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4. sjezd ČES (Pardubice 19.-21. března) byl se svými 400 účastníky bezesporu ukázkou toho, jak 
má náš sjezd vypadat. Bezvadně organizačně připraven splnil jak požadavky pracovní, tak kulturní 
a společenské. Spokojeno bylo i brněnských 5 delegátů (M. Malovec, V. Podbradská, dr. V. Škoda, 
J. Vondroušek a Z. Hršel), kteří se do Pardubic vypravili ve škodovce 105 posledně jmenovaného. 
Velmi působivá byla  vystavka na panelech v předsálí  (autor  K. Klement).  Největší  nové úkoly 
čekají naše členy ÚV M. Malovce a dr. V. Škodu, kteří jsou pověřeni vedením nové sekce mládeže 
(namísto  zrušené  komise  mládeže),  nové  stanovy  snižují  věkovou  hranici  člena  na  15  let. 
Samozřejmě, i náš klub má za úkol rozpracovat sjezdové usnesení do svého plánu činnosti.
Katalog fotografií a závěrečných dokumentů ze sjezdu (28 stran formátu A6), na křídovém papíře 
vydává svaz za symbolickou cenu 10,--- Kčs. Zájemci, přihlaste se v klubu nebo přímo písemně: 
ČES, Jilská 10, 110 00 Praha 1.
Seminář o použití esperanta ve vědě a technice -- SAEST 82 -- se koná 13.--15. srpna v Českých 
Budějovicích.  Hlavním tématem je  "Energie  -  světový  problém".  Přednášející,  jejichž  referáty 
vyjdou ve sborníku, mají zaslat rukopis na adresu: Doc. dr. Vl. Novobilský, CSc., Školní 5, 400 00 
Ústí n. L. Podrobné informace žádejte u ČES, Jilská 10, 110 00 Praha 1.
Májové setkání mládeže v Pribylině se koná 7.-9. května. 
"Mezinárodní  kulturní  služba"  v  Záhřebu začala  vydávat  esperantské  překlady  z  jugoslávské 
literatury. Právě vyšel svazek moderní chorvatské prózy (34 novel, 604 stran), v tisku je "Na pokraji 
rozumu" od M. Krleži a antologie makedonské prózy.
Největší íránský časopis pro mládež, vycházející nákladem 500 000 výt., otiskuje v týdenní rubrice 
"Vivu Esperanto" na dvou stranách lekci esperanta, dopisy čtenářů a životopisy slavných lidí, kteří 
esperanto znají a příznivě se o něm vyjádřili. V rubrice "Věda dneška" jsou informace a články 
přeložené z esperantských časopisů.
Mezinárodní loutkový festival v Záhřebu se letos popatnácté koná 7. 10. října. Zaroveň jé pořádáno 
Mezinárodní  setkání  dětí.  Jednacím jazykem je  esperanto.  Informace  podá  I.K.S.,  Pf.  499,  YU 
41000 Zagreb.
30 let Letního esp. tábora v Lančově..- 1. běh letošního jubilejního tábora je 4. července. Tábor je 
nyní velmi modernizován a komfortně vybaven. Přihlášky přijímá Klub esperantistů, 674 01 Třebíč.
Norské ministerstvo zahraničí vydalo esperantskou brožuru o Laponcích v Norsku a jejich dějinách. 
V tisku jsou další (''La fostaj preĝejoj"; "Vikingaj ŝipoj", "La geologio de Norvegio"). Zájemci si o 
ně mohou napsat na adresu: Norvega Esperanto-Ligo, Olaf Schousv. 18, Oslo 5.
Čtyři  rumunské  univerzity vyučují  nepovinně  esperantu.  (4.  sjezd  ČES  pozdravil  ve  vzorném 
esperantu student jedné z nich./
Proti jazykovému chaosu a zneužívání angličtiny v Norsku píše časopis Språknýtt, orgán Norské 
jazykové rady. Jde o faktickou hegemonii angličtiny u norských firem těžících ropu v Severním 
moři. Přitom Angličanů a Američanů je mezi zaměstnanci jen 9 %. V extrémních povětrnostních 
podmínkách jsou příkazy a hlášení v angličtině - nadto často komolené - často nesrozumitelné a 
vedou i  k nehodám. Je jasné,  že  tato  praxe ohrožuje kulturní  a jazykovou suverenitu  Norska a 
porušuje platné zákony. Podrobná zpráva žádá závěrem zavedení norštiny jáko pracovního jazyka v 
tomto průmyslovém odvětví.
