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Do kursu pro začátečníky v Brně se přihlásilo 18 zájemců. Vyučuje J.
Vondroušek. Ať se jim učení daří!

Jiří Karen el Prago prezentos sian programon pri pri tradukado de la ro-
mano La plej granda el pierotoj de F. Kožík unu sernajnon pli poste, 
t. e. la 25an de marto.

Z knižních novinek.- Básnické ukázky z díla J. Karena, E. Urbanové, 
J. Rumlera a C. Vidmana - některé v překladu Jiřího Kořínka, najdete 
v příloze Paca "Kvarfolio" /32 stran, 4 Kčs/. K životnnímu jubileu J. 
Vondrouška vyšly ukázky z jeho překladů v edici Panoramo pod názvem 
Ĝojoj de mia vivo /16 Kčs/. Nedostatek slovníků nahrazuje částečně 
oboustranný slovníček /7 Kčs/. Z domácí produkcee dosud k dostání 
Kamarýtova "Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio" /42 Kčs/ 
a publikace Jindřicha Nováka o sebeobraně "Iom pri la mensa sinprepa-
ro" /10 Kčs/, "La transdorsoĵeto" a "Unua perbraka blokado". Ze za-
hraniční produkce Vám dodáme "Portugalaj rakonto j" /15 Kčs/, Baza li-
teratura krestomatio /39 Kčs/, A. Pettyn: Esperanto laŭ amuz-metodo 
/26 Kčs/, Krum Velkov: Vilaĝo Borovo /21 Kčs/.

Čedok vydal ilustrovaný prospekt v esperantu pod názvem "Čedok prezen-
tas al vi Ĉeĥoslovakion". Pokud jej nezískáte v brněnském Čedoku, na-
pište si o něj na ustředí: Čedok, Na příkopě 18, 111 35 Praha 1 - a 
rozešlete jej všem svým esperantským přátelům ve světě.

Olomoucký klub jubiluje.- 14. t.m. oslaví Klub esperantistů v Olomou-
ci 75 let svého trvání. K průkopníkům esperanta v Olomouci patřil prof. 
E. Fierlinger, otec známého politika Zdenka Fierlingera. V Olomouci 
pracovala skupina překladatelů známá pod jménem Moraviaj Esperanto-
Pioniroj, která vydala 16 esperantských knih, z nichž je nejznámější 
R. U. R. a Bílá nemoc od. Karla Čapka. - Olomouckému klubu přejeme 
mnoho dalších úspěchů.

Víte, že za 10 let pod střechou Klubu školství a vědy náš klub uspořá-
dal bezmála stovku větších kulturních a odborných akcí /kromě pravi-
delných klubovních večerů/? Patří k nim literární, poetické a drama-
tické večery, na kterých účinkovali většinou mimobrněnští umělci, kon-
certy brněnských umělců, v posledních letech vedené Helenou Supovou-
Halířovou v tradici nezapomenutelného Vilibalda Scheibra, dále filmové 
večery a pořady věnované odborným tématům, od lingvistiky /vzpomeňme 
na prof. Lamprechta/ až po botaniku a příbuzné vědy, kde vždy zaujmou
přednášky dr. ing. J. Šikuly. Seminář o využití esperanta ve vědě a 
technice v r. 1984 přivedl do Klubu školství na 105 odborníků z celé 
Evropy, m. j. 35 sovětských z 15 míst od Estonska po Arménii. Tolik 
jako připomínka pro nové členy a výzva k aktivitě, kterou se všichni 
zapojujme do oslav stého výročí esperanta v roce 1987.

Z edičního plánu Českého esperantského svazu: Jura vortaro /právnický
slovník/, kniha o Praze, výběr básní J. Seiferta v překladu J. Kořín-
ka, později i překlad Haškova Švejka.

Významná životní jubilea oslavili pedagogové Vuk Echtner a PhDr. E.
pitz, Csc. Blahopřejeme.

Více esperanta v rozhlase.- V roce 1985 vysílalo esperantské pořady 
12 rozhlasových stanic ve 12 zemích, a to 4 968 pořadů ve 2. 000 vysí-
lacích hodinách. V předešlém roce 1984 bylo o dvysíláno 4 400 pořadů v 
1 900 hodinách.



