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Oběžník je vydáván nepravidelně - dle potřeby. Zasíláme je všem zájemcům zdarma 
a je n e p r o d e j n ý ! 
Vydává Osvětová Beseda při JNV v Opavě – zájmový kroužek esperanta.
Řídí Kuzník Jaroslav.

-oo-

Uveřejňujeme zprávu propagačního a kulturního ref. čtenou dne 17.4.51 při 
Rozpuštění odbočky svazu esp. ČSR v Opavě a začlenění jako zájmový kroužek 

k Osvětové Besedě při JNV v Opavě.

Mám-li  podati  stručnou  úhrnou  zprávu  za  svou  činnost  propagačního  a 
kulturního  referenta  mohu  říci,  že  práce  bylo  hodně  a  hlavně  práce  na  opravdu 
tvrdém úhoru  a  je  možno poznamenat,  že  poměrem okolnostem se  nám podařilo 
udělat hezký kus díla.

Na poslední valné hromadě konané v únoru m.r. byla formálně ustavena esp. 
mládež počtem asi 8 členů, která měla býti jakýmsi základním kamenem pro další 
esp.  činnost v Opavě,  neboť takový stav,  jaký byl v únoru 1950, byl velmi málo 
potěšující.

Do školních prázdnin r. 1950 scházeli jsme se stále jen v počtu 5-8 s-ánů a naše 
schůzky byly málo zábavné. Těsně před počátkem prázdnin dali jsme si závazek, že 
získáme pro naše hnutí větší počet mladých s-ánů, a že po prázdninách projevíme 
intensivnější činnost.

Abych  částečně  připravil  naše  staré  esperantisty,  kteří  alespoň  esp.  kurs 
navštěvovali nebo byli přáteli Esperanta, započal jsem vydávat informační oběžník, 
jímž jsem chtěl dát členům jakési pouto k naší skupině. Druhé číslo tohoto oběžníku 
vyšlo koncem srpna a tento měl již stmelit tu ještě roztříštěnou esp. mládež v Opavě. 
To  se  jím  a  jinými  pořádanými  akcemi  v  Opavě  podařilo.  Mimo  jiné  pro  tuto 
podzimní činnost byly připraveny propagační skříňky a pěkně vyzdoben 1 výklad 
esperantským materiálem v ulici s živým provozem. Současně do tří opavských kin 
byly dány k 14-dennímu promítání po 2 diapositivy propagující Esperanto. I když 
jsme  snad nezízkali  pro  naše  hnutí  nové  členy  prostřednictvím tohoto  nepřímého 
náboru, přesto má taková propagace význam v tom, že informuje širokou veřejnost 
jak o Esperantu tak i o tom, že Esperanto v Opavě už žije.

Již koncem srpna jednal jsem s ředitelem VHS /bývalá obchodní akademie/ o 
uspořádání  kroužku  Esperanta  v  této  škole.  Bez  většího  náboru  bylo  zízkáno  27 
zájemců, avšak po dlouhém vyřizování nebyl tento kurs povolen. Slibovali jsme si 
zízkati opravdu jakýsi fundament - kádr pro esp. hnutí v Opavě.

Dále  byl  proveden  nábor  kursu  i  pro  širší  veřejnost.  Přihlásilo  se  asi  22 
zájemců.  Bohužel  kurs  se  nekonal  pro  nemožnost  sehnati  místnost  pro  jeho 
pořádání,  /ačkoliv  se  vedlo  úporné  vyřizování  s  kompetentními  místy/.  Stálým 
slibováním a  odkládáním lhůty  zahájení  kursu  se  přihodilo,  že  byla  doba  již  tak 
pokročilá, že kurs nebylo možno uspořádat a také proto, že mnoho zájemců ztratilo 



trpělivost, poněvadž si snad myslili, že nejsme schopni vyřídit ani takovou záležitost 
jako je obstarání místnosti pro pořádání kursu, a více se o Esp. nezajímali.