Shakespearovy sonety vyšly v esperantském překladu Williama Aulda (Pisa, Edistudio 1981. 326 
s.) v paralelním vydání s anglickým originálem.



Setkání esperantských divadel se konalo v rámci Budapeštského jarního festivalu 19.-28. března. 
Přijeli herci z SSSR, Francie a Polska, aby s maďarskými kolegy předvedli esperantské divadelní 
hry a vyměnili si zkušenosti.  Bylo předvedeno osm her a na závěr byl uspořádán vzpomínkový 
večer na K. Kalocsayho. Všechna představení měla vysokou úroveň, zájem publika značný. Pro 
velký úspěch se mezinárodní setkáni esperantských divadel bude konat zase v r. 1983. 
Mezinárodní sportovní seminář spolu se světovým mistrovstvím v kopané se bude konat v Madridu 
8.II.července. Pracovním jazykem bude esperanto. Předsednictví čestného výboru převzal španělský 
král Juan Carlos.
Tibor Sekelj, který procestoval Jižní Ameriku, Afriku a Asii a je autorem řady cestopisů, pracuje 
jako pověřenec USA pro země třetího světa. Nyní interviewoval 28 vyslanců těchto zemí na téma 
mezinárodního jazyka. Jen jeden z nich se vyslovil skepticky, 27 se jednoznačně vyslovili pro cíle 
esperanta a na jeho podporu.
V  Bulharsku  se  letos  koná 54  esperantských  seminářů,  konferencí,  turistivkých  a  podobných 
setkání. V hydrometeorologickém ústavu v Sofii se esperantu učí 50 výzkumníků.
Časopis  Moscow  News publikoval  opět  esperantskou  přílohu  s  významnými  politickými 
aktualitami.
Na dalších 20 vysokých školách ČLR se bude vyučovat esperantu podle rozhodnutí ministerstva 
výchovy.
20.  dubna  jme  uspořádali  slavnostní  koncert  k  oslavě  míru pod  uměleckým  vedením  Heleny 
Supové-Halířové a za účinkování řady umělců Státního divadla. Kromě árií a písní byla na pořadu 
klavírní díla (především Beethovenova) a balet. Žákyně Lidové školy umění z Králova Pole kromě 
písňového  pořadu předvedly ucelenou operní  část  -  tanec  víl  z  Dvořákovy Rusalky.  Na klavír 
doprovázel  kapelník  St.  divadla  F.  Sonek.  Sál  byl  plně  obsazen,  uspěch  byl  zasloužený.  Víc 
takových večerů!
"Stromy přicházejí  do města".- Pod tímto názvem jsme 11. května uspořádali večer s básníkem 
Jiřím Karenem. Po přednášce předčítal autor ze své sbírky,  oslavující přírodu a hlásící se k její 
ochraně. Mezitím byly předváděny z gramofonové desky písně a básně Roberta Burnse, recitované 
W. Auldem a zpívané Margaretou Hillovou, samozřejmě esperantsky.
=======================================================================
Přehled členských příspěvků ČES pro členy našeho klubu:
Kategorie                                                                           Kčs           z toho                    z toho 
                                                                                                                   pro ČES                pro klub
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A – řádný člen (vč. důchodců s příjmem nad
       1 000,- Kčs měsíčně)                                                         75,-            60,-                      15,-
        nevidomý                                                                           25,-           15,-                      10,-
B - student, důchodce apod.                                                      40,-            30,-                      10,-
C - podporující člen                                                          od 150,-          100,-                     50,-
D - rodinný příslušník starší 15 let                                            25,-            15,-                      10,-  
E - příznivec starší 15 let                                                           25,-            15,-                      10,-
F -- doživotní člen  jednou provždy                                    600,-           600,-                     ---
                                     ročně                                                      15,-              ---                      15,- 
- Jednorázové zápisné (s vyplněnou přihláškou)                        10,-             10,-                      ---
Pozn.: Členové kategorií D a E nedostávají svazový orgán Starto
======================================================================
Omlouváme se za zpožděné vydání a rozeslání tohoto čísla. Bylo to zaviněno čistě technickými 
příčinami. Některé již neaktuální informace jsme nahradili, u některých se nám to nepodařilo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro členy a příznivce zdarma. Za obsah odpovídá J.Vondroušek a Z..Hršel.


