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Mládež musí odstranit isolacionismus od starších samideánů.

Znovu a znovu narážíme na různé nedostatky, které se pokládají v cestu našeho esp. hnutí, a 
které brzdí náš rychlý rozvoj.

Je  třeba  si  je  všechny  promítnout  před  sebe,  abychom  se  na  ně  mohli  dívat  s  určité 
vzdálenosti, neboť jenom tak je můžeme správně posouditi a také sjednati nápravu. 

Každý si myslí,  že to co dělá, je správné, a vše, co dělají druzí, pokládá za nesprávné a 
zaslepeně všechno zavrhuje.

Je záhodno prozkoumali na příklad otázku isolacionismu mladých esp. od starších nebo spíš 
naopak, starších od mladých.

Že vskutku se tak děje, vidíme na tom příkladu, že se jeví v klubech snaha, kde doposavad 
pracovali starší esp. s mladšími pohromadě utvořit svou skupinu mladých, aby se mohli lépe ve své 
činnosti rozvíjet.

Je samozřejmou věcí, že mládež svým čilejším a odvážnějším duchem, jaksi těžko zapadá 
do toho obvykle chmurného a pesimistického prostředí starších lidí. 

Mládež chce spestřit svou práci pro Esperanto i zábavou, veselím, což obvykle se starším 
nelíbí  a často tu nesvedenou mládež napomínají.  Kolikrát  se pokoušejí  návrh, který se zrodil  v 
horké hlavě některého mladého s-ana zavrhnout a v základu třeba dobrou myšlenku udusit.

Proto mládež chce svrhnout jakési to jho, které je tíží, chce je odstranit a zde nastává jediné 
rozřešení tohoto problému, že opouštějí skupinu starších a zakládají si skupinu novou.

Tento rozkol má své výhody i nevýhody, které se brzy projeví v další činnosti té či oné 
skupiny.

Takto  dospělí  ztrácejí  určitý  kádr  esperantistů  a  to  esperantistů,  kteří  svými  nápady  a 
vynálezavostí  částečně usměrněnou poměrnou pasivitou starších,  dovedou hravě provádět  různé 
akce, které jen prospívají esp. hnutí.

Proto je schůzování dospělých víceméně nudné a nezáživné, tím více, je-li vedeno člověkem 
konservativním, který nedovede připustit jinou myšlenku, než tu, kterou sám vymyslel. Členové již 
tak  přetíženi  každodenní  prací,  když  nenajdou  na  schůzce  ani  trochu  rozptýlení,  přestávají  je 
navštěvovat a tím práce dospělých pro Esperanto se stává velmi nepatrnou.

Podíváme-li se na mladou skupinu, která se odrodila, znovu poznáme, že zde také není vše v 
pořádku.  Mládež  chce  zábavu,  hledá  ji  při  každé  příležitosti,  a  proto  se  často  stává,  není-li 
dostatečně  pěkný  vedoucí,  že  zábava  dostoupí  vrchu  nad  vším  ostatním  a  pak  místo  schůzek 
esperantských, stávají se schůzky čistě zábavné, které jen název Esperanto mají ve svém štítu. Pak 
ztrácejí úplně významu a k rozšíření hnutí ničím nepřispívají. 

Zde je třeba usměrňovat činnost mládeže takovým způsobem, aby zábavnou formou byli 
přitaženi i k vážné a opravdu plodonosné práci pro naši myšlenku. 

Spolupráce všech esp. mladých s dospělými je nutná, neboť v jednom případě je činnost 
mládeže  alespoň  částečně  usměrněná  a  mládež  může  být  i  v  lecčems,  poučena  zkušenějšími 
esperantisty a v druhém případě svým elánem a nadšenou prací pro Esperanto může strhnout starší 
k aktivní činnosti. Vidíme, že tam, kde mládež utvořila svou skupinu, tato vykazuje určité úspěchy, 
zatím co ostatní esperantisté, když úplně neusnuli ve své práci, tak alespoň vykonávají jen velmi 
málo  užitečného  pro  naše  hnutí.  Znamená  to  tedy  nejen  se  sám  –  sobecky  -  v  Esperantu 
zdokonalovat, ale vymýšlet způsoby jak získávat pro hnutí nové a nové zájemce a vychovat z nich 
dobré esperantisty.

Ve skupinách, kde není téměř mladého esperantisty, se ani dospělí nestarají, aby pro svou 
činnost získali mládež, ani se nepokoušejí jiti do škol, do internátů, aby tam esperanto propagovali, 
a tím dělají zásadní chybu, neboť si nevychovávají žádné nástupce, kteří mají jednou po nich esp. 
hnutí převzíti do svých rukou.

Na závěr tedy si řekněme a také prakticky provádějme: Pryč s isolacionismem mladých od 



starších  esperantistů,  ale  svorně  pomáhejme jeden druhému,  raďme si,  pracujme  v  kolektivu  a 
buďme si vědomi, že nepracujeme proto, aby nás jednou oslavovali,  ale že pracujeme pro naše 
hnutí, pro naši krásnou myšlenku, která musí v co nejkratší době ovládnout srdce všech lidí světa.

Jku

Devigis lerni, kredi nin,
ke mondaj flankoj estas kvar,
ke regi povas nur riĉuloj,
labori sole proletar'

Sed ne plu longe volas ni
jen kredi al ĉi falsdoktrin',
ja vivo montras al ni veron,
ĉu ili mankonvinkos nin?
                                      I.P.

H r a d e c  u Opavy hlásí: 

S novým jarem přichází  i  nová práce.  Skupina mladých esperantistů  v Hradci se schází 
pravidelně vždy ve čtvrtek v čítárně ZK - ROH – BRANO ku své práci.

Provedli jsme úspěšně dvě krátké kulturní vložky na podnicích ROH a ČSM a čekáme jen 
na pěkné jarní a letní dny, kdy budeme moci opustit klubovnu a pořádat výlety.

Jednu schůzku nám zpestřil s-ano Solnický, promítáním zajímavých diapositivů. Po odborné 
stránce nám pomáhá s-an J.Kuzník z místní skupiny Opava, který obětuje svůj volný čas a přijíždí 
nás vyučovat Esperantu.

Je to velký přínos pro naši skupinu, poněvadž dotyčný s-an doplní naše schůzky trochou 
Esperanta a dokazuje také svým příkladem, jak obětavě má každý s-án pracovat pro Esperanto a tím 
i pro mír,

MIPA

Volá vás H á j ........

Jistě všichni s radostí  očekáváme náš oběžník, který nás nejen informuje o činnosti  esp. 
hnutí v našem kraji, ale především je nám povzbuzením do další práce, když snad někdy podléháme 
netečnosti a zdá se nám, že nejsme schopni zdolati překážky, které se nám staví v cestu.

S obdivem jsme četli o obětavosti Junulara v Brně.  Třikrát týdně se scházejí a pranic jim 
nevadí, že ve sklepě; učí se, starají se o propagaci esperanta, pečlivě připravují program pro "Večer 
poesie." Jaké zahanbení pro nás, kteří máme možnost věnovat se Esperantu v příjemném prostředí, 
schůzky míváme pouze jednou týdně a přesto se mnohdy snažíme najiti přesvědčivou omluvu, lépe 
řečeno výmluvu, že nám pro různé neodkladné povinnosti  není možno se dostavit.  Věřím, milí 
gesamideané v Brně, že Vaše úsilí brzy najde schopného učitele Esperanta; ostatně, těch několik 
měsíců  již  rychle  uběhne  a  doufejme,  že  letní  esp.  škola  v  Rožnově  se  opět  letos  uskuteční; 
předpokládám, že tam jistě vyšlete někoho z vás, který bude schopen absolvovati  "C" - kurs a 
zároveň  si  vykoná  zkoušku  o  způsobilosti  vyučovati  Esperantu.  Tak  získáte  učitele  ze  svého 
vlastního středu. Jen vytrvejte!

Ostravské Junularo jako najpočetnější a snad i nejlépe organisované v naší republice je nám 
všem vzorem. Jistě je to především zásluhou několika obětavých jedinců, resp. jejich předsedy, ale 
je tu zřejmé pochopení všech ostatních členů pro společnou věc. Vyskytly se již obavy, zda esp. 
hvězda nad Ostravou nepohasne nástupem voj. pres. služby několika chlapců (inkl. Dr. Kočvary), 
ale věřím, že právě oni takřka infikovali svým elánem ostatní a také během své nepřítomnosti jim 
budou čas od času zasílat své rady a ostravské Junularo půjde vpřed s vědomím, že ti, kteří je na 



dva roky opustili, myslím na jejich činnost, pomáhají jim řešit problémy, které nejsou vždy lehké, a 
proto jistě nikdo z nich nepřipustí, aby to nadšení pro krásnou esperantskou myšlenku v Ostravě 
zaniklo.

V minulém oběžníku jsme četli, že v Opavě je dostatečný počet zájemců o Esperanto, kteří 
by  rádi  navštěvovali  kurs,  ale  pro  zaneprázdnění  vedoucího  není  možno  jej  uspořádat.  Není 
maličkostí, jestliže jediný člověk po svém celodenním zaměstnání se stará o propagaci Esperanta v 
takovém místě jako je Opava, vede esp. schůzky a kurs, snaží se získat pro ně vhodné místnosti, řídí 
a  píše  náš  oběžník,  vede  čilou  korespondenci  s  esperantisty  v  republice  i  v  zahraničí  etc. 
Gesamideané! Přeberme do vlastních rukou část práce pro Esperanto. Nesvalujme vše na jedince. 
Taková činnost nemůže dosáhnouti plného úspěchu, jen společnou prací bez nesnází, dojdeme cíle. 
Věřte, že sami budeme potěšeni, přispějeme-li také svou "hřivnou" ve prospěch celku.

A jak to vypadá u nás v Háji? Ačkoliv naše Junularo je zapotřebí občas trochu "vyburcovat", 
přece jen mohu říci, že jsou obětavými esperantisty.

Dne 11.3. t.r. navštívili 4 členové naší odbočky kraj. pracovní schůzi spojenou s výstavkou v 
Kyjovicích.  Těšíme  se  již,  že  příští  kraj.  schůze  bude  s  v  Háji  (29.4.1951  ve  14  hod.)  Večer 
pravděpodobně v 17. hod.) hodláme uspořádati taneční zábavu s kulturním programem. Měli jsme v 
úmyslu připraviti pro tento den obsáhlojší program, ale pro různé potíže a nedostatky bylo nužno jej 
omezit.  Přesto  věříme,  že  v  neděli  dne  29.  dubna  sejdou  se  v  Háji  všichni  esperantisté  nejen 
ostravského kraje, ale i ti vzdálenější. /Účast přislíbil i s-án Hromada z Prahy).

Snad  by  naši  ges-ané  mohli  ovládati  Esperanto  již  lépe;  k  tomu  je  ovšem  zapotřebí 
konversace. Chceme se skutečně řídit slovy s-ana Hromady a na našich schůzkách se vynasnažíme 
hovořit jen Esperantem. Několik nových členů našeho Junulara se usneslo, že alespoň jednou týdně 
se  sejdou  v  soukromí  a  budou  se  Esp.  učit,  aby  se  brzy  vyrovnali  svými  vědomostmi  těm 
pokročilejším. Je jim to jen ke cti a my jim rádi obětujeme trochu volného času, abychom z nich 
vychovali nové nadšené soupence naší myšlenky.

Po vzoru ostravského Junulara (doufám, že nám to nebudou zazlívat) také my v naší kronice 
budeme  mít  osobní  listy,  kde  naši  členové  umístí  své  fotografie  a  zaznamenají  své  dosavadní 
zkušenosti a okolnosti, které je přivedly mezi esperantisty. Tento úkol byl – jako prvnímu – svěřen 
s. V. Blažejovi, který již 1. dubna odchází sloužit voj. pres. povinnost. Je jedním z našich nejlepších 
s-ánů a my ho budeme hodně postrádat.  Vyslovujeme mu upřímný dík za práci,  kterou – jako 
pokladník – v naší odbočce vykonal. Věříme, že i když nás na určitou dobu opustí, esperantistou 
přece zůstane.

Dovídáme  se,  že  ges-ané  v  Hradci  u  Opavy  zapojili  se  do  záv.  klubu  ROH-BRANO. 
Pravděpodobně ještě tento měsíc učiníme podobně i my v Háji. Své nové zkušenosti Vám sdělíme v 
příštím oběžníku.

Zatím se velmi těšíme na shledanou 29. dubna v Háji.

Nabídka:
Upozorňujeme  skupiny,  které  mají  o  náš  4-barevný  prop.  esp.  plakátek  zájem,  aby  učinili 
objednávku na adresu ESPERANTO Opava. Rádi vyhovíme.

L.G. Opava

Por paca estontec'!

Nur vigle antaŭen 
kun esper' kaj amo, 
sen ribel', sed tamen, 
bona samcelano, 
obstine batalu 
por mondo-resano!



La mondo doloras 
pro venĝo-malamo, 
tial, ke ĝi ploras, 
vera samcelano, 
agu kaj kuracu - 
for kun la malsano!

La lingva ideo 
estu la programo, 
sen forta armeo, 
kara samcelano, 
preparu la vojon 
por homa pacamo!
                                Jku

Hlášení o činnosti brněnského junulara za březen.

Naše  osmička  zdárně  vyvíjí  další  činnost.  6.  března  jsme  v  klubu  uskutečnili  náš 
připravovaný večer  Baghyho a  Kalocsaje.  Program byl  proveden ve formě pásma.  Samideánka 
Chlubnová měla průvodní slovo a  předem vždy připravila posluchače na báseň,  která měla být 
přednesena.  Výběr  byl  pestrý.  Básně lyrické byly vystřídány básněmi s  dramatickým spádem a 
tragickým zabarvením. Nakonec byla přednesena Kalocsajova báseň pod názvem "Korojn supren", 
která oslavila naši esperantskou myšlenku. Večírek měl dosti velký úspěch, takže úsilí, které jsme 
nácviku věnovali, nezůstalo bez odezvy.

Náš table-tennisový kroužek,  nedávno založený,  vyvíjí  úspěšně svoji  činnost.  Soutěžíme 
jednak mezi sebou, ale zúčastňujeme se též veřejných podniků jako ZSHM, turnajů; jednotlivci 
hrají též na školách, závodech a pod. Získáváme stále nové a nové zkušenosti.

Ještě jednou si dovolujeme pozvat samideany a samideanky na naši krajskou schůzi, která se 
bude konat ve dnech 14-15 dubna v Brně. Upozorňujeme na bohatý program, na který přispěje též 
několika výstupy naše Junularo.

ŽOJ.

Činnost ostravského junulara za březen 1951

Letošní dlouhotrvající lyžařská sezóna lákala stále naše lyžaře na sněhobílé pláně. A tak v 
neděli 4. března proháněli se už letos naposled 3 esperanští lyžaři na Velkém Polomu.

Ve čtvrtek 8. března, každý, kdo otevřel dvéře klubovny, zvolal strašně překvapen: "Jééé,. 
Marto, kde ses tu vzala???" Ano, uvítali jsme ve svém středu Martu, členku pražského junulara, 
která  je  na Stavbě  mládeže  ve  Vratimově.  Rovněž  nás  navštívil  jeden s-án  z  Liberce.  To byla 
slavnostní a veselá schůze. Dověděli jsme se radosti a těžkosti pražského junulara a Marta poznala 
zase náš kolektiv. Příští čtvrtek už byli tito dva s-ané mezi námi jako doma a těšíme se, že nás 
budou navštěvovat po celou dobu své brigády. /pokračování na další straně/

Zpráva:

Minulý oběžník nemohl býti odeslán všem esp. klubům a skupinám v ČSR, poněvadž jsme 
neobdrželi seznam adres. Prosíme proto nyní všechny skupiny a jednotlivce, aby si minulý oběžník 
důkladně pročetli, neboť jsou tam věci, týkající se právě všech skupin, kterým oběžník zasíláme.

