
Zpráva o esp. schůzi mládeže konané 18.2. t.r. v Háji u Opavy

18. února sešla se bez velkého hluku výborová schůze esp. mládeže Ostravska 
do Háje, aby konkrétně prodebatovala různé otázky, které se týkají další mládežnické 
činnosti  v kraji.  Ovšem nejpočetnější  ostravský kolektiv jakožto zkušenější  v org. 
záležitostech,  za  vedení  s-ana  Kočvary  projednával  všechny  záležitosti,  hlavně 
připravovaný Esp. den v Háji, jehož datum byl určen na 29. duben t.r. Ostravští s-ané 
zavázali se k aktivní pomoci hlavně s provedením esp. výstavky, která bude v Háji 
otevřena.

Poněvadž doposud celokrajová činnost starších esp. byla velmi nízká, ba téměř 
vůbec žádná, byl podán návrh, aby byla svolána každý druhý měsíc krajská pracovní 
schůze,  pro  kterou  by  byl  však  program  alespoň  týden  napřed  projednán  užším 
výborem. Na této schůzi musely by se projednávat konkrétní otázky, a aby schůze 
dostala  i  svou  kulturní  náplň,  bylo  navrženo,  že  ta  skupina,  která  schůzi  svolá, 
připraví i kulturní program.

Projednávala se i záležitost týkající se vydávání našeho oběžníku, a sešlo se 
několik návrhů, jak má náš oběžník vypadat, aby svou náplní jak informoval, tak i 
pobavil. - Poněvadž odchodem na vojnu téměř všech vedoucích jak ostravského tak i 
opavského klubu narazíme na dosti  velkou překážku,  kdo povede dále naše hnutí 
vpřed, a to ne-li ještě rychlejším krokem, alespoň v tempu dosavadním, uvažovali 
jsme  o  tomto  problému  a  je  nutno  již  nyní  činiti  pořádné  přípravy  pro  zajištění 
schopných vedoucích namísto odstoupivších. Je třeba již nyní propagovat a získávat 
nové  adepty  pro  opětně  zamýšlenou  letní  školu  Esperanta  v  Rožnově.  Tam nám 
vyrostou kádry, které budou schopny převzíti vedení esp. hnutí.

Věřím,  že  takováto  přátelská  beseda  přinesla  mnohem  více  než  kterákoliv 
doposud  konaná  pracovní  schůze,  na  které  se  mnoho  mluvilo,  avšak  velmi  málo 
udělalo. Nesmíme schůzovat jen proto, abychom schůzovali, ale abychom prospěli 
myšlence světového esperantismu.

Nepěstujme ve svých srdcích touhu po vlastní slávě, tuto sobeckost odstraňme 
a nahraďme ji přáním pro práci kolektivní, která jedině může ne silou jedince ale 
silou množství proraziti útokem vpřed!                                                                     Jku

Hlášení o činnosti junulara v  B r n ě za únor.
Scházíme se pravidelně třikrát týdně /v úterý, v sobotu a v neděli/ v útulném 

sklepě. Je nás stále ještě pouze 8 členů staršího oddílu od 15-let a 5 členů mladšího 
odd. od 10-15 let /tito zatím nevyvíjejí činnost kromě pilného učení/. Jelikož však v 
Brně probíhají 2 kursy Esperanta, máme naději, že nás bude víc. Nedávno udělal náš 
mladší oddíl propagaci na národní škole a získal 2 nové členy, takže je jich nyní 7. V 
prosinci jsme založili table tenisový kroužek, do kterého všichni chodíme.

Nacvičujeme  básně  autorů  Baghy  a  Kaloscay  a  jiných  básníků  pro  "Večer 
poezie", který uspořádáme 6. března v naší skupině. Jelikož se scházíme dosti často, 
máme programy vždy pečlivě připraveny, takže mají vždy velký úspěch. - Jen v jedné 
věci nevyvíjíme dostatečnou činnost. Nemáme totič žádného s-ana neb s-anku, který 
by měl absolvován C-kurs Esperanta a který by nás vyučoval. Učíme se trochu, to je 



pravda, ale k tomu, abychom v brzké době ovládli dobře Esperanto, to nestačí. Zatím 
se omezujeme na společné překlady časopisů, dopisů a článků a pod. Na schůzkách 
se mluví většinou česky a tedy nám chybí i  konversace. Proto prosíme jednotlivé 
s-any, aby nám poradili jak si máme v takovém případě počínat.

