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Tradiãní turnaj v malé kopané Hyundai cup otevfie prázdniny ve
Vilémovicích. Koná se 1. a 2. ãervence a pfiihlá‰ky uÏ jsou v plném prou-
du. Oproti minul˘m roãníkÛm se letos turnaj star˘ch pánÛ a Ïen uskuteãní
aÏ po hlavním turnaji ve stfiedu 5. ãervence. T˘my se mÛÏou hlásit na 
hcturnaj@seznam.cz do 23. ãervna. Vefiejné losování bude ve Vilémovicích 
25. ãervna. K Hyundai cupu patfií jako kaÏd˘ rok i veãerní diskotéka, vítû-
zové obdrÏí finanãní prémie i medaile. Informace na www.hyundaicup.cz.
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POZVÁNKA
Hyundai cup oslaví dvacet let

Ná‰ Svaz pomáhá zdravotnû posti-
Ïen˘m esperantistÛm komunikovat
s cel˘m svûtem pomocí neutrálního
jazyka a nezÛstávat osamocen se sv˘-
mi problémy. Leto‰ní téma kongresu
byla tolerance a mezilidské vztahy,
vãetnû vyhlá‰ené literární soutûÏe na
toto téma. 

Po pûti letech na jiÏ 7. kongresu od-
hlasovali úãastníci stávající vedení
svazu, zúãastnili se víkendového 
kongresového jednání a odborn˘ch
pfiedná‰ek, vzpomnûli na stoleté v˘roãí
úmrtí iniciátora mezinárodního jazyka
esperanto Ludvíka Lazara Zamenhofa
a 130. v˘roãí první uãebnice esperanta.
Seznámili se s Ïivotem nejznámûj‰í
ãeské spisovatelky BoÏeny Nûmcové
v podání hereãky jednoho divadla S.
Ho‰kové, procviãili si esperanto ve fil-
mu Járy Cimrmana „Dobytí severního
pólu”. Na v˘letech si prohlédli hrady
Svojanov a Pern‰tejn, ruãní v˘robu
modrotisku v Ole‰nici, jeskyni
Blanick˘ch rytífiÛ v Rudce, Bystfiici
p/P., Brno a Poliãku.  

Sobotní veãer patfiil tanci, zpûvu,
kvízÛm a zábavû. Po cel˘ dal‰í t˘den
probíhal jazykov˘ semináfi, kde se es-
perantisté zdokonalovali v˘ukou v kon-
verzaci nebo v základech esperanta, od-
poledne po v˘letech se uãili rÛzn˘m
dovednostem, jako napfi. drátkování
s korálky, malování obrázkÛ Ïehliãkou
(enkaustika), ornamentÛ nebo na sklo. 

Kongres i semináfi plnû naplnily 
oãekávání na‰ich zdravotnû postiÏe-
n˘ch ãlenÛ, ktefií se jiÏ dlouhou dobu
nesetkali se sv˘mi pfiáteli. Vstfiícná
a milá atmosféra, úsmûvy, vlídná slo-
va a ochotná pomoc zaplnily cel˘ 
pobyt. Kongresové téma bylo tak
vskutku naplnûno mûrou vrchovatou.
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Mezinárodní kongres 
v Hodonínû u Kun‰tátu

Poslední t˘den v dubnu se
v malé obci Hodonín u Kun‰tátu
se‰lo na 60 úãastníkÛ na mezi-
národním kongresu Svazu zdra-
votnû postiÏen˘ch esperantistÛ
ze ‰esti zemí Evropy. Areál
Zámeãku byl velmi kladnû hod-
nocen pfiedev‰ím invalidy na
vozíãku, protoÏe v na‰í republi-
ce je málo míst plnû bezbarié-
rov˘ch.

Úãastníci mezinárodního kongresu.


