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Esperanto na světovém shromáždění pro mír a život, proti nukleární 
válce. -- Český esperantský svaz byl pověřen převzít vedení sekse pro 
komunikaci na této významné akci, která se bude konat v Praze 15.-19. 
června. Esperantisté budou mít na tomto světovém shromáždění tři dele-
gace. Bylo již pozváno 16 nejvýznamnějších představitelů světového 
esperantského hnutí.

Brno.- 22. března předvedlo pražské E-trio v koncertním sále Klubu
školství a vědy scénickou montáž ze hry o Karolině Světlé "Vavřín a 
růže" od Oty Duba. Hra měla velký úspěch. Po představení následovala 
diskuse, vedená místopředsedou dr. ing. Jar. Šikulou, při které pří-
tomný autor odpověděl na četné dotazy.

19. dubna se konal slavnostní koncert k Roku českého divadla pod umě-
leckým vedením Heleny Supové-Halířové. Vystoupila řada zpěváku přede-
vším z LŠU v Králově Poli, které doplnilo několik houslových skladeb 
koncertního mistra Brněnské filharmonie Filipovského. Sál /v 2. posch./
byl plný a obecenstvo velmi spokojené. /Pěvecká čísla asi z poloviny
esperantská./

Bučovice.- 11. dubna byla otevřena ve Sdruženém závodním klubu v Bučo-
vicích výstava "Dětská kresba v boji za mír". Doplňuje ji expozice 
esperantských materiálů a poštovních cenin s esperantskou tematikou. 
Výstavu připravil JUDr. V1. Škoda.

Jiří Karen přednáší 3. května v našem klubu o esperantské činnosti 
Karla Högra a Františka Kožíka.

Nia membro in  ĝ  . Jan Werner   partoprenis prelegante en seminario pri 
scienca-teknika apliko de Esperanto, kiu okazis en Bad Saarow /GDR/
de la 7-a ĝis la 22-a de decembro 1982. Legu lian ampleksan raporton 
en Heroldo n-o 2/1709/. Prelegis 34 fakuloj el 11 ŝtatoj. Diskutataj 
estis terminologiaj principoj, rezultoj de uzado de Esperanto en di-
versaj fakoj kaj branĉoj.

Esperanto-gazetoj el eksterlando.-
Ĉe Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Jilská 10, 110 00 Praha vi povas aböni:
- Heroldo de Esperanto /jare 17 n-oj/                 Kčs 162,--
- Homo kaj Kosmo /4 n-oj/                                  45,--
- Internacia Fervojisto                                    35,--
- Dia Regno                                                50,--
- Paco /specialaj eldonoj de unuopaj landoj/               16,--

Ĉe PNS-ústřední expedice a dovoz tisku, Dlouhá 12, 110 00 Praha 1:
-20228 Bulgara Esperantisto /12 n-oj/                  Kčs 30,--
-20626 Paco /6 n-oj/ - la organo de MEM                    46,20
-20668 Scienca Mondo /4 n-o j/                             17,20
-25377 Hungara Vivo /6 n-oj/                               27,60
-25423 Juna Amiko /3 n-oj/                                 16,50
-31635 Der esperantist /6 n-oj/                             6,60
 60
Mendante indiku nepre la katalogan numeron /antaŭ la titolo de la 
gazeto. Eluzu la eblojn legi kaj havi propran ekzempleron de iu el la 
haveblaj eksterlandaj gazetoj.

SAEST '84, Mezinárodní seminář o použití esperanta ve vědě a technice 
se bude konat v Brně příští rok, a to od 31. 8. do 2. 9. Informace 



budeme průběžně publikovat jak v Bultenu, tak ve Startu a Budapeŝta 
Informilo. Pořádá vědeckotechnická sekce Českého esperantského svazu.

Seminář o aeronautice a její esperantské terminologii se bude konat 
při 68. světovém sjezdu esperanta v Budapešti. Další informace podá 
K. Franc, Dukla 2287, 530 02 Pardubice.

Ni dankas al s-ino Marie Svobodová el Jihlava pro pakaĵo da libroj 
kaj al Esperanto-rondeto de SZK Vyškov, reprezentita de s-ino Vladi-
míra Skoupilová, pro pakaĵo da malnovaj gazetaj jarkolektoj. Ambaŭ 
sendaĵoj estos konvene uzitaj por la movado.

75 let UEA.- V dubnu 1908 byl založen Světový esperantský svaz – Uni-
versala Esperanto-Asocio. Cílem UEA, který plní nepřetržitě po celou 
dobu svého trvání, je usnadňovat materiální a duchovní styky mezi 
lidmi, provádět praktické služby pro své členy reálnou aplikací espe-
ranta. Vydává časopis Esperanto, ročenku o několika stech stranách, 
katalog publikací a jiných materiálů pro členy a uládežniý časopis
Kontakto. Patří mezi spolupracující organizace UNESCO, řídí světové 
esperantské hnutí, pořádá světové sjezdy a odborné konference. Má 
členy ve více než 100 zemích a kolen 3 700 místních a odborných zá-
stupců asi ve 3 000 obcích všech kontinentů. I členové našeho svazu 
jsou kolektivními členy UEA.

Esperanto na maďarských školách.- Na středních školách je esperanto
třetí volitelný jazyk. Ministerstvo školství a výčhovy jmenovalo in-
spektora pro školní vyučování esperantu na celém území MLR. Je jím 
známá pedagožka Zsuzsa B. Barcsayová.

V Srbsku, největší jugoslávské republice, bylo potvrzeno rozhodnutí 
o vyučování esperantu na školách. Esperanto můše být nepovinně vyu-
čováno na všech školách, kde je kvalifikovaný učitel. Právě vyšla
učebnice od prof. dr. B. Popoviče.

Svaz esperantistů SSR pořádá letní esperantskou školu od 2. do 15. 7.
v Jasově, okr. Košice, a turistický týden ve Slovenském ráji od 23.
do 29. 7.- Klub esperantistů Domu odborů v Žilině pořádá turistické 
dny od 11. do 15. 7. Informace: L. Hanzel, Trieda obrancov mieru 25, 
010 01 Žilina.

Esperanto v rozhlase.- V r. 1982 vysílalo 10 rozhlasových stanic v 8
zemích 3 623 pořadů v esperantu, které trvaly 1 555 hodin. Nejvíce
vysílání měla Varšava a Peking. Varšava vysílá třikrát denně, v 19.30
a opakovaný pořad příští den v 5.30 a 11.00 našeho letního času. Při-
pomínky a náměty pište na adresu: Radio Polonia, Esperanto-redakcio,
PL-00-950 WARSZAWA, Pk. 46, POLSKO.

Ĉu unuhora ĉiutaga radioprogramo en Esperanto? Se vi volas ĝin el
Radio Polonia, respondu ĝis fino de septembro jenajn demandojn:
1. Ĉu vi opinias, ke la enkonduko de unuhora elsendo estus bonvena 
   kaj utila?
2. Se jes, kion vi dezirus aŭdi en tiom ampleksa Esperanto-elsendo 
       ĉiutaga?
3. Je kioma horo estus - viaopinie - plej dezirinde kouenci tian ra-
   dioelsendon? Indiku laŭ la griniĉa aŭ mezeŭropa tempo.
Inter ĉiuj respondantoj oni lotumos valorajn Esperanto-librojn.

"Sinjos Sprung über die Grenzpfähle" se jmenuje německá knížka o 14-
leté žákyni na cestě Evropou. Sinjo je Siglind-Erika Schmalzriedtová
z Ravensburgu, která procestovala s esperantem Francii, Británii, Dán-
sko, Holandsko, Španělsko a severní Afriku. Teď je pozvána do Japon-
ska. Všude byla centrem pozornosti rozhlasových a novinových repor-
térů. Z této popularity ale nezpychla. Jen s námahou se podařilo ji 



přimět, aby ze svého deníku napsala knihu pro mládež. Připravuje se 
i esperantské vydání. Do češtiny ji překládá B. Jelínková. 

"Historio de la Esperanto-movado en   Ĉ  e  ĥ  oslovakio"  , kiun laŭ la memuaroj
de d-ro Stanislav Kamarýt redaktis inĝ. Jan Werner, aperos ĉe ĈEA
espereble ĉi-jare. Ĝi kostos kvardek-kelk kronojn.
-----------------------------------------------------------------------
Připravil Jos. Vondroušek a Zd. Hršel. Pro členy zdarma.


