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    "ZAMENHOFOVA CENA". V hlavním sídle UNESCO v Paříži byla 16.12.80
předána v pořadí druhá Zamenhofova cena, určená pro vyznamenání vy-
nikajicích osobností, které zvlášt přispěly k světovému míru a mezi-
národnímu dorozumění. Tentokrát byl takto poctěn generální ředitel 
UNESCO Amadou Mahtar M'Bow za přítomnosti polského velvyslance, funk- 
cionářů UNESCO, členů představenstva světového esperantského svazu a
dalších hostí. M'Bow řekl ve svém přejímacím projevu mj.: "Esperanto
se definitivné představuje jako jeden z nejúčinnějších prostředků
mezinárodního dorozumění a je způsobilé pro všechny obory kultury a 
vědy. Toto hnutí je hluboce inspirováno humanismem. Proto si přeji, 
aby esperanto, které přijaly již statisíce lidí na celém světě, stej-
ně tak jako četné univerzity, bylo ještě šířeji užíváno v budoucnssti
a aby se esperantská obec, se všemi svými nadějemi, dále rozšiřovala
ve všech zemích. Chovám nejvyšší úctu ke všem, kteří se účastní toho-
to hnutí, a vždy se těším, až si zase budu moci s nimi vyměňovat ná-
zory, protože vím, ža se dělíme o něco hlubokého. "(Esperanto 87/1)
   La 5-A KONGRESO DE ESPERANTO-ASOCIO okazos de la 11-a ĝis la 
13-a de septembro en Olomouc.
   La JUBILEA 10-A KONFEENCO DE SLOVAKA ESPERANTO-ASOCIO okazos de 
la 19-a ĝis la 21-a de junio en Nitra. Inf.: Mária Tomašovičová, ul. 
kpt. Uhra 9, 915 0l Nové Mesto nad Váhom.
  ESPERANTSKÝ KROUŽEK PKO V OLOMOUCI zve na oslavu 75. výročí Klubu
esperantistů v Olomouci a 100. výročí esperanta s tímto programem:
1.května: Prohlídka jarní etapy výstavy květin "Flora Olomouc".
2.května: Dopoledne prohlídka pamětihodností (s průvodcem).
   V l5 hod. slavnostní shromáždění (v PKO, Slovenská 5). 
Inf.: Esperantský kroužek PKO, Slovenská 5, 771 92 Olomouc.
   INSTRUISTOJ-MATEMATIKISTOJ ESTAS INVITATAJ AL PAZARĜIK (78 000 
loĝ., okcidente de Plovdiv) pro interŝanĝo de instruadspertoj kaj por 
reciproka vizito. La komunika lingvo: Esperanta, rusa aŭ franca. La
partoprenontoj pagos sole la vojaĝkostojn. Inf.: Bulgara Esperantista 
Asocio, Patko Arnaudov, str. Georgi Benkovski 96/43, 4402 Pazarĝik.
  JUNULARA LABORBRIGADO EN KARLOVO (26 000 loĝ., norde de Plovdiv) 
okazos de la 1-a ĝis la 20-a de julio. Kontraŭ 7-hora taglaboro pri
bonkonstruado de la urbo la brinadanoj ricevos kvarfojan manĝadon po- 
tage kaj tranokton, sen vojaĝkostoj. Inf.: Bulgara Esperantista Aso-
cio, Distrikta estraro, Pf. 184, 4000 Plovdiv.
    50. MEZINÁRODNÍ SJEZD PEN KLUBU (mezinárodního sdružení spisova-
telů) se bude konat 10.-17.5. ve švýcarském městě Lugano. Podle roz-
hodnutí organizačního výboru bude věnován jeden den esperantu.
    NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STŘEDISKO VÝUKY ESPERANTA VE STŘEDNÍ EVROPĚ je v
Lančově. Turnusy: 28.6. - 11.7., 12.7.-25.7. a 26.7.-8.8. Přihlaste se
včas. Klub esperantistů, 674 01 Třebíč.
   TRADIČNÍ SETKÁNÍ ESPERANTISTů TŘÍ MĚST, Bratislavy, Brna a Buda-
pešti (B-B-B), uspořádáme koncem září.
   KAM O PRÁZDNINÁCH? Třeba na Turistické dny v Žiline, 2.-3. srpna.
Inf.: Ing. Juraj Gondžúr, Levočská 3, 010 08 Žilina.
   VÝSTAVA K STÉMU VÝROČÍ ESPERANTA je od 26.3. do 8.4. v předsálí
závodního klubu První brněnské strojírny na Olomoucké 146.
VI POVAS MENDI ĈE NI JENAJN LIBROJN:
1.La Skandalo pro Jozefo (Valdemar Vinař, 16 Kčs)
2.Ondro kaj drako (Viktor Dyk, tradukis Josef Vondroušek),
3.Ĝojoj de mia vivo (Josef Vondroušek, elekto el tradukaĵoj, l6 Kčs)
Esperantista Klubo, Pf. 56, 656 01 Brno.



