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  SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ KONGRES V PRAZE? Na toto téma se konají na 
příslušných místech předběžná jednání. Uvažuje se o roce 1991 nebo
1992, kdy by se současně konal i světov esperantský kongres mládeže
na Slovensku, a - v některém předcházejícím roce - také sjezd Mezi-
národní železničářské  esperantské federace IFEF.

  ESPERANTO PRJPAGUJE NAŠI LITERATURU. Z iniciativy Maďarského 
esperantského svazu uspořádalo Československé kulturní a informační 
středisko v Budapešti 26. října literární večer o české a slovenské 
literatuře přeložené do esperanta. Zastoupením pověřila Správa zahra-
ničních kulturních zařízení ministerstva zahraničních věcí našeho 
Josefa Vondrouška. Přítomen byl také básník Jiří Karen, jehož pozval
Maďarský esperantský svaz. Před zahájením si návštěvníci prohlédli
vystavené knihy českých a slovenských autorů v esperantu a vyslechla
o nich výklad. Výstavu zahájil velvyslanecký rada, ředitel střediska 
dr. Jaroslav Musílek. Po úvodním projevu redaktora Oldřicha Kníchala
promluvila o životě a díle Jiřího Karena Eva Tófalviová. Josef Von-
droušek podrobně zhodnotil význam českých spisovatelů Karla Čapka a 
Františka Kožíka. Zdařilý večer byl ukončen dotazy a diskusí

  OHLAS ESPERANTSKÉHo VÝROČÍ V TISKU. Značná část přdedních evrop-
kých časopisů věnovala stému vročí velké, často až celostránkové
články. Zvláště v Polsku byla publicita velmi hojná.

  BOULOGNE-SUR-MER, přístavní město v severní Francii, které se
v roce 1905 proslavilo prvním světovým esperantským sjezdem, bylo
od 22. do 29. srpna 1987 dějištěm 60. kongresu SAT. Účastnilo se ho
na 400 osob z 21 zemí, mezi nimi i dr. Zamenhof-Zaleski, vnuk Zamen-
hofův. Významnou událostí bylo podepsání smlouvy o spolupráci mezi
SAT a Mezinárodní akademií věd v San Marinu. Na Zamenhofově náměstí
byl slavnostně odevzdán veřejnosti pomník autora esperanta.

   O PŘÍNOSU ČESKÝCH SPISOVATELŮ ESPERANTSKÉ LITERATUŘE pojednává
doc. dr. Vlastimil Novobilský, CSc., v literárním sborníku univerzity
v La Laguně na Kanárských ostrovech. Uvádí podrobný přehled esperant-
ských překládů z české literatury až do poslední doby. Do sborníku 
přispěl i Jiří Kořínek studii o úkolech esperantské beletristické a
odborné literatury. Obě stati jsou k dispozici jaro separáty.

  ZÁJEM O ESPERANTO. Rozšiřování styků Číny se světem a zájem lidí
navazovat širší kontakty s lidmi v zahraničí na straně jedné a obtíž-
nost čínštiny na straně druhé jsou hlavní příčiny, proč v Číně roste
zájem o esperanto. Na tiskové konferenci, kterou čínští esperantisté
uspořádali 6. prosince, bylo oznámeno, že se tomuto jazyku učí kolem 
400 000 Číňanů. Esperantské kursy se pořádají ve stovce čínských měst 
a na 60 vysokých školách. Esperantu se lze učit i v rozhlase a tele-
vizi. V tomto umělém jazyce vycházejí v Číně časopisy Reportá z Číny
a Světová věda a technika. (Svobodné slovo 8.12.87/2)

  VYŠLA MALÁ ANTOLOGIE Z DÍLA KARLA ČAPKA s uvedením jěho významu,
životopisu a bibliografie. Ve spolupráci se Společností bratří Čapků
připravil Jiří Karen a přeložil Josef Vondroušek. 32 stran, 5 Kčs.

  MEZINÁRODNÍ LOUTKOVÝ FESTIVAL V ZÁHŘEBU se konal 2.-9. srpna 1987 
za účasti téměř 400 osob z 39 zemí. Hry v esperantu předvedlo 9 sou-
borů. Byl tam hrán Arrabal, Dostojevskij, Shakespeare, Voltaire aj. v



interpretaci sofijských, leningradskch a avignonských umělců. Jedno
nejhřejivějších představení je ze Sibiře, z Tomska - "Ruská sůl". 
Hlavní festivalovou cenu obdrželo divadlo Drak z Hradce Králové. Na 
slavnostním koncertě zpívala znamenitá kanadská zpěvačka Joelle Rabu.
O festivalu denně referoval záhřebský tisk a rozhlas.

   JUBILEJNf MEDAILI KE STÉMU VÝROĆÍ ESPERANTA podle návrhu akade-
mického sochaře Jiřího Harcuby vydal Český esperantský svaz, Jilská 
10, 110 01 Praha 1. Cena 140 Kčs. Mohl by to být i hodnotný dárek pro
Vaše zahraniční přátele. Jirí Harcuba je m. j. autorem návrhu česko-
slovenské pětikoruny.

   KONFERENCI "AEST" (APLIKACE ESPERANTA VE VĚDĚ A TECHNICE) uspořá-
dá Slovenský esperantský svaz 3.-5. srpna 1988 v Popradu. Jejím cílem 
je výměna zkušeností mezi odborníky. Témata: počítače, racionalizace
vědeckotechnických prací, prognostika a terminologie. Přednášející 
mají ohlásit téma své přednášky do konce února a rukopis přijaté 
přednášky zaslat do konce dubna. Termín pro přihlášky k úcasti na 
konferenci je 15. červen. Účastnický poplatek činí 150 Kčs; autoři 
přijatých přednášek mají slevu 30 %. Po konferenci je možno zúčastnit 
se 6.-12. srpna tradičních turistických dnů (Turismaj Tagoj) v Žili-
ně. Informace: Ing. Juraj Britka, Velká Okružná 28, 010 01 Žilina.

   MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ESPERANTISTŮ "IFER '88" na Lipském veletrhu, 
pod záštitou komise UNESCO NDR, se koná 11.-13. března 1988 na téma 
"Člověk a vědeckotechnická revoluce". Přihlášky: Kulturbund der DDR, 
Organiza Komitato de IFER '88, Käthe-Kollwitz-Str. 115, 70L0 Leipzig,
NDR. Partoprenu, se eble, la tradicie altnivelan renkontiĝon.

   VÝSTAVA LITERATURY "ESPERANTO 100" v Památníku Petra Bezruče
Opavě potrvá do poloviny února 1988. (Rudé právo 7.12.87/2)

   GRAMATIKA ESPERANTA OD MIROSLAVA MALOVCE, o které jsme referovali
v Bultenu 174/1, vyjde knižně pravděpodobně v lednu. Bude mít asi 100 
stran formátu A 5, cena asi 15 Kčs, náklad 2000 kusů. Vydavatelem je 
Klub esperantistů, 674 01 Třebíč.

   MÍROVÝ POCHOD V BUDAPEBTI. Zájezd na toto mírové setkání esperan-
tistů je plánován na dny 29. a 30. dubna 1988. Předběžné přihlášky: 
Český esperantský svaz, Jilská 10, 110 01 Praha 1.

   ESTONSKÝ ROZHLAS začal vysílat v esperantu, a to každý první a 
třetí čtvrtek v měsíci, v 10.25 našeho času, na vlnách 290 a 49,3 m. 
Pište: Estona Radio, Esperanto-Redakcio, 200100 Tallinn, SSSR.

   NA 19. ESPERANTSKÝ PLES Vás zve Esperantský kroužek "Amikeco"
v České Třebové. Sobota 13.2., 20 hodin, velký sál Sdručeného klubu 
pracujících, hraje taneční orchestr "Spektrum". Informace a místenky: 
Jiří Pištora, nám. Míru 1746, 5ti0 02 Česká Třebová, tel. 3129.

  Komence de la nova jaro 1988 ni deziras al ĉiuj niaj legantoj 
sukcesojn, sanon kaj vivon en paco.
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Připravil Josef Vondroušek a Zdeněk Hršel. - Pro členy zdarma.