Připravujeme též program na krajskou schůzi, která se bude konati v Brně l4. a 
15. dubna 1951. Byli bychom velmi rádi, kdybychom se na schůzce setkali i se s-any 
z jiných krajů. Všichni jsou vítáni.                                                                          ŽOS

Oběžník vydává:                                                                                    Řídí:
Odbočka Svazu Esperantistů ČSR v Opavě                                          Kuzník Jaroslav

Esperantský ples
3. února t.r. konal se ve Slezské Ostravě tradiční esp. ples. Zúčastnili jsme se v 

plném počtu, jelikož jsme dostali za úkol provést kulturní vložku. Svého ukolu jsme 
se  úspěšně  zhostili,  což jsme  vycítili  z  napjatého ticha během programu a  pak z 
potlesku. Nu, a pak jsme se vesele bavili, na hodiny nehledíce. Proč nepřijel nikdo z 
Opavy, Háje a Hradce?!? 

Hned v neděli po plese jelo několik nadšenců s "prkýnky" do hor. 
Docházkový diagram se velice uplatnil. Každý se snaží, aby se jeho políčko 

zelenalo a žlutých skvrn měl co nejméně. - Na den 29. března připravujeme dopisový 
večírek. - Pomalu začínáme přemýšlet na rožnovskou letní školu. Vyhlásili jsme mezi 
sebou  soutěž  o  nejlepší  návrh  na  odznak  Ostrava  junularo.  Nejlepší  zhotovíme a 
všichni naši účastníci v Rožnově jej budou nosit na rukávech.

Ve čtvrtek  15.2.  po  kursu,  konala  se  výroční  schůze.  Hlavním bodem bylo 
volení náhradního výboru z důvodu odchodu mnoha chlapců na vojnu. Nenastupují 
presenční službu sice hned, ale nový výbor se musí pod jejich vedením zacvičit. - Náš 
nově  zvolený  výbor:  Předseda  -  Newirth;  místopředseda  -  Sukáčová;  jednatel  - 
Strakošová;  pokladník  -  Řipská;  kronikář  -  Maralíková,Sukáčová;  zapisovatel  - 
Sukáčová;  revisoři  účtů  -Malíková,  Bukovský;  kultur,  a  prop.  ref.  -  Kočvara  V., 
Babincová.

Veříme, že i teď nám to dobře poklape a děkujeme všem, kteří nás na dva roky 
opustí za jejich činnost. Zvláštní dík patří Dr. Kočvarovi, pod jehož vedením naše 
junularo tolik vzkvetlo.

V neděli  18.2.  jelo  10  členů  našeho  klubu  do  Háje  za  účelem projednání 
Esperantškého dne v ostravském kraji.                                                                       Sk

Znělka hájeckých esperantistů: /melodie vlastní/

En la vintro, en somero, Kantu kun ni, lernu kun ni,
en la bela flora maj',                                                 iru kun ni al arbar'
vin salutas ĉiam gaje                                                sub la verda stelo marŝu
la esperantista Háj!                                                  al la paco de l' homar'! 

-ire-



Zpráva o činnosti opavské mládeže za únor t.r.
Pro nedostatek místa dnes jen několika stručnými slovy chci shrnout činnost 

naší skupiny za uplynulý měsíc...
Důležité je, abych řekl, že se již nescházíme v takovém prostředí, jak jsem je 

popisoval v minulém čísle našeho oběžníku. Odstranili jsme již z místnosti všechny 
stoly, které tam byly dosud na skladě, odstranili jsme již i stoly z oken, které sloužily 
zároveň  jako  záclona  proti  zvědavosti  okolojdoucích.  Vše  je  již  v  pořádku,  i  na 
stěnách jsou esp. plakátky a pro úplné pohodlí chybí nám jedině teplo, neboť nemáme 
uhlí,  abychom  v  kamnech  mohli  topit.  Tato  okolnost  rovněž  působí,  že  mnoho 
samideánů (hlavně méně otužilých a toužících po pohodlí) se nezúčastňuje našich 
schůzek a tak počet účastníků stále kolísá okolo 11 a 14 samideanů.

Téma schůzek jako vždy: kurs, org. záležitosti, dobrá zábava.
I když je možno v Opavě získat pro esp. kurs dostatečný počet účastníků, není 

možno  pro  zaneprázdněnost  eventuelního  vedoucího  kursu  různou  prací  v  jeho 
zaměstnání tento kurs uspořádati. Tato bolest nedostatku učitelů Esperanta musí býti 
odstraněna a to vyškolením nových vedoucích, kteří by se již nyní připravovali ke 
zkouškám Esperanta, aby mohli býti způsobilí vésti esp. kurs.

Je  třeba,  aby  naše  mládež  viděla  všechny  naše  nedostatky  a  sama  svou 
iniciativou je hleděla  odstraňovat.  Ovšem, pak je nutno přinésti  i  nějaké oběti  ve 
prospěch našeho hnutí.  Každý dle svých schopností  může pomoci třeba výzdobou 
esp. skříněk, které již delší dobu mají nezměněnou náplň a nepůsobí již propagačně, 
naopak by mohly jen naší věci poškoditi.

Jku

Nabízíme plakátek Esperanta vydaný v Opavě (4-barevný) 
Zasíláme všem esp. klubům a skupinám v ČSR nabídku prodeje propagačního 

plakátku. Ostatní zájemci, nechť píší na klub Esperanta - Opava.
Současně zasíláme všem Esp. skupinám tento oběžník a prosíme hlavně mladé 

esperantisty v celé ČSR, aby tento oběžník rozšiřovali. Snad prospěje k zvýšení esp. 
hnutí v mnohých skupinách. Ovšem budeme rádi zasílati náš oběžník i ostatním esp., 
kteří projeví o něj zájem.

Moravské esp. skupiny prosíme, aby hlavně soustředily svůj zájem k tomuto 
oběžníku,  a aby také aktivně přistoupili  jako spolupracovníci.  Tam kde ještě není 
samostatná  skupina  mladých,  prosíme  všechny  esperantisty,  aby  tyto  skupiny 
mladých utvořili, a aby vnesli v naše hnutí více elánu a nadšení, které se právě více u 
mladých nachází.

Věřím, že podáváním hlášení o své činnosti pro náš oběžník se jen mnohem 
zvýší  činnost  všech  esperantistů.  Vždyť  má  to  být  vlastně  jakési  meziskupinové 
soutěžení, které musí přinesti ovoce.

Zajisté uznáte, že vydávání oběžníku znamená i jisté finanční náklady, a proto 
budeme zasílat oběžník každému, kdo zašle alespoň základní příspěvek jednou pro 
vždy Kčs 20,— na konto 8155 u OSaZ v Opavě.

Za  Vaše  pochopení  vám všem děkujeme  a  těšíme  se  že  našim oběžníkem 
opravdu posílíme esp. hnutí u nás.                                            LG de EAĈSR - Opava



Nur flirtu la standart 
fiere en aer'!
Antaŭen gvidu, nin, 
simbolo de l'esper !

Fiere flirtu vi 
verd-blanka nia flag,!
Nur venku por la pac',
por amikeco ag !                                                     I.P.

Z oběžníku "Juna Voĉo" přinášíme v překladu zprávu o zajímavé soutěži.

Samideané! Uspořádám velmi zajímavou soutěž, a proto prosím pozorně čtěte! 
Každý  napište  redakčnímu kroužku  v  Popradu,  jakým způsobem by  bylo  možno 
nejlépe vyjádřit obrazem myšlenku Esperanta; našeho hnutí; esperantské mládeže atd. 
Každý přemýšlej o této věci.  Popiš svůj návrh a zašli nám jej. Až obdržíme vaše 
dopisy, rozhodneme koho návrh jest nejlepší a ten bude odměněn. Nejhezčí myšlenka 
bude namalována a dána do tisku.

Nezapomeňte všichni  napsati,  jest  to vaší morální povinností.  Za spolupráci 
vám všem děkujeme. -                            Emerik Plachý, Príbeník, okr. Král. Chlumec.

Letní kursy Esperanta v Rožnově.
Tak  jako  minulého  roku  i  letos  budou  pořádány  v  letních  kursech  esp. 

v Rožnově pod Radhoštěm zkoušky způsobilosti vyučovat Esperantu, v kursech a ve 
školách.  Dnes  je  již  nejvyšší  čas,  abyste  se  rozhodli  k  hlubšímu studiu  a  zaslali 
předběžnou nezávaznou přihlášku. Stoprocentně užitečnými pro naše hnutí stanete se 
teprve  tehdy,  až  budete  sami  esp.  šířit  vyučováním.  Bližší  informace  a  přihlášky 
žádejte u s. Milady Strakošové, Edisonova 1, Ostrava-Hrabůvka". - Všichni mladí do 
Rožnova!!!                                                                                                                   Dr

D ů l e ž i t é ! - Krajská pracovní schůze v Kyjovicích u Svinova.

V neděli  11.  března  t.r.  svolává  s-ano  Slaný  krajskou  pracovní  schůzi  do 
Kyjovic u Svinova.

V 9.30 hod otevření esp. výstavky, v 10 hod. schůze zástupců esp. skupin kraje. 
Po obědě procházka po blízkém okolí. Ve 14 hod. krajská pracovní schůze v hostinci 
Vašica, kterou slíbil navštívili i s-án Hromada z Prahy. - Ze Svinova jeďte tramvají č. 
6, kterou přijedete až do Kyjovic.

-o-o-o-o-
Již po uzávěrce dovídáme se smutnou zprávu, že opavská esp. skupina právě 

ztrácí  ze  svého středu dobrého spoluprac.  s.  Ivarola  Pavloviče,  který  je  služebně 
přeložen na Slovensko. I když pobyl v Opavě jen 1 měsíc, přesto svou iniciativní a 
nadšenou prací pro esp. měl hýt velkou pomocí. Přejeme mu,však aby ve své práci 
pro Esp. pokračoval na novém působišti.



Sluníčko  vysvitlo  na  rozesmátý  Háj  a  prohřálo  i  ty  nejzazší  koutky.  Snad 
rozehřálo i  srdce našich samidéánů,  protože na naše únorové schůzky,  které jsme 
měli,  bohužel,  pouze  dvakrát,  přicházeli  vždy nadšeni  a  s  hřejivým úsměvem na 
rtech.  Že těch schůzek bylo v tomto měsíci  tak málo,  to zavinilo především naše 
posvícení a též sám únor, který je nad jiné příliš krátký. Ale nevadí, hlavní je, že naši 
samideané se konečně rozhodli a II. Esperantský den si vzali takřka k srdci. Bodejť 
ne,  přece  takový  podnik  je  opravdu  záviděníhodný,  i  když  nese  ssebou  tolik 
zodpovědnosti. Ale my všichni věříme v sebe a to nám dodává odvahy. Jsme věru 
rádi, že na neoficielní schůzce junulara ostravského kraje, konané 18. února t. r. v 
Háji, jsme se konečně dohovořili o tomto dni a vše do podrobností prodebatovali. 
Teď opravdu pracujeme jen pro Esperantský den, hledáme své talenty, navzájem se 
povzbuzujeme a spolu se všemi se naň těšíme. A že se nám vše podaří, o tom už 
nepochybujeme, protože staré známé přísloví říká: "S chutí do toho a půl je hotovo!"

A nakonec  malinkou,  snad  i  zbytečnou  otázku:  Máničko  H.,  nešlo  by  to 
randíčko přeložit ze soboty na některý jiný den? My tě tolik potřebujeme! Jeníčku B., 
jistě to sluníčko zahřálo i tvé srdíčko a proto již na příští schůzce budeš pracovat 
spolu s námi! A ty Jaruško Š. nezapomeň na sestřičku! 

Za odbočku v Háji -ire-

X a b_c_d_e_f_g h_h_i_

Legenda:
Vodorovně:
1. Prvá část tajenky. 2. bytí - K. 3. přípona podmiň. zbůsobu. - jinde /obrác./ 4. esp. 
citoslovce - LK - ihned. 5. americký - vonný. 6. mnohý - treska /obrác./. 7. hromadně 
- osob. zájm. tur /obrác./. 8. nějaký - žehnati /v. přesmyč 3214/ - příp. značící -itý, 9. 
kleštěnec - samohláska. 10. třetí část tajenky /obrác./

Svisle:
a.  Čtvrtá část  tajenky /obrác./.  b.  samohláska - šustivý - samohláska.  c.  předpona 
značící opětování - měkce - zdrobňující přípona, d. bez /v přesmyčce 312/ - NT - 
nyní. e. užitečný - ovesný. f. vápno - mořena barvířská. /obrác./, g. řím. 500 mezi 
dvěma samohláskami. - číslo - kde /v přesmyč. 213/ h. NO - okolek - OP. h. T - 
jitřenka - sykavka. i. druhá část. taj. /obrác/

Vysvětlení: Legenda je česká, avšak vyplňujte esperantem;
příkl.: bytí - estado.                                                                                      I.P.

El popola   Ĉ  inio.  
Čínští esperantisté začali vydávati od 1. ledna 1951 dobrý esp. časopis, kterým 

informují  esperantský svět  o  životě  lidové Číny.  Svým obsahem dostává  se  mezi 
přední vydávané esp . časopisy.

Čeští esp. mají možnost předplatit si tento měsíčník a to zaplacením ročního 
předplatného  Kčs  50,—Slovenskému Esp.  Institutu,  T.S.Martin,  Kuzmányho  29  - 
Slovensko.



Využijte  této  možnosti  a  předplaťte  si  tento  esperantský  list.  Přinese  Vám 
mnoho zajímavostí z tak vzdálené země jako je Čína.                                              Jku

Víte, že . . .
tento oběžník je vydán v 250 exemplářích, a že se o naší činnosti doví všechny esp. 
skupiny v ČSR?
...oběžník vydává také Esperanto Junularo, Praha l2, pošt. př. 46. pod názvem Vokas 
vin Praha? A také na Slovensku "Juna Voĉo", Masaryk. nábř. 62-Poprad?

Opravdu, jako bychom spali zakleti někde v Hanuši s Blanickými rytíři. My 
však žijeme. Počet členů od Nového roku vzrostl z 13 na 19 a presence na schůzkách 
je průměrně 13 členů. Ovšem – a to je právě ono. Měli jsme na příklad před měsícem 
schůzi – docela pěknou schůzku. Zpívalo se, hrálo na čárky a byli jsme veselí, snad 
až příliš hlučně, když se otevřely dvéře místnosti  a pomalu, 
podobně jako v Erbenově  Polednici, nevkročila k nám sice 
Polednice,  ale  na  prahu  zůstal  stát  hostinský  s  vážným 
obličejem a ještě vážnější otázkou: "To je dnes poslednikrát!" 
Nastalo hrobové ticho. Zeptal jsem se: "Je nás slyšet venku?" 
Načež  přišla  klasická  odpověď:  "To  je  zde  poslednikrát"  a 
dveře znovu bezhlučně zapadly. Skutečně to bylo posledněkrát 
v  oné  restauraci.  Nejsem  zvyklý  smlouvat.  Je  pravda,  za 
místnost jsme nikdy neplatili, topit nám nikdo nemusel, když 
bylo  třeba,  zůstali  jsme  v  kabátech.  Prvních  pár  vteřin  po 
odchodu hostinského bylo ticho - bylo to trapné, měli jsme na 
schůzi nové členy a podobná kulturní vložka hostinského není 
příliš  vhodná při  náborech - pak se však znovu rozproudila 
zábava a jelikož čas již pokročil, ukončili jsme brzy schůzi.

Po cestě  domů jsem přemýšlel:  "Náš kolektiv slibně začíná -  o tom svědčí 
rostoucí skupina a docházka do schůzek, třeba vždy do jiné restaurace a svolaná den 
předtím. Ale teprve začíná a stále začíná. Copak nemáme tu možnost se někam sejít, 
kde by si  mohlo bez obavy,  že  někdo přijde vesele  zazpívat  patnáct  nebo dvacet 
mladých lidí? Kde by se mohli tito lidé upřímně a od srdce zasmát a pobavit?

Cožpak není možno dělat schůzky tak, aby do těchto všichni spěchali s radostí, 
tak jako jsme kdysi spěchali do junáckých schůzek my? Mnoho lidí si poslední dobou 
zvyklo na ospalý průběh schůzí, kde po dlouhém, únavném řečnění všichni zvednou 
ruce k jednotnému souhlasu nebo usnesení,  a  kde po každém řečnění  se  povinně 
zívne a zatleská. Z počátku více, ke konci – když už bolejí ruce – méně. Mezitím 
každý vypije pivo, referující si může dát pivo "rumunské." 

Takové  schůzky  však  naprosto  nevyhovují  zase  nám  mladým.  My 
nepotřebujeme schůzky referentů a referujících, ale schůzky naše, opravdu živé, 
naše, opravdu živé, z kterých si něco odneseme, a také pobavíme. Poslední dobou se 
razilo heslo: "My život na zemi předěláme!" Ano předěláme, ale takovým způsobem 
ne!



JAK NEMÁ VYPADAT SCHŮZE
(Jak si ji představují někteří lidé)

Bylo  nutno  jednat.  Zapojili  jsme  se  jako  kroužek  Esperanto  do  Závodního 
klubu ROH - BRANO a schůzky míváme, až na výjimky, každý čtvrtek v čítárně 
Společenského domu. Tam již nemusíme sedět v kabátech, neb prosi o zatopení, a 
doufám, že nás také nebude žádný "rušit v našem hluku". Jedna nevýhoda je, že je to 
trochu daleko  pro  členy  bydlící  na  opačném konci  Hradce.  Pro  členy  ano  –  pro 
esperantisty ne!!!                                                                                                    MIPA

Zkušenosti
Každý z mladých. esp., kteří pracují obětavě pro naše hnutí by měl  po sobě 

zanechat  v  klubu  nějakou  stopu  o  své  činnosti.  Tento  trvalý  záznam  byl  by 
povzbuzením pro  další  následovníky  a  generace  a  stal  by  se  takovou  učebnici  a 
sbírkou zkušeností.

V klubu  Ostrava  Junularo  jsme  vyřešili  tento  problém takto:  Založili  jsme 
kroniku,  kterou  jsme  sami  zhotovili  a  píšeme  do  ní  všichni.  Úvod  kroniky  tvoří 
osobní listy s fotografiemi členů, které jsou doplněny zápisem, jak se každý dostal do 
našeho kolektivu,  a vyzdobeny vlastnoručními  kresbami.  Zápis  činnosti  provádí a 
doplňuje fotografiemi a kresbami kronikář, který dostává ode všech členů zápisky 
drobných zážitků, které zpracovává. Kronika roste pomalu, ale už dnes je nahlédnouti 
do ní  požitek pro každého příznivce našeho hnutí.  Z kroniky často čteme novým 
členům zážitky staršího data. Při návštěvě nezapomeňte si u nás prohlédnouti naši 
kroniku. Nám se již stala a jistě stane i vám pobídkou k další práci pro naše hnutí. Dr
Konsilo al ĉiu kontribuanto de ĉi tie cirkulero:



Malmodestan vi ne aŭdas
lin ne vidas vi,
kvankam tia pli mulfaras
pli ol diras ni pri li.

Ne valoras do utila
eĉ plej bona artlabor'
se ne estas gaskonita
nur kreita de la kor'.

Do nur skribu – fanfaronu
ĉion pligrandigu vi!
ja vi estos famkonataj
veron scios sole ŝi.

I.P. - Ostrava

Julie  Šupichová,  zasloužilá  pracovnice,  propagátorka  Esperanta  v  jeho 
počátcích, zaslala po obdržení našeho oběžníku opavskému klubu dopis tohoto znění:

Vážený samideane, udělal jste mi velkou radost zasláním Informačního listu a jiných 
zpráv - děkuji Vám. Nejen proto, že jsem se dověděla o krásné činnosti naší slezské 
mládeže,  ale  i  tím,  že  si  počínáte  tak  horlivě  a  doopravdy  zaséváte  esprantskou 
myšlenku na tvrdém úhoru. Přeji Vám k tomu - Vám a všem mladý samideánům a 
samideánkám, hodně, hodně zdaru - Vytrvejte!!!                                       J. Šupichová

Touto  cestou  děkuji  s.  Šupichové  za  zaslání  celého  ročníku  1922 
"Esperantského zpravodaje", který sama vydávala. Rovněž děkuji za zaslání jiných 
esp. publikací, které jen poslouží k další propagaci esperanta. 

Jku

Zpráva.
Mnohých nás tíží nedostatek esper.-českého slovníku. Lze jej však velmi dobře 

nahraditi slovníkem esper.-slovenským, který je k dostání. Pište na adresu: Slovensko 
esp. sdružení, Turčanský Sv. Martin, Kuzmányho 29.

-o-o-o-o-

Oznámení
Neopomeňte zasílali své příspěvky nejpozději do 25. každého měsíce, a to na 

adresu: Klub Esperanta Opava. Opozdile zasílané příspěvky zdržují vydávání našeho 
oběžníku. Za porozumění vám děkujeme.

-o-o-o-o-



Prosímo čtenáře za prominutí,  že vám dochází tento oběžník tentokrát  něco 
opožděně. Čekali jsme však na zprávu z Brna a i jiné příspěvky přišly o něco později. 
Rovněž jsme měli potíže z rozmnožováním.

LG de EAČSR- Opava