Nedostatek propagačních plakátků a jiného propagačního materiálu přivedlo 
nás  k  tomu,  že  naše  skupina  vydala  4  barevný  pěkný  propagační  plakátek 
vypracovaný s-anem Solnickým, který koná toho času vojenskou presenční službu. 
Plakátek byl dohotoven teprve koncem února l.r.

Opavská esp. mládež, aby podpořila finančně naši skupinu, zavázala se k účasti 
na pracovní brigádě. Závazek byl splněn tím, že jako kolektiv odpracovali jsme ve 
třech brigádách 240 hodin v Žimrovických papírnách, čímž jsme darovali klubu více 
než 2.000 Kčs.

Intervencí  naší  opavské  mládeže  byla  zřícena  na  Hradci  u  Opavy  skupina 
mladých esperantistů pod vedením s-ána Paruzy, který se opravdu s láskou věnuje 
svému ukolu vedoucího. Tato poměrně velmi mladá skupina čítající trvání 5 měsíců a 
nynějšího počtu už asi 16 s-ánů zapojila se již jako zájmový kroužek do závodního 
klubu Braneckých železáren. Mají k disposici krásnou klubovnu, tedy velmi-dobré 
prostředí,  aby  mohli  vyvíjet  plodonosnou  činnost.  Před  nedávném  započal  jsem 
dojíždět týdně do Hradce, abych tam vedl jednohodinový bezplatný kurs.

Před koncem roku 1950 udělal  jsem spolu se s-anem Frantlem propagaci  v 
"Domovu  mladých",  kde  jsem  mínil  zahájiti  kurs  Esperanta.  Bohužel  pro  různé 
nepředvídané okolnosti se tento kurs neuskutečnil, letos však znovu jsem se pokusil 
vniknouti mezi část této mládeže (do internátu Vyšší průmyslové školy) a táké jsem 
již zde zahájil esp. kurs s počátečním stavem 15 s-anů, skládajících se z části z žáků 
tohoto internátu a z části  získané ostatní mládeže, kurs je veden podle Killiánovy 
učebnice a je bezplatný.

Ke konci roku byl proveden úspěšný nábor do svazu esperantistů, do něhož se 
přihlásilo doposud 48 s-ánů.

Je  zde ještě  mnoho jiných drobných akcí,  které provedl buď kolektiv  nebo 
jednotlivci a o kterých se zde již nezmiňuji.

Mám li na závěr shrnouti celkově naši činnost, je nutno říci, že čilá mysl  a 
neunavný duch mládeže nedovolil, aby naše esp. schůzky byly nudné, ale naopak, 
aby  formou  poučnou  byly  zábavné.  Sám  jsem  byl  vedoucím  těchto  schůzek  a 
naskytlo se mnoho potíží, které bylo nutno překonati,  jako na příklad zaopatření 
místnosti pro naše schůzování, když jsme byli nuceni opustiti naše původní místo 
schůzek v Kulturním domě pro poměrně vysoké nájemné, které si nemohla naše 
skupina dovolit zaplatit.

Je  nutno  ještě  dodat,  že  o  spolupráci  k  vydávání  našeho  informačního 
oběžníku  se  přihlásily  i  okolní  skupiny  jako  Háj  u  Opavy,  Hradec,. a  rovněž 
ostravské junularo, čímž se stal tento oběžník listem krajovým a měl a má za úkol 
zaktivisovat  veškerou  esp.  mládež  pro  další  nadšenou  práci.  V  poslední  době 
přispívá hlášením o činnosti do oběžníku i mládež z Brna.

Díváme-li se na naši činnost, která se skládá ze samých drobných prací a zdá se 
snad malichernou, přede můžeme říci, že se zde v Opavě pro esp. hnutí udělalo dost, i 
když se výsledek nedá srovnat s výsledkem ostravské mládeže.

