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   ESPERANTSKÝ PAMÁTNÍK VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH BUDE OBNOVEN!
   V roce 1914 byl ve Františkových Lázních - u příležitosti 4 vše-
rakouského esperantského kongresu - odhalen první pomník na počest 
tvůrce esperanta L. L . Zamenhofa. Stalo se tak z podnětu bavorského
železničáře a předsedy místního klubu Jakoba Hechtla, který sbírkou 
obstaral potřebné prostředky. Pomník byl vytvořen pětipilířovým blo-
kem, který měl nahoře zeměkouli a vpředu bronzový reliéf se Zamen- 
hofovým portrétem. V roce 1933 nacisté pomník zcela zničili.
   Jak Český, tak i Světový esperantský svaz považují za svou morál-
ní povinnost tuto historickou památku obnovit. Znovuvybudování při-
pravuje komise v tomto složení: Miloslav Korelus, předseda MěNV Fran-
tiškovy Lázně, akad.soch. Jiří Harcuba, autor díla, Ing. Petr Chrdle,
předseda ČES, PhDr. Pavel Stříbrný, ředitel Městského muzea ve Fran-
tiškových Lázních, a Ing. Milan Pospíšil, vedoucí parků Technických
služeb Františkových Lázní.
  Aby bylo možné tento úkol splnit, vypisuje ČES sbírku: Kdo věnuje 
alespoň 200 Kčs, obdrží děkovný diplom, za dar minimálně 2 000 Kčs
dostane medaili s motivem pomníku a s vyrytým poděkováním, za dar 
od 25 000 Kčs výše bude jeho jméno uvedeno přímo na pomníku jako dárce, 
který se významně zasloužil o jeno znovuvybudování; prémií pro dárce
s nejvyšším věnováním bude navíc zmenšený odlitek pomníku v měřítku
1: 20. Příspěvky prosím zasílejte poŝtovní poukázkou na účet ČES,
číslo účtu 3330-021 SBČS Praha 2, variabilní symbol 789.15.

   TURISTICKÁ SOUTĚŽ 1988. Odbor turistiky Klubu esperantistů v Pra-
ze (111 21 Praha 1, pošt. přihr., 1069) pořádá na počest stého výročí 
esperanta a české turistiky soutěž o CENU F.V.LORENCE pro jeinotlivce 
a o CENU DR. L. L. ZAMENHOFA pro kolektivy. Garantem a informátorem sou- 
těže je Rudolf Pleskot, Kalininova 83, 130 OO Praha 3. PŘIHLÁŠKOU je 
odeslání pohlednice z první vycházky, výletu nebo zájezdu na adresu
garanta s uvedením jména, roku narození, přesné adrey a případně ná-
zvu kolektivu. O své turistické a poznávací činnosti v rámci soutěže 
si každý povede ZÁZNAMNÍK (sešitek), který odešle nejpozději 24.12.88 
Klubu esperantistů v Praze anebo garantovi. Na HODNOCENÍ ČINNOSTI bu-
de mít vliv: počet kilometrů (ušlých nebo ujetých), účast invividuál-
ní/kolektivní, vedení kolektivu, zdůvodnění návštěvy cíle, vztah na-
vštíveného místa k esperantu, návštěva rodiště, působiště nebo pobytu
významného esperantisty nebo sídla esperantského kolektivu, účast na 
akci esperantistů apod. Obzvlášt bude hodnocen objev neznámého (zapo-
menutého) faktu z dějin esperantského hnutí. Pro vyhledávání podob-
ných cílů se doporučuje zejména kniha HISTORIO DE LA ESPERANTO-MOVADO
EN ĈEĤOSLOVAKIo od Stanislava Kamar:fta, která jo k wt;, 42 Kč5
v prodejné -C3 A, Jilská. 10, 110 01 Praha 1, tel, 220262. - Všem účast-
níkům přejeme mnoho zdaru v této zajímavé a ušlechtilé činnosti!

   SOVĚTSKÉ NAKLADATELSTVÍ PROGRESS vydá první esperantskou knihu
v roce 1989. Bude to "Trarompo", kolektivní dílo sovětských a americ-
kých vědců o sociálně ekologických následcích nukleární války. Další
budou ilustrované: "1825: Komploto", "1905 Prologo" a "Oceano".

