- - - - - - - - -  - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. - Pro členy zdarma.


