
Vážení soudruzi!
Prosíme, abyse věnovali pozornost oznámení na přiloženém letáčku. 

Pro Vaši předběžnou informaci Vám uvádíme některé údaje.

Esperanto je rozšířeno na celém světě. Některé státní statistiky udávají počet 
esperantistů na 8 až 16 milionů. Esperantem se mluví, jedná, píše, patří mezi 
živé jazyky.

Esperanto má pozoruhodnou literaturu původní i přeloženou. Do r. 1951 vyšlo v něm 
přes 30.000 knih a publikací. Světová díla všech národů a dob vyšla v esperantu. 
Vychází na 200 esperantských časopisů.

Esperanto dosáhlo uznání světových institucí, organizací a nejvýznamnějších osob-
ností světa. Jpdním z nejdůležitějších uznání v poslední době byla rezoluce val-
ného zasedání Uneska z 10.12.1954, kterou tato vrcholná organizace pro vědu, vý-
chovu a kulturu uznává, že výsledky dosažené esperantem na poli mezinárodních in-
telektuálních styků a pro sblížení národů se shodují s cíly a ideály této organi-
zace. Světový esperantský svaz je členem poradního sboru Uneska a od roku 1962
v nejvyšší kategorii nestátních organizací.

Světové firmy, turistické svazy, dopravní a letecké společnosti, veletrhy a jiné
podniky s úspěchem používají esperanta. Pravidelné každotýdenní esperantské po-
řady vysílá 26 rozhlasových stanic.

Mezinárodní esperantské svazy učitelů, lékařů, právníků, architektů a stavitelů,
zeměpisců, mládeže, studentstva, učenců, spisovatelů, železničářů, novinářů a j. 
svědčí o životnosti a síle hnutí.

Esperanto je výsledkem mezinárodní spolupráce dvou generací spisovatelů, filologů,
básníků a nesčetných jeho přivrženců z celého světa. Patří mezi nejvyspělejší ja-
zyky a stále se vyvíjí, jako každý jiný národní jazyk.

J.A.Komenský ve svém díle "Cesta světla" navrhuje utvoření jazyka pro pěstování
vzdělanosti a přátelství mezi národy, který by byl přesný, jasný, výrazově bohatý 
a při tom jednoduchý a snadný. Takovým jazykem, jaký měl Komenský na mysli, je 
esperanto.

Uvedli jsme stručně několik skutečností. Velmi rádi Vám posloužíme podrobnějšími
zprávami.

Upozorňujeme ještě na připravované kursy esperanta, které zahájíme 2.10.1964.

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se, že mnohé z Vás budeme moci uvítat v řadách
posluchačů kursů esperanta.

                                                    Kroužek esperantistů
                                                  Parku kultury a oddechu
                                                            v Brně.