  POZVÁNÍ na 6. ESPERANTSKŹ KULTURNÍ FESTIVAL V OPAVĚ 16.-18.9. 
na počest 70. výročí vzniku Československa a v rámci 31. ročníku 
Bezručovy Opavy. Přihlášky na adresu: ZK Ostroj, esperantský kroužek, 
Na rybníčku 41, 746 01 Opava. Účastnický poplatek 40 Kčs, autobusový
zájezd 15 Kčs. Ubytování: hotel Kamyšin 60-80 Kčs, Orient a Parkhotel 
40 Kčs za osobu a noc. Přihlášení obdrží podrobný program.



   INVITILO al la 1-a JUNULARA RENKONTIĜO de GDREA, kiu okazos de la
3-a ĝis la 6-a de oktobro en Biesenthal apud Bernau (nordoriente de 
Berlino). Atendos vin multflanka programo: prelegoj kaj diskutrondoj
pri internacia junulara movado, perspektivoj de Esperanto, junularo 
en GDREA, pacmovado kaj Esperanto, laborista Esperanto-movado, aŭto-
mata tradukado, instruado de Esperanto, varbado de Esperanto, scienc-
-teknika apliko, esperantologio, kultura agado. Krome kompreneble: 
sporto, dancado, ekskursoj, ŝako, goo, oratora kaj recita konkurso, 
filmoj, komputila muziko kaj aliaj amuzoj. Vi konatiĝos kun la junul-
aro en GDR! Kostas nur 50 markojn, pageblas surloke. Aliĝu tuj, lokoj 
estas limigitaj. Adreso de la invitanto: Esperanto-Asocio de GDR, 
Otto-Nuschke-str. 1, DDR-1080 Berlin. (Plzena Informanto 1988/3)

   73. SVĚTOVÝ ESPERANTSKÝ KONGRES se konal 23.-30.7. v Rotterdamu 
pod záštitou ministerského předsedy Nizozemska Ruuda Lubberse a za 
účasti 2400 osob ze 60 zemí. Na programu bylo 150 různých zasedáni, 
slavnostní večer, umělecká představení, ekumenické mše, mezinárodní
ples, četné zájezdy, loutková hra Dekameron a film Mefisto, který 
získal Oscara a v Maďarsku byl dabován do esperanta. Kongresové téma 
bylo: "Den míru" (mír, ekologie a sociální spravedlnost). Z Česko-
slovenska přijelo 35 účastníků. Dr. VĚRA BARANDOvSKÁ přednášela 
v Mezinárodní kongresové univerzitě na téma "Komenský a jeho vztah 
k mezinárodnímu jazyku". Operní pěvci MIROSLAV SMYČKA z Ústí n.L. a 
JOSEF VÍCH z Prahy účinkovali na slavnostním večeru. Dětského kon-
gresu se zúčastnilo 33 dětí z 15 zemí. Rozhlas denně vysílal v espe-
rantu novinky ze světa a televize přinášela zpravodajství z kongresu. 
Všichni účastníci měli volnou jízdenku na městskou hromadnou dopravu. 
Příští světový esperantský kongres, v pořadí 74., se bude konat od 
29.7 do 5.8. 1989 v jihoanglickém přístavním městě Brighton.

   RADIO POLONIA VYSÍLÁ KAŽDODENNĚ PĚTKRÁT V ESPERANTU. Varšava vy-
sílá již 30. rok; zpočátku to bylo jedenkrát denně, nyní již pět- 
krát. Od 3.5. t.r. byl zaveden jednohodinový ranní magazín, ve kterém 
je hodně zpráv z polského a esperantského života. Kromě novinek 
z událostí polských i mezinárodních jsou to také zprávy sociálně 
ekonomické, vědeckotechnické, kulturní, mládežnické, turistické a
hudební a mnoho informací o esperantském hnutí v Polsku a ve světě. 
Vysílací doba je zde uvedena ve středoevropském čase (zimním):
 6.00- 7.00   41,27, 48,90, 50,04, 200 m  (7270, 6135, 5995, 1503 kHz)
12.00-12.25   31,50, 41,99 m             (9525, 7145 kHz)
16.30-16.55   41,18, 49,22 m             (7285, 6095 kHz)
17.30-17.55   41,18, 49,22 m             (7285, 6095 kHz)
22.30-22.55   41,18, 49,22, 50,04, 200 m  (7285, 6095, 5995, 1503) 
Adresa: Radio Polonia, Esperanto-Redakcio, pf. 46, 00-950 Varsovio.

