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INFORMACE JEN PRO ČLENY A PŘÁTELE MLÁDEŽE ESPERANTSKÉHO KLUBU 
V PRAZE. 

Zdarma - neprodejné!

E S P E R A N T O
Mnohým lidem je dosud esperanto téměř neznámým pojmem, protože druhá světová válka značně 
ochromila jeho organisaci. Tím více se nyní v celém světě projevuje snaha všech pokrokových lidí 
prosadit užívání esperanta jako pojítka všech lidí a především mládeže, která s nadšením buduje 
nový  svět.  Esperanto  --  již  dle  Lenina  "latina  pracujících"  -  slouží  dnes  nejrůznějším oborům 
veškeré  lidské  činnosti,  vědy  a  kultury.  Esperantisté  sami  zavrhují  idealistický  názor,  že 
mezinárodní jazyk sám o sobě dovede odstranit války, ale vskutku neexistuje lepší prostředek, jak 
urychlit a zjednodušit řešení a pochopení světových problémů v nynějším období velkých změn 
společenského řádu. 

Není jistě nutné hovořit zde obšírně o výhodách a jednoduchosti mezinárodního jazyka v přirovnání 
s jazyky národními. Skutečnost je ta, že esperantu se naučí každý s vynaložením minimální snahy, 
potřebné při jakémkoliv studiu. Stejně velký význam má esperanto jako podklad ke studiu jiných 
jazyků tím, že dává přehledný gramatický základ a velkou zásobu mezinárodně známých slov a 
slovních kmenů. Svou jednoduchostí umožňuje již v krátké době praktické užívání v konversaci i v 
dopisování.

Studium esperanta vždy znamená cenný přínos a rozšíření duševního obzoru. Nikdy není možno 
dost oceniti význam vzájemného dopisování  s esperantisty v různých zemích, zvláště pro mládež, 
která  má  v  celém  světě  stejné  ideály,  vyjádřené  nejlépe  na  nedávném  Světovém  festivalu 
demokratické mládeze. Při výchově mládeže je to jeden z nejúčinnějších vzdělávacích prostředků, a 
to nejen po stránce všeobecných znalostí, neboť především pomáhá mládeži uvědomit si správné 
místo  v  novém  světě.  Totéž  platí  i  pro  ostatní  pracující,  kteří  si  takto  vyměnují  pracovní 
zkušenosti ... "

/Výňatek  z  informačního  dopisu  Okresní  osvětové  rady,  Ústavu  moderních  řečí  a  Klubu 
esperantistů  v  Jablonci  nad Nisou všem místním ředitelstvím závodů,  závodním radám ROH a 
závodním skupinám Československého svazu mládeže./

"...  la tempo maturiĝis kaj necesas krei novan tutmondan organizon de  progresemaj esperantistoj, 
kiu plenumus iliajn postulojn kaj kiu laboros kun ĉiuj progresemaj kompotentoj de la mondo. Tiel 
ni ankaŭ tre helpos al ESPERANTO en ĉiu lando, kie paco kaj paca konstruado de socialismo estas 
programo de la tuta, nacio."

El artikolo "Sur novan vojon", de A.Malík. 



Vo l n á  t r i b u n a :
Samideán N. z Prahy navrhuje, aby esperantská skupina mládeže, která vykáže během tří měsíců 
nejlepší činnost, obdržela čestný putovní pohár s esperantským textem. Návrhem se bude zabývat 
výbor pražské skupiny.

Esperantské JUNULARO v Ostravě doporučuje všem ostatním skupinám, aby ve své klubovně 
umístili na viditelném místě diagram, který by podával přehled o docházce každého jednotlivce. V 
Ostravě se tento přehled velmi osvědčuje a napomáhá k zvýšení učasti na schůzích.

NOTOJ DE LA REDAKCIO
Podle usnesení zástupců esperantské mládeže na VIII. kongresu čs esperantistů, který se konal v 
Brně ve dnech 27.-29.V.1950 pracuje esperantská mládež ve skupinách /kroužcích/, které si kromě 
výboru zvolí své "delegáty".  Tito delegáti  podávají každý měsíc zprávu o činnosti  celé skupiny 
výboru v Praze, který má za úkol tato hlášení soustřeďovat a dbát o to, aby jednotlivé skupiny 
věděly jedna o druhé, mohly pořádat "REGIONAJ KUNVENOJ" a aby mohly navázat co nejužší 
styk a spolupráci. Pokud ještě některé skupiny hlášení nezasílají, žádáme je, aby je začaly zasílat co 
nejdříve. Mimo běžné hlášení též uveďte, jak pomáháte při šíření esperanta ve vašem okolí, zda jste 
objevili nové formy propagace esperanta, s jakým uspěchem šíříte esperanto v řadách ČSM  a v 
pionýrských organisacích, používáte-li jejich vyv¨ěních skříněk a podobně.

Požor! Stále se nám ještě stává, že se náhodně setkáváme s aktivními kroužky esperantské mládeže, 
o kterých jsme před tím nikdy neslyšeli a které nevěděly o nás. Pokud o takových skupinách víte, 
upozorněte je, aby se přihlásily k odběru oběžníku VOKAS VIN PRAHA!

Spolupráce   čs. esperantistů s osvětovými radami!  
/Výnosy a zprávy Ministerstva informací a osvěty. Uveřejněno v týdeníku pro osvětové pracovníky 
"Osvětová práce"./
Svaz esperantistů se řihlásil do práce jako jedna z nejdůležitějších složek, která může s úspěchem 
působit nejen uvnitř při budovatelském usilí státu a zpevnování jeho lidově demokratického řádu, 
nýbrž  především navenek  při  jeho  propagaci  a  popularisaci  daleko  za  hranicemi.  Ministerstvo 
informací a osvěty ukládá proto krajským, okresním a místním radám osvětovým, aby vešly ve styk 
s  orgány  čs.esperantistů a  zahájili  učinnou spolupráci.  Jako naléhavý úkol jeví se tu  především 
zprostředkování styku a vzbuzení zájmu o esperanto mezi dělnictvem. V této věci dobře poslouží 
naše  veřejné  lidové  osvětové  školy,  jejichž  organisační  statut  uvádí  esperanto  jako  vyučovací 
předmět v odstavci jazykových kursů. O výsledcích této i další spolupráce buďtež oddělení VII/2 
podávány pravidelné zprávy.
Ministerstvo informací a osvěty,
oddélení VII/2.



Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj, 1a lingvo ESPERANTO prezentas al 
la  mondo civilizita  la  sole  veran solvon  de  lingvo internacia;  ĉar, tre facila por homoj ne multe 
instruitaj, ESPERANTO estas komprenata sen peno de la homoj bone edukitaj. Mil faktoj atestas la 
meriton praktikan de la nomita lingvo.

EL LETEROJ   DE   NIAJ KORESPONDANTOJ  

Jsem členem závodní rady automobilové dopravy v Budapešti, národní podnik, kde je zaměstnáno 
3000 dělníkû a mezi nimi padesát chlapců, kteří se nyní začínají učit esperanto. Doufám, že se do 
roka všichni naučí ...

Karlo Fakáts, Budapest, Maďarsko.

Hovořiti a psáti v ESPERANTU znamená otevříti dveře budoucnosti... 
Basil J.Edgecombe, Durham, Anglie.

...  musí se podařit přesvědčit světovou demokratickou mládež o velkém významu esperanta pro 
mezinárodní dorozumnění!

Bruno Bresin, Berlin, Německo.

...  Mám soudruzi  radost,  protože  konstatuji,  že  se  československá  mládež  sjednocuje  pod  naší 
zelenou a rudou vlajkou. Pryč s válkou!

Roger Milon, Brive, Francie.

...  Přijměte  bratrský  pozdrav  od  přátel  ze  Svazu  dělnických  esperantistů  v  Tours.  Kupředu  za 
svobodu a mír!

F. Peloille, Tours, Francie.

Velmi krásná je práce vaší mládeže, která krok za krokem následuje ideály tvůrce esperanta, mistra 
Zamenhofa.  Kupředu tedy,  esperantisté!  Nechť se naše zelená pěticípá hvězda rozsvítí  v celém 
světě! Jménem veškeré španělské mládeže, hovořící esperantem, zasílám Vaší esperantské mládeži 
nejvřelejší pozdravy! Bratrsky Vás zdraví

Trino Martinez, Granada, Španělsko.

Zasílejte nám další zajímavé výňatky z dopisů svých esperantských přátel! Budeme je postupně 
otiskovat.

- - -
Ankoraŭ unu interesaĵo!
Kie1 konate,  la  31-an de  decembro  1950  nia asocio eksiĝis  de  UEA kaj  samtempe decidis krei 
INTERNACIAN LIGON DE PROGRESEMAJ ESPERANTISTOJ /ILPE/. Ni prezentas parton de 
interesa letero, kiun ricevis nia esperantista junulara  grupo  en  Jablonec nad Nisou  el  Francio  de 
helpsekretario de SEAT /=SINDIKATA ESPERANTISTA ASOCIO TUTMONDA/:

"...mi ricevis informon pri recenta decido de Ĉeĥoslovaka Esperanto Asocio koncernanta la kreadon 
de nova esperantista progresema internacio. Mi sciigas al Vi, ke SEAT decidis dum sia 2-a kongreso 
en  Julio klopodi  por nova  progresema internacio,  apoganta sin  sur la  ESPERANTO-movadoj  en 
popoldemokrataj  landoj.  Bonvolu  doni  detalajn  informojn  plej  rapide.  Diru  ankaŭ al  niaj 
ĉeĥoslovakaj  kamaradoj,  ke  SEAT  oficiale  subskribas  ĝian  alvokon  kaj  ke  ĉiuj  progresemaj 
esperantistoj aplaŭdas la kreadon de tiu nova organizo, kiu estos la plej vivanta ekzemplo  de  la 
internacia frateco de la laboristoj..."

W.Gilbert, helpsekretario de SEAT, komisiita por la klopodoj pri nova internacio.



J U N U L A R A
V I V O

OSTRAVA - Ostravské JUNULARO navštěvuje společně různé kulturní podniky.  Například v 
lednu navštívilo divadlo společně 15 samideánů, ples 14 sam. a taneční večer v 
Hrabůvce 25 samideánů. Jeho zástupci se zúčastnili  krajské schůze v Olomouci. 
Dále se samideáni zabývali nácvikem programu na esperantský ples ve Sl. Ostravě. 
Delegátem je Věra Sukačová, Třebovice 258 ve Slezsku.

DUCHCOV -  Mladí  samideáni  v  Duchcově  vydali  opravdu  hezké  barevné  plakátky  s  česko-
esperantským  propagačním  textem  a  korespondenční  lístky,  rovněž  propagující 
esperanto.  Scházejí  se  jednou  čtrnáctidenně  a  založili  si  vlastní  esperantskou 
knihovničku. Delegátem je Jaroslav Zíka, Duchcov, Jungmannova čís. 1.

BRNO - Brněnská skupina se schází dvakrát týdně ve vlastní klubovně. Jejich esperantský 
table-tennisový kroužek se přihlásil na Zimní Sportovní Hry Mládeže a postoupil již 
do druhého kola. Pro vystoupení v brněnském esp. klubu nacvičuje JUNULARO 
různá programová čísla i celá pásma. Delegátem je Dáša Zezulová, Brno, Úvoz 31.

OPAVA - JUNULARO v Opavě uspořádalo v lednu úspěšný "Letervespero" Vydává pěkný 
esperantský oběžník, který zasílá stotřiceti stálým odběratelům. /Adresa pro dopisy: 
Klub  esperanta  Opava  -  oběžník.  Delegátem  je  Milada  Strakošová,  Ostrava, 
Hrabůvka, Edisonova 1.

JABLONEC - Zde pracuje aktivně celkem dvacet mladých esperantistů. Základem jejich práce je 
esperantský  kroužek  pionýrské  skupiny  na  1.  střední  škole.  Mladí  samideání 
navázali styk s německými pionýry a dopisují si esperantsky s dětmi v Japonsku, 
Švédsku, Dánsku, Holandsku i  Belgii.  Pod patronátem okresní pionýrské rady a 
Okresní osvětové rady chystají samideáni výstavu dětských kreseb z celého světa o 
boji za mír. Mimo to již uspořádali v městské knihovně výstavku protiválečných 
nástěnek  belgických  dětí.  Dopisování  šestičlenného  esperantského  kroužku  na 
střední škole v Pěnčíně u Jablonec sleduje celá škola. Delegátem je zde Miloslav 
Jíra, Jablonec nad Nisou, Jungmannova č.7.

Informace o práci  dalších esperantských skupin a kroužků přineseme v příštím čísle.  Na konci 
každé zprávy v ž d y uvádíme a budeme uvádět jméno a plnou adresu delegáta. Líbí-li se Vám něco, 
co byste chtěli napodobit, napište si o informace přímo uvedenému delegátu!
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VOKAS VIN PRAHA - Senpagaj informoj nur por membroj kaj geamikoj de la JUNULARO DE 
ESPERANTISTA KLUBO EN PRAHA. Redaktas junulara komitato, aperas laŭbezone!
Adreso por leteroj: PRAHA X I I . - pošt.schr.46.
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