Doufám rovněž, že nyní když se zapojujeme jako zájmový kroužek do Osvětové 
Besedy při JNV v Opavě, že naše práce nepoklesne, ale naopak se mnohem zvýší, 



budeme-li nadto alespoň částečně podporováni touto osvětovou složkou. Zajisté nyní 
již  nikdy  nebude  nouze  o  místnosti  pro schůzování  a  pro  uspořádání  esp.  kursů. 
Můžeme si snad hodné slibovat od tohoto spojení s touto organicaci.

Nebudu již dlouho pracovati jako propagační referent  v opavské skupině, neboť v 
brzku budu povolán vojenskou presenční povinností a na dvě léta opustím opravdu 
u s lítosti náš esp. kolektiv. Doufám však, že v práci pro Esperanto neustanete, ale 
naopak  s  novou  chutí  a  nadšením se  pustíte  do  řešení  úkolů,  které  se  před  vás 
postaví.                                                                                                                       Jku

o-o-o-o

Důležité  - Opavští  samideané!!!

Přicházíme k vám s nálehavou prosbou. Pro různé účely potřebujeme nutně větší 
počet námi vydahých oběžníků, a to hlavně čísla z roku 1950:

1.červen,2.srpen  ,  ,5.září,4.lististopad. Z       roku   1951: 6-leden a 7-únor.  
Věřím,  že  tato  výzva  najde  u  všech,  kteří  mají  náš  oběžník  ještě 

uschován,  opravdové  pochopení,  a  že  ihned,  abyste  na  tuto  věc  nezapomněli, 
odešlete jej jako tiskopis na adresu: ESPERANTO - OPAVA.

Zašlete oběžník ať už je v jakémkoli stavu, třeba i poškozený. Za ochotu 
srdečně děkuji Jar. Kuzník.

Hlášení o činnosti Junulara klubu esperantistů v Brně za duben 1951.

Junularo předvedlo 3. dubna v rámci klubovní schůzky samostatně přeložené 
pohádky H.Ch.Andersena.

Dne 14. dubna zúčastnilo se naše Junularo kulturního programu, pořádaného 
při krajské schůzce v Brně. Pro tento program jsme nově nacvičili a pro společný 
přednes upravili povídku Jiřího Marka: Hovoří matka, kterou přeložil do Esperanta 
s-ano A.Malík.

Scházíme se stále dvakrát týdně v naší klubovně, připravujeme další program a 
učíme se.

- oo o oo -

Velmi nás zaujal v našem oběžníku článek o isolacionismu. Věříme, že kde 
není možno dosáhnouti vzájemné spolupráce samideánů mladších se staršími, nastává 
napjatý vztah mezi oběma stranami, který věci jistě neprospívá. Chtěli bychom vám 
jen  říci,  že  tato  spolupráce  je  však  přesto  velmi  důležitá,  ba  nutná  =  a  je 
uskutečnitelná. Na příklad u nás v Brně byli zvoleni 3 členové Junulara do výboru 
klubu, a starší samideáni nám ochotně pomáhají radou i skutkem a zase s naší strany 
nechybí tu dobrá vůle každou radu přijmout a podle ní postupovat. Panuje tedy mezi 
Junularem a  staršími  členy  klubu  přátelský  poměr  a  jsme  přesvědčeni,  že  se  tak 



pracuje nejlépe oběma stranám. Přejeme vám všem velmi, abyste se obrnili trpělivostí 
a  vytrvalou,  užitečnou prací  přesvědčili  starší  samideány,  že  svou práci  pro hnutí 
myslíte vážně a opravdově a doufáme pevně, že vám pak svého uznání neodepřou!

-ŽOJ-

Vyměňujeme zkušenosti celostátně!

Klub Ostrava Junularo svolává celostátní sjezd delegátů mladých esperantistů 
do Rožnova p./Radhoštem, od 14-28. července, v kteroužto dobu se tam pořádají letní 
kursy Esperanta. Nezapomeňte, že rožnovské kursy jsou kursy mládeže. Již minulého 
roku bylo v Rožnově více než 70% mladých.  Loňského kongresu,  který nám dal 
směrnice k další práci, se zúčastnilo 30 mladých účatníků z 11 míst naší republiky. 
Stoprocentní účast zajistěte tím způsobem, že každý klub vyšle a finančně podpoří 
jednoho zasloužilého pracovníka, jako delegáta za mládež. Jest to nejlepší způsob jak 
odměnit naše nejčinnější pracovníky.