   ULICÍ ESPERANTISTŮ byla nyní v Třebíči pojmenována ta, kde má 
tamní klub esperantistů svůj dům.

   ZPRAVODAJ "LIBERECA INFORMILO"(vydavatel: Klub esparantistů: 
460 01 Liberec, pošt. přihr. 194) začal v rámci cvičebních textů
otiskovat na pokračování knihu Petra Novotného "Vezmu sekeru" v espe- 
rantském překladu Josefa Chvosty pod názvem "Mi prenos hakilon". 
Uvedená kniha vyšla již ve dvou vydáních (1984 a 1987) a byl podle 
ní natočen celovečerní film "Zámek nekonečno". Román je lidsky i 
umělecky silným svědectvím o nelehkém údělu z narušených rodin.

   NOVA LIBRO PRI PRAGO: "Ĉiam malnova kaj ĉiam nova - Pragaj im- 
presoj" de Gertrud Schmidt-Bradatsch, tradukita el la germana fare
de Monika Ludewig, estas jam ricevebla ĉe la Asocio por 19 Kčs. La
aŭtorino estas naskita en Ústí nad Labem kaj nun aktivas en Berlino. 
Eble tiu ĉi libro povus esti konvena donaceto por viaj amikoj?



   DUDENŮV OBRAZOVÝ SLOVNÍK byl převeden také do esperanta. Výrazy 
pro 25 000 předmětů denního života je možno najít na 360 tabulích. 
Celé dílo má 800 stran.

   "FOKUSO" je nový populárně vědecký čtvrtletník v esperantu, který
vydává HEA, Esperanto- Centro, pf. 193, 1368 Budapeŝto.

   K SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 88 (26.3.-4.9.) vyšel 
aršík za 15 Kčs, kde mezi textem v různých jazycích je i esperanto.

   LETNÍHO ESPERANTSKÉHO TÁBORA V LANČOV2, jazykové školy v přírodě,
který právě oslavil 36 let svého trvání (30 let přímo v Lančově),
se letos zúčastnilo na 500 zájemců o mezinárodní jazyk. Velmi početné 
bylo zstoupeno Bulharsko, pak Polsko, SSSR, NSR, NDR a Nizozemsko.

   NA 40. SJEZDU ŽELEZNIČÁŘSKÉHO ESPERANTSKÉHO SVAZU V PERPIGNANU
v červnu t.r. předala terminologická komise sjezdu slovník obsahující 
přes 10 000 odborných železničářských výrazů v esperantu.

   MLÁDEŽNICKÉHO ESPERANTSKÉHO SJEZDU V ZÁHŘEBU 16.-21.7. se účast-
nilo přes 700 mladých lidí z 41 zemí.

  PĚTIMĚSÍČNÍ KURS ESPERANTA PRO ZAČÁTEČNÍKY zahájíme v úterý 4.10. 
o 17. hod. v Klubu školství a vědy Bedřicha Václavka, Leninova 34. 
Kursovné 100 Kčs.

   Spisovatel FRANTIŠEK KOŽÍK a herec OTA SKLENČKA, členové Českého
esperantského svazu, byli jmenováni národními umělci. Blahopřejeme!

   Ni kondolencas. La 2.7. forpasis en Bratislava en aĝo de 32 jaroj
PAVEL ROSA, unu el la famaj ĉefaj gvidantaj personecoj de la movalo 
dum pluraj jardekoj en Slovakio, aktiva organize, literature kaj
pedagogie. Honoron al lia memoro!

   N i ra    Bela blanka kolombino, Flugu, kie bombo tondras,
s o p i r o     flugu en la rondo,             kaj ĝin faru muta,
                   portu ĝojon al infanoj   estu ĉiuloke paco
                     ĉie en la mondo!          floru mondo tuta!
Verkis Monika Striežencová, elementa lernejo en Piešťany.
Elslovakigis Vlado Ďuran. (Nitra Informilo 1987/5)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _
Připravil Josef Vondroušek a Zděnek Hršel. - Pro členy zdarma.