Red.



V neděli 11. března byla v Kyjovicích krajská schůze. Naše mládež se zúčastnila v počtu 15 
členů. Byla to hezky strávená neděle.

Scházíme a bavíme se i mimo čtvrtek. V sobotu 10. března bylo několik s-ánů v divadle.
V sobotu za týden sešlo se asi 10 našich členů u jedné s-ánky na menší domácí slavnosti.
K odběru časopisu Esperantista přihlásilo se 29 s-ánů.

Za ostrava junularo
                                                                                                             SK

Zpráva o činnosti opavské mládeže za březen t.r.

Schůzky jako obvykle máme každé úterý od 18.50 - 20hod. v bývalém hostinci u Červeného 
raka.  Byl  již  ukončen  obvyklý  kurs  a  nyní  sestává  program  našich  schůzek  většinou  z  části 
konverzační a debaty o různých novinkách a org. záležitostech, V konversaci probíráme zábavné 
články Barona Prášila a tak je možno zajímavým způsobem zdokonalovat se v Esperantu. Návštěva 
schůzek: 12-15 samideánů.

Méně  potěšující  zprávou  je  okolnost,  že  z  našeho  středu  mladých  odejdou  na  vojnu  4 
chlapci, právě ti, kteří aktivně pro naše hnutí v Opavě pracovali.

Za zmínku stojí opravdu bohatá práce s-áno Solnického, který pracoval jako propagační ref. 
Staral se o výzdobu skříněk a podal a vypracoval návrh na propagační plakátek, který naše skupina 
vydala  v  nákladu  5.000  kusů.  Ještě  nyní  před  jeho  odchodem /1.  dubna/  vyzdopil  propagační 
skřínku v Kateřinkách,  která zajisté plní  svůj účel před kinem Odboj, neboť tam mají  možnost 
shlédnouti ji všichni, kdož jdou za zábavou do biografu. 

Ztrácíme tak dobrého pomocníka pro propagaci esp. v Opavě.
Druhou  okolností  je,  že  s-an  Kubín,  který  rozmnožoval  náš  oběžník  v  Žímrovických 

papírnách, také odchází a tu se vyskytla další starost, kde budeme tento list rozmnožovat. Však 
pomocnou ruku podala s-anka Slohová z Háje a tak doufám, že náš oběžník bude nadále ve stejném 
rozsahu bez potíží vydáván. Dokonce i k další práci s jeho vydáním se přehlásili někteří s-ané z 
Hájecké esp. skupiny. Za jejich pomoc jim opravdu děkujeme.

Rovněž někteří z naší mládeže dojížděli na schůzky Hradeckých esp., aby se tam s nimi 
pobavili,  poučili  jeden  druhého  a  vyměnili  si  tak  své  zkušenosti.  Hlavně  dojížděl  tam -  s-án 
Solnický ml., pak Kubín, Wolf a Kuzník. 

Na pořádané krajské pracovní schůzce byli přítomni 4 mladí s-ané z Opavy. .
Z naši esp. činnosti v Opavě stojí rovněž za zmínku:
Uspořádání  esp.  kursu mezi  studenty v internátu  vyšší  průmyslové školy,  který  má býti 

zahájen 4. dubna t.r. O něm přinesu podrobnou zprávu v příštím čísle.
Dále zahájil s-an Kuzník esp. kurs v esp. skupině na Hradci - zpráva o něm bude podána 

později.
S-an  Solnický  ml.  rozdal  prop.  plakátky do  Obchodního  domu v  Opavě,  kde  na  velmi 

frekventovaném místě propaguje naši myšlenku.
Do Svazu esp. v ČSR získali jsme doposud 46 členů, což je asi 2 x tolik jak v minulém roce.
Konversační schůzky dospělých konají se nyní ve čtvrtek u s-ana Goby na Masarykově ulici 

vo 20 hod.
Započali jsme rovněž jednání o včlenění naší odbočky do ROH komunálních podniků. Po 

skončeném jednání podáme v obežníku o tom zprávu.

