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Vážení přátelé,
v novém roce přejeme Vám splnění Vašich přání a nádějí, 

dobrý a šťastný život ve zdraví, klidu a spokojenosti.
Rok 1959 - Zamenhofův jubilejní rok - probíhal po celém světě v 

důstojných oslavách pod záštitou Mezinárodního patronátního výboru, ve 
kterém bylo 130 státních prezidentů, ministerských předsedů, vyslanců, 
slavných spisovatelů, učenců, básníků a významných kulturních pracovníků 
všech zemí světa. Oslavy vyvrcholily v prosinci, kdy jména Zamenhofova 
bylo vzpomínáno na slavnostních schůzích a kulturních podnicích universit 
a akademií, měst a vesnic. Rozhlasové stanice na celém světě vysílaly 
pořady o Dr Zamenhofovi, také Československý rozhlas se připojil ve dnech 
14.12.  a  15.12.  vysoce  hodnotným  pásmem.  Další  desítky  měst  všech 
světadílů pojmenovaly některou ze svých ulic neb náměstí jménem člověka, 
který dal lidstvu praktický prostředek pro budování světa přátelství, 
důvěry a vzájemné úcty, jménem dr. Zamenhofa, neb Esperanto.

Lidstvo si uvědomuje velký přínos esperanta pro sblíšení národů a 
na poli mezinárodní spolupráce; uvědomuje si také, že dosavadní jazykové 
uspořádání  svět  rozděluje,  že  se  jazykům  narodním  nepodaří  prolomit 
přehrady mezi národy. Proto esperantské hnutí stále roste a nabývá na 
významu  nejen  pro  své  vynikající  jazykové  vlastnosti,  ale  také  z 
uvedených psychologických příčin.

Lidstvo kráčí k jednotě a potřebuje prostředek, aby ji vyjádřilo. 
Mezinárodní jazyk vyjadřuje tuto touhu lidstva po jednotě a v tom je 
tajemství  nepřetržitého  růstu  esperanta.  Od  vydání  první  učebnice 
prodělalo esperanto mohutný vývoj a má překvapující množství literárních 
děl.

Esperanto je rozšířeno po celém světě. Je to výsledek nepřetržité, 
nadšené a obětavé práce jeho přivrženců, ale také záviselo na osobnosti 
autora. Zamenhof byl geniem na poli jazykovém, velikým z hlediska etiky, 
velikánem svým tvůrčím talentem a oddaností k práci. Vykonal práci téměř 
nadlidskou.

Na nás  je, abychom  pokračovali v  naší činnosti  a dovedli  ji k 
vítěznému cíli. Věnujme své síly velké myšlence, nepřestávejme získávat 
další přátele mezinárodnímu jazyku. Chceme žít ve shodě, míru a přátelské 
spolupráci.

Každý z nás může aspoň toto vykonat: naučit se dokonale esperantu, 
zůstat  věrným  jeho  ideálům,  včas  poukázat  příspěvek  a  pokud  možno 
pravidelně  navštěvovat  naše  schůzky  s  pořady  opravdu  hodnotnými  a 
zajímavými.

Unesko uveřejnilo ve svém ústředním orgánu Features, zasílaném na 
desetitisíce  redakcí  celého  světa  článek  o  životě  a  významu  dr. 
Zamenhofa. - V Kanadě, Polsku, Anglii, Francii a Norsku vyšla životopisná 
díla o autoru esperanta. - V Polsku se připravuje film o Zamenhofovi. - 
Další  esperantská  známka  v  tisku.  Vydaní  připravuje  poštovní  správa 
Bulharska.

V  polovici  února  t.  r.  přijede  do  Brna  vynikající  kulturní 
pracovník Eizo Itoo z Tokia, aby zde přednášel esperantsky o Japonsku 
bývalém a dnešním. Přednáška bude doprovázena světelnými obrazy. Přesné 
datum oznámíme tiskem. Nejlépe bude, budete-li docházet pravidelně do 
klubovních schůzí, zde bude zpráva oznámena nejdříve.

