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Vážení přátelé,
                 v novém roce přejeme Vám a Vašim rodinám mnoho radosti 
a potěšení, zdraví, mír a zdar.
                                Váš klub
"Mezinárodní komunikace a úloha mezinárodního plánovaného jazyka espe-
ranto" byly na programu tiskové konference v Praze 18. listopadu, kte-
rou v novinářském klubu pořádal Český svaz novinářů s Českým esperant-
ským svazem. Zúčastnilo se jí 17 novinářů, zahraniční odbor Čs. roz-
hlasu, spisovatel Frant. Kožík a básník Jiří Karen, ze zahraničí i dr. 
D. Blanke z Berlína. Předseda ČES, dr. Jar. Jermář, CSc., informoval 
o poslání esperantského hnutí, tj. usnadnění mezinárodní komunikace a 
mírové úsilí. Na základech položených dr. Zamenhofem r. 1887 vytvářely 
nynější esperanto stovky spisovatelů, básníků, filologů a dnes již 
miliony každodenních nebo občasných uživatelů v praxi. Dnešní lexikál-
ní fond jazyka obsahuje více než 350 000 slov a podle odhadů dnes ten-
to jazyk ovládá asi deset miliónů lidí. Konference vyvolala mezi účast-
níky živý zájem, který se jistě projeví v našem tisku.

Páté setkání obránců míru pořádá Esperantský kroužek obránců míru KD 
ROH Dukla v Pardubicích 18.-20. března. Podrobný program na klubovních 
večerech. Přihlášky do 28. února na adr.: Mil. Hemerková, Wolkerova 
2071, 530 02 Pardubice. Doporučujeme účast na tomto přátelském setkání.

Sekce železničářů ČES Vás zve na zájezd do Lipska na IFER 83 od 11. do 
13. března. Program je jako vždy velmi bohatý. M. j. je možno navštívit 
veletrh s ukázkami moderní železniční techniky. Celková částka za po-
byt je 380,-- Kčs /tj. 110,-- M/. Při přihlášení ji zašlete poukázkou 
na adr.: Jar. Kašparec, Vlkova 30, 130,00 Praha 3.

Koncem února bude Vltava vysílat pásmo poezie z díla Jiřího Karena.

Setkání B-B-B? Z Budapešti nám došel návrh, abychom jarní setkání B-B-B
v Maďarsku spojili se Zamenhofovým mezinárodním pochodem míru v Zebe-
gényi /ZIP/ 6.-8. května. Učastnický poplatek 900 Ft je možno uhradit 
v Kčs, které se použijí na úhradu poplatku budapešťským účastníkům
u nás na podzim. Podle počtu zájemců tento návrh uskutečníme. Hlaste se.

Sympozium "Interkomputo 82" organizované maďarskou společhostí pro 
výpočetní technickou 27. 7—30. prosince 1982 v Budapešti, mělo jako pra-
covní jazyk esperanto. Účastníků bylo na 200 ze 14 zemi. Přes 100 před-
nášek vyšlo v 6 tematických svazcích. Z Brna se účastnil ing. Vojáček.

Pro Manilskou deklaraci.- Při pobytu ve Španělsku v listopadu navštívil 
papež sídlo Organizace pro světovou turistiku a za přítomnosti zahra-
ničních diplomatů se vyslovil pro Manilskou deklaraci, kterou r. 1980 
přijalo 107 států, UNESCO a OSN a která uznává úlohu esperanta a dopo-
ručuje je pro turistické svazy a pracovníky v cizineckém ruchu.

V bulharské Pisanici v pohoří Rodopi je od r. 1979 moderní učební a re-
kreační středisko pro výuku esperanta, postavené nákladem více než 1,4 
mil. leva. Má moderní vybavení včetně jazykových laboratoří a celoroční 
provoz s kapacitou 200 lůžek. Dvoutýdenní dobyt stojí 140 až 196 leva 
/podle ubytování/. Ĉu vi ne volus perfektiĝi en Internacia Esperanto-
Kursejo? Informace: Internacia Esperanto-Kursejo, pk. 791, BG-1090, 
Sofia, Bulharsko.

Bulharská vláda propůjčila Bulharskému esperantakému svazu vysoké stát-
ní vyznamenání 3. třídy za jeho mezinárodní činnost u příležitosti jeho 
75. výročí.
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