Jku



Pracujme pro ESPERANTO- - pracujme pro MÍR

Prožíváme dobu plnou překvapení - dobu novou - dobu budování – dobu bojů za mír. Není 
tomu tak tuze dávno, co jsme sami na vlastní kůži pociťovali hrůzy války.

Nechceme válku - voláme po míru, po míru pro sebe, po míru pro bojující země na dálném 
východě. - Voláme po míru pro všechen pracující lid celého světa. Vždyť nejen nyní, ale již od 
nepaměti trpěl lid sužován válkami. Trpěl zotročován svými utlačovateli a vykořisťovateli.

--- Svoboda - Rovnost - Bratrství ---
byly jim svatým cílem.

Pro  uskutečnění  těchto  ideálů  pracovalo  a  za  ně  položilo  své  životy  mnoho  státníků, 
velikánů a učenců.

Pro  pravdu  zemřel  HUS.  Před  svou  smrti  odkazuje  nám  své  poslední  napomenutí 
"Napomínám Vás, abyste se milovali vespolek", a Komenský klade jeho příkaz jako zákon celého 
světa, všech stavů a národů. V době nejstrašnějsích válek hlásá: "Pryč a válkou - Jedině láska a mír 
jsou důstojny člověka!"

K O M E N S K Ý již tehdy zmiňuje se o potřebě jednotného jazyka, pomoci něhož sbratřil 
by se lid celého světa.

Ve své knize "V i a L u c i s" /r, 1641/ praví: "Silně stojí naše přání, aby se zvolil jeden 
jazyk, kterým by všichni národové mluvili, který ať jest snadnější než všechny řeči známé, aby se 
jemu mohli naučiti bez ztráty času a věcí."

Jest  tedy právem Jan Amos Komenský nazýván praotcem mezinárodního jazyka. Mnoho 
vynikajících  myslitelů  zabývalo  se  touto  myšlenkou.  Mnoho  bylo  pokusů,  avšak  teprve 
varšavskému  lékaři  Dr.  Zamenhofovi  podařilo  se  sestavit  skutečný  neutrální  dorozumívací 
prostředek.

R.  1887  vydal  svou  prvou  učebnici  mezinárodního  jazyka,  na  níž  se  podepsal  "Dr. 
Esperanto" /doufající/. Jméno spisovatele přešlo později na jazyk šířící se do všech zemí, do všech 
stavů, mezi lid obecný i vzdělance.

U nás v Československu je dosti mnoho průkopníků esperantismu, ale i tak jest morální 
povinností  nás mladých, zajímajících se o tuto vznešenou myšlenku pomoci jim v jejich díle a 
rozšiřovat esperantismus a jeho idee doma i v cizině.

Nestačí se jen naučit Esperantu, jest nutno sdružovat se a společnou silou, společnou prací 
uskutečňovat  idee dobra a  lásky.  Splníme tak  příkaz  a  myšlenky velkého syna  českého národa 
J.A.Komenského. Pracujme tedy tak, abychom mu činili jen slávu a čest. -

Nechceme otroctví - chceme jen svobodu!
Svobodně pracovat - svobodně žít!

Odstranit nesváry - a válku prokletou, 
za cílem vznešeným svorné chcem jít!

I.P.

Zprávy – Upozornění:

V nejbližších dnech bude svolána zvláštním oběžníkem /pro opavské esp./ výroční schůze, na které 
bude dohodnuto o začlenění se do masové organisace - do Závodního klubu ROH – Komunálních 
podniků v Opavě. 

Doufám, že opavští esp. se zúčastní této výroční schůze v hojném počtu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oběžník vydává:                                                                                             Řídí:
Odbočka Svazu Esperantistů ČR v Opavě.                                                    Jaroslav Kuzník