Petici o zavedení esperanta do holandských škol podepsalo do 1. 12. 
m.r. 608.026 osob. V akci se pokračuje.
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Čestný  výbor  45.  Světového  sjezdu  esperanta  v  Bruselu  1960  je 
složen z těchto členů: vysokým protektorem je belgický král Bauduin; 
dalšími  členy  jsou:  Paul  Struye,  předseda  senátu,  baron  Kronacker, 
předseda  poslanecké  sněmovny,  Gaston  Eyskens,  ministerský  předseda, 
ministři  Frans  Van  Cauwelaert,  Achille  Van  Acker,  Charles  Moureaux, 
ministr vyučování, P.W. Segers, ministr dopravy, Pierre Harmel, ministr 
osvěty,  J.  de  Néeff,  guvernér  Brabantska,  Louis  Cooremans,  starosta 
Bruselu.

La  13.  1.  1960  fariĝas  s-ano  Josef  Friedrich  70-jara.  Apenaŭ 
kredebla informo por tiu, kiu rilatas kaj renkontiĝas kun mirinde korpe 
kaj anime vigla, ĉiam bonhumora, societama kaj senlaca samideano. Jam 20 
jarojn vivas Josef Friedrich en Brno, partoprenante intensive la klubajn 
vivon  kaj  laborojn  kiel  vicprezidanto  kaj  preleganto.  La  brilan  kaj 
imponan 8-an Ĉs. Esperanto-Kongreson en Brno en jaro 1950 li organizis 
en funkcio de prezidanto de la loka Kongresa Komitato. Antaŭ tiu tempo li 
aktivis kiel fervoja ĉefkonsilisto dum 20 jaroj en Košice, kie li fondis 
tiean Esperantistan Klubon kaj plenumadis kasistan funkcion  ĉe la íama 
tutŝtata Esperanto-Asocio en ĈSR, kies prezidanto li fariĝis ĝuste en la 
kriza jaro 1938. Same li eminentiĝis en organizado de rondvojaĝoj de 
eksterlandaj prelegantoj kaj Seppik-kursoj en la tutŝtata skalo. Ne estas 
eble  nomi  ĉiujn  labor-meritojn  kaj  eminentajn  kvalitojn  de  Josef 
Friedrich. Sincere kaj el tuta koro ni vokas: Vivu ankoraŭ multegajn 
jarojn inter viaj familianoj kaj inter ni en firma sano kaj  ĝuu vivon 
belan en kontento kaj prospero. J. V.

Jiří Kořínek
RIPOZHALTA RERIGARDO
(Al Josef Friedrich)

Sepdek jarojn li jam marŝas 
ekskursegon de la vivo,
pli ol kvindek li kunarĉas
en verdstela kolektivo.

Oni ĉiam lin ĉefrunte 
inter la senlacaj trovas 
plugi, semi diversgrunde
por la lingvo Zamenhofa.

Jen en urboj Moraviaj 
june viglis liaj agoj
jen sur vastoj Siberiaj
en la kaptitec-barakoj. 

Poste en milito granda
sangis li sur franca tero, 
por senjuga hejm' luktanta
en legio de libero.

Sed neniam li forgesis
lingvon de la harmonio.
Kiam granda ŝtormo ĉesis,
semas li en Slovakio.

Dudek jarojn tie vivis
en labor' kaj organizo, 
gvidis kursojn kaj aktivis, 
ĝis l' aŭtun' de fisurprizo.

En ĉefurbo Moravia, 
post deviga hejmeniro, 
li dum la agres' nazia 
zorgas pri l' movado-stiro.

Kiam bruna plago foris 
li en Brno kun unuaj 
spertoplene eklaboris
super novaj taskoj puaj.

Kiu dum vagad' montara
kun li mondajn belojn ĝuis, 
apod vojkunulo rara
li neniam ekenuis.

Donu graca Providenco
al li sanon kaj prosperon, 
la turist' kun klara penso 
longe paŝu nian teron!

Al sepdekjariĝo la 13.1.1960 de Josef Friedrich, Brno, Rezkova 28.



  S tímto věstníkem posíláme Vám nové pořady a také platenky. Přejeme si, 
abyste  věnovali  pozornost  našim  novým  pořadům  a  zúčastnili  se  podle 
možnosti,  všech  našich  schůzí.  Žádáme  zdvořile  o  brzké  poukázání 
příspěvkú na letošní rok. Roční příspěvek činí Kčs 14.-, pro rodinné 
příslušníky Kčs 6.- Kdo nemůže jinak, nechť poukáže aspon Kčs 5.- jako 
registrační příspěvek.

Děkujeme Vám za dosavadní věrnost a těšíme se, že ji zachováte i 
nadále.