Z Ostravy se  již  dnes přihlásilo  22 esperantistů  z našeho Junulara,  kteří  se 
chtějí zúčastnit kursů a celostátní schůze, která se bude pořádat asi uprostřed běhu. 
Tak jako loni bude na dráze 50-ti procentní sleva.

Delegáti  všech skupin ČSR -  na shledanou v Rožnově na celostátní  schůzi 
delegátů, kde si vyměníme zkušenosti.

Dr. Kočvara

Pre školy, kurzy a samoukov: 
Veliká učebnica

medzinárodnej řeči -
E s p e r a n t o.

Autor J.Valašťan — Dolinský.
128 stran. Cena Kčs 65.-- vypl. !!

Objednávky vybaví: Esperanto-Servo,
T r e n č í n, Pod Sokolicami 1675. 

Opravdu dobrý esp. časopis "El Popola Ĉinio" a časopis "Esperantisto slovaka" 
objednejte u: Slovenské esp. sdruženie, Turč. Sv. Martin.

Hlášení ostravského junulara na konec března a duben 1951.

V neděli 25. března jelo 6 členů našeho klubu do Olomouce. Účelem této cesty 
byla návštěva vojína Onderky, který psal, abychom se na něho přišli podívat. Měl pro 
nás překvapení - hezké tablo s rožnovskými fotografiemi. Velmi nás to potěšilo a 
odměnili  jsme  se  mu  také  dárečkem.  Zažili  jsme  během svého  cestování  hodně 
švandy. Už to, že místo v Přerově vystoupili jsme na nádraží v Hranicích, svědčí o 
veselé to jízdě.

Ve čtvrtek 29. března konaly se u nás ze všech tří kursů zkoušky. Bohužel, 
účaštnil  se  jich  celkem malý  počet  žáků.  Z  kursu  pro  začátečníky  6  členů,  pro 



pokročilé  5 členů a z  vyššího kursu 3 žáci.  Zkoušky měly  dobrou úroveň.  Tento 
čtvrtek byli s námi naposled 4 s-ané, kteří v neděli 1. dubna nastoupili vojenskou 
presenční  službu, každý z nich si  losováním vybral jednu dívku, s  kterou si  bude 
dopisovat,  aby  byl  neustále  kontakt  mezi  nimi  a  junulanem.  Tito  čtyři  branci 
rozloučili se s námi kratičkou řečí a ne lehkým srdcem. Pak jsme zpívali dlouho do 
večera.

V patek 30. března seděla nás celá řada v počtu 11 míst v divadle. To bylo také 
na rozloučenou s našimi branci. A ještě v rámci tohoto loučení sešlo se v sobotu 6 
gesamideánů u jednoho vojína a tím bylo naše loučení skončeno.

Ve čtvrtek 5. dubna zahájili jsme nové kursy: kurs pro 11 začátečníků vede V. 
Sukačová,  kurs  pro  pokročile  se  7  účastníky  vede  M.  Neuvirth,  vyšší  kurs  s  10 
účastníky probíhá pod vedením Drah. Kočvary. Každý čtvrtek po proběhnutí kursů 
nacvičovali jsme program na blížící se esp. den v Háji. Svépomocí jsme opravili a 
dali do pořádku naši výstavku.

V pátek  20.  dubna sešlo  se  nás  několik  v  klubu na  Sl.  Ostravě  za  účelem 
projednání vstupu našeho klubu do ROH. Bližší zprávu podám v příštím hlášení.

V neděli 20. dubna sešlo se nás 20, abychom se nechali zvěčnit pro klubovní 
album. Bylo to veselé fotografování a věříme, že se fotