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Vážení přáte1é,
v novém roce přejeme Vám zdraví, spokojenost, 

úspěchy, dobrý a šťastný život.
V uplynulém roce urazilo naše hnutí opět značnou dráhu ke konečnému 

cíli. Jdeme vstříc s dobrými nadějemi ve vývoj naší věci. Pracujeme pro 
dorozumění  a  přátelské  styky.  V  našich  kroužcích  vychováváme  ke 
spolupráci, získáváme přátele našemu národu a naší kultuře v celém světě, 
výměnou myšlenek a kulturních hodnot chceme přispět ke sblížení národů.

Potřeba jazyka mezinárodního se pociťuje všeobecně, otázka jazyka 
mezinárodního patří k předním současným problémům. Jazyk žádného národa 
nemá vyhlídky, že by se stal jazykem mezinárodním.

O  tom  jsou  přesvědčeni  již  i  politikové.  Dosavadní  jazykové 
uspořádání svět rozděluje.

Nabízíme  světu  jazyk,  který  uspokojuje  vědecké,  psychologické  i 
všelidské poždavky, nabízíme jazyk, kterým se mluví, který je rozšířen po 
celém světě a je denně prakticky používán, jazyk vyzkoušený, s bohatou 
literaturou  a  časopisy.  Mezinárodní  jazyk  umožňuje  spolupráci  na 
neutrální základně ve vzájemné důvěře a snášenlivosti. Toho, čeho lze 
dosáhnouti esperantem, nelze dosáhnouti žádným jiným jazykem národním. 
Proto bude jazyk mezinárodní stále cennějším nástrojem pro ty, kteří se 
chtějí dorozumět.

I v roce, který máme před sebou, splníme svou povinnost, přispějeme 
ke splnění úkolů, před které budeme postaveni tím, že letos se dočkáme 
naší  celostátní  organisace.  Znásobíme  své  snahy,  znásobíme  počet 
přivrženců. Ovšem pro naše hnutí je hlavní podmínkou mír. V míru rosteme, 
svoboda a mír svědčí lidstvu i esperantu.

Z  interwievů  se  slavným  islandským  spisovatelem,  vyznamenaným  v 
minulém roce Nobelovou cenou, Halldórem Kiljanem Laxnessem: "Co soudíte o 
esperantu?" "Kdysi jsem se naučil během dne esperantské mluvnici a lehce 
čtu běžné esperantské teksty. Mám rád esperanto. Málo co v Evropě je mně 
tak směšné a ubohé, jako vidět Angličana, který je bez řeči ve Francii 
nebo Německu a naopak. Jednou z mála zemí, kde jsem se na svých cestách 
nedomluvil, je Finsko. Pro obyčejného Angličana každý jazyk je finským 
jazykem, je-li mimo anglický svět. A finština začíná pro něj již ve 
Francii a objevuje se kdekoliv v Evropě: všude stejný, hrozný finský 
jazyk. Domnívám se, že by Spojené národy měly dáti popud k povinnému 
vyučování esperantu na celém světě, jako pomocnému jazyku."

Ve dnech 19. a 20, ledna se koná v Olomouci esperantská pracovní 
konference. Zveme Vás k účasti na podniku, který má velmi dobrou tradici.

Opět  je  možno  státi  se  členem  UEA.  Členství  s  ročenkou  a 
časopisem / MA / Kčs 50.-, členství s ročenkou / MJ / Kčs 20.- ročně.

Časopisy, které si můžete předplatiti: La Nica Literatura Revuo, 
šest sešitů do roka, Kčs 10.-, Norda Prismo, rovněž 6 čísel ročně, Kčs 
22,- , Nuntempa Bulgario, ilustrovaný měsíčník, Kčs 12.- Snad bude možné 
předpláceti  významný  časopis  Scienca  Revuo.  Platby  přijímá  Jaroslav 
Šustr, Dlouhá 10, Praha 1.
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V  Sovětském  svazu  je  situace  pro  esperanto  stále  příznivější, 
objevuje se stále věší počet článků a informací o tomto jazyku, mládež 
věnuje esperantu vážnou pozornost a rozvij í živou činnost v souvislosti 
se světovým festivalem.



Seminář esperanta v Brně. Bude uspořádán ve dnech 19. - 24. února 
1957.  Přihlášky  přijímá  Jan  Werner,  Helceletova  16,  Brno.  Lhůta  k 
přihlášení: 10. 2. 1957.

Teprve nyní se dostáváme k tomu, abychom Vám podali zprávu o 41. 
světovém sjezdu esperanta v Kodani v srpnu 1956. Přes 2200 účastníků ze 
43 zemí se shromáždilo v hlavním městě Dánska. Na slavnostním zahájení ve 
velkém  koncertním  sále  Tivoli  pozdravili  sjezd  nejpřednější  zástupci 
státu  a  úřadů.  Vlády  Belgie,  Francie,  Finska,  Holandska,  Maďarska, 
Norska, Rakouska a Švédska poslaly oficiální zástupce. Za finskou vládu 
mluvila  esperantsky  ministryně  paní  Tyyne  Larson.  Během  týdne  byla 
uspořádána řada podniků, přednášky na Mezinárodní letní universitě, kde 
učenci a profesoři přednášeli na vědecká témata, dále zasedaly odborné 
organisace, bylo uspořádáno divadelní představení, výlety do bližšího i 
vzdálenějšiho okolí, oficiální přijetí na radnici a velký ples. Dětský 
sjezd 35 dětí z 10 národů uplynul ve veselých hrách a zábavách. Čtyřicátý 
druhý světový sjezd esperanta se koná letos v Marseilli.

Předseda  Mezinárodní  unie  advokátů  p.  Robert  Martin,  advokát  u 
Pařížského apelačního dvora, předložil na posledním sjezdě této významné 
organisace návrh na přijetí esperanta.- Otázka bude studována.

Z  literární  činnosti  brněnských  esperantistů.  Další  překlady  do 
esperanta. Josef Cink přeložil dílo Dominika Pecky Ze zápisníku starého 
profesora, Jan Werner studentský román E. Jitzovského Hrdá srdce.

Velká kulturní a dobročinná organisace v Brazílii Legie dobré vůle, 
uznaná státem jako veřejně prospěšná a mající desetitisíce členů, má ve 
svých  stanovách  paragraf  o  práci  pro  esperanto.  Organisace  vydává 
časopis,  ve  kterém  vychází  příznivé  články  o  esperantu  i  se  stálou 
rubrikou  o tomto  jazyku. V  nejbližší době  bude míti  též rozhlasovou 
stanici, která bude oficielně užívat esperanta na krátkých a dlouhých 
vinách v každodenních vysíláních.

S tímto Věstníkem posíláme Vám nové pořady a - platenky. Přáli 
bychom si, abyste věnovali pozornost našim novým pořadům a zúčastnili se 
dle možnosti všech, každé naší schůzky. Odnesete si jistě dobré dojmy. 
Prosíme o poukázání příspěvku na rok 1957 přiloženou poštovní poukázkou. 
Budování světa přátelství, míru a dorozumění vyžaduje také investic -- 
těmi jsou též Vaše včas poukázané příspěvky. Roční příspěvek činí Kčs 
14.--, pro rodinné příslušníky Kčs 6.- Kdo nemůže jinak, nechť poukáže 
alespoň Kčs 5.-- jako registrační příspěvek.

Děkujome Vám za Vaši dosavadní věrnost a podporu a těšíme se, že ji 
zachováte i nadále, zvláště však v tomto roce, kdy v červenci oslaví celý 
svět 70 let esperanta.

J.V.