   V PARDUICfCH se 20.-22. března konalo setkání esperantistů- 
-obránůú míru pod záštitou ministerstva kultury a za účasti několika 
set osob z patnácti zemí. Po slavnostním zasedání účinkovaly ve ve-
černím pořadu umělecké soubory z Pardubic a Hradce Králové, taneční 
soubory pardubické konzervatoře, dechová kapela z Vracova a "Barbu- 
loj" z Prahy. Obětavost a elán pardubických pořadatelů si zaslouží 
nejvyššího uznaní.
   INTERNACIA SOMERA ESPERANTO-UNIVERSITATO (ISEU) okazos jam kvinan
fojon en Veliko Tarnovo - iama ĉefurbo de Bulgario, en la loka Uni- 
versitato "Kiril kaj Metodij"  ekde la 11-a ĝis la 17-a de julio. Ĝia 
celo estas plialtigo de la ĝenerala kulturo kaj lingva nivelo de la
partoprenantoj. Prelegos eminentaj bulgaraj kaj alilandaj scienculoj
kaj specialistoj. Limdato por aliĝo: 1937-06-15. Aliĝ-kotizo 120
levoj por eksterlandanoj, pagebla surloke) inkluzivas loĝadon, trifojan 
ĉiutagan manĝadon, samkiel la prezojn de interkona kaj adiaŭa vesper-
oj kaj de tuttaga eksterurba ekskurso. Loĝado kaj manĝado en student-
aj hejmoj. La programo da la aranĝo aperos fine de aprilo. Inf.: Bul-
gara Esperantista ASOCio, Pf. 266, 5000 Veliko Tarnovo.
   SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODY, VEGETARIÁNŮ a JOGÍNŮ se bude konat
3.-9.5. a 30.8.-5.9. ve slovenských lázních Dudince, ležících mezi
městy Zvolen a Štúrovo. Týdenní pobyt se 3 noclehy stojí jen 150 Kčs. 
Kuchyně je bezplatně k dispozici; to je vhodné zvláště pro vegetari-
ány a ty, kteří si chtějí sami připravovat svá jídla. Na programu je 
koupání v léčivé termální vodě, vycházky do okolí, přednášky o život-
ním prostředí, ochrana přírody, vegetariánství, makrobiotice, přiro-
zeném způsobu života a józe (s cvičeními) a večer zajímavé pořady. Po 
podzimním setkaní se uskuteční 6.-12.9. v Dudincích celostátní konfe-
rence esperantistů-železničářů. Inf.: Arnošt Váňa, 962 71 Dudince.
  NA POZVÁNÍ RUSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE se sešlo v Kyjevě předsed-
nictvo Křesťanské mírové konference. Diskusi vedl biskup dr. Károly
Tóth. Účastníci navštívili také místo atomové katastrofy v Černobylu 
a tam v rámci ekumenických bohoslužeb vzpomněli obětí výbuchu.
  PAMĚTNÍ DESKA K STÉMU VÝROČÍ ESPERANTA od profesora Hradeckého 
bude odhalena 18.4. při jarním pochodu v Jablonci nad Nisou. 
  ANGOLSKÁ SBÍRKA BÁSNÍ, o které jsme se se zmiňovali v minulém čísle, 
vyšla pod názvem Brulo kaj ritmo.
  KROUŽEK INVALIDNÍCH ESPERANTISTŮ V BRNĚ-BOHUNICÍCH navázal přá-
telské styky s aktivním dopisovatelským kroužkem invalidních esperan- 
tistů "Konkordo" ve městě Ventspils na pobřeží Baltského moře (Lotyš-
ská SSR). Bohunický kroužek přivítal 25. 3. ve své klubovně na ulici 
Kosmonautů 17 známého odborníka ve vegetariánském hnutí ing. Otmara
Doležala, jehož přednáška posluchače velmi zaujala. Děti z kroužku 
stá1e vzpomínají na předcházející návštěvu Miroslava Maovce. V minu-
lém čísle jsme psali o obrázcích, které děti nakreslily. Tyto kresby
už převzali členové expedice "Tatra kolem světa", kteří 18.3. odstar-
tovali z Prahy na dvouletou cestu. Kroužek má nyní 21 členů a z nich
17 se hodlá zúčastnit se třetí etapy Letního esperantského tábora v
Lančově. Klubovní schůzky se konají každou lichou středu od 17.30 na 
ulici Kosmonautů 17. Hosté vítáni!
   KULTURNÍ STŘEDISKO ESPERANTISTŮ ve švýcarském La Chaux-de-Fonds
(1100 m, 37 000 obyv.) zve na dovolenou a dává dispozici vlastní
zařízení: krytý bazén, krytou jízdárnu, promenádní a sjezdové lyžař- 
ské dráhy v noci osvětlené, koncertní síň, divadlo, klubovny, muzeum
hodin, zoologickou zahradu, vivarium, kabarety a taneční místnosti.
Inf.: Gastejo Edmond Privat de Kultura Centro Esperantista, Pf. 771,
CH-2301 La Chaux-de-Fonds.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. Pro členy zdarma.