Pozdravný dopis Jánose     Kádára  .- Generální tajemník Maďarské socialis-
tiské dělnické strany zaslal 18. prosince 1985 redakci esperantské 
revue Hungara Vivo u příležitosti jejího 25. výročí pozdravný dopis, 
z kterého vyjímáme: "Časopis svou čtvrtstoletou činností dosáhl pres-
tižního postavení mezi esperantskými publikacemi světa a získal maďar-
skému lidu a jeho kultuře mnoho přátel. Jazyk esperanto sbližuje lidi, 
slouží vzájemnému dorozumění a tím přispívá k upevnění přátelství a 
důvěry mezi národy. V tom zaujímá významnou úlohu také maďarské espe-
rantské hnutí, které na základě své mezinárodní autority může vykonat 
mnoho pro zachování mru, velké naděje nás všech." V závěru dopisu 
popřál János Kádár maďarským esperantistům, redakci a čtenářům v MLR 
a v zahraničí, aby dosáhli dalších úspěchů v činnosti pro svůj vzne-
šený cíl. János Kádár pozdravil redakci Hungara Vivo již v roce 1961 
při zahájení její činnosti.

Z činnosti sekce mládeže ČES.- Sekce mládeže, vedená naším členem ing. 
Zdeňkem Mrkvicou z Brna, rozvíjí spolupráci s ostatními sekcemi svazu. 
Např. společně s pedagogickou sekci uspořádá 27.-29. června, tj. před 
zahájením letošního letního esperantského tábora na Lanově seminář
o přípravě mladých učitelů a jiných pracovníků pro tento tábor. Zájem-
ci se mohou hlásit písemně u Mir. Malovce, Charkovská 7, 625 00 Brno.
Účastnický poplatek je 50 Kčs. V jednání je spolupráce s vědeckotech- 
nickou sekcí /aktivní účast na odborných akcích, při tvorbě odborného 
názvosloví apod./ a s mírovou sekcí.

Renkonti  ĝ  o B-B-B 1986 en Budape  ŝ  to  .  - Jam en majo – inter la 9-a kaj 
ll-a – okazos la tradicia esperantista rerkontiĝo de Bratislava, Brno 
kaj Budapeŝto. Partoprenanto el Ĉeĥoslovakio pagos 150 Kčs per poŝt- 
mandato al Bratislava samtempe kun skriba aliĝo ĉe s-ino Mária Wert-
lenová, Februárového víťazstva 25, 831 02 Bratislava. Surloke oni al-
pagos 220 Ft. Tiel oni pagos du tranoktojn, matenmanĝon kaj unu ves-
permanĝon kun danco. La programo enhavos internacian pacrenkonton en 
Budapeŝto vendredon je la 18.00, sabate je la 14.00 urborigardadon 
kun gvido kaj je la 19.00 B-B-B-balon /kun vespermanĝo/, dimanĉe matene
ekskurson en Budaa montaro. Pri la vojaĝbiletoj, doganproklamaĵoj kaj 
vojaĝdokumentoj zorgas la partoprenontoj individue kiel turistoj. La 
aliĝojn oni atendas en Bratislava ĝis la 15-a de aprilo. Ĉiu aliĝinto
ricevos detalajn informojn. Eluzu la okazon viziti Budapeŝton!

Setkání IFER  v Lipsku.- Letošní veletržní esperantské setkání přivedlo
do Lipska více než 250 účastníků z 12 zemí. Náš klub byl letos v dru-
žebním městě zastoupen 4 členy. Setkání se zúčastnili významní před-
stavitelé místních kulturních a politických organizací. Bylo potěšením
vyslechnout tolik přátelských projevů o esperantském hnutí a zúčastnit 
se kulturních, uměleckých i zábavných akcí.

Informace z předsednictva Českého esperantského svazu.- Předsednictvo 
se omlouvá za zpoždění ve vydávání svazového tiskového orgánu, které
je způsobeno nedodržením hospodářské smlouvy ze strany tiskárny. Re-
dakční rada vyzývá členy, aby pro Starto zasílali příspěvky. Sekreta-
riát hlavně v důsledku personálních změn nezvládl všechny organizační 
práce, začež se omlouvá. Nyní se již situace stabilizovala, takže je
vyřizování objednávek, evidence členstva a ostatní korespondence za-
jištěno.

Jubilejní fond k 100. výročí esperanta zřizuje ústřední výbor ČES. Má 
žajistit finanční prostředky mimo rozpočet svazu, z kterých se budou 
hradit mimořádné akce, hlavně k jubilejním oslavám /např. tisk plaká-
tů, medaile, almanach apod./ Jména všech dárců budou otištěna ve Star-
tu, pro dárce od 100 Kčs více je připraven diplom.

Přiložená poštovní poukázka znamená, že od Vás nedošel příspěvek na r.
1986. - Připravil J. Vondroušek a Zd. Hršel. - Pro členy zdarma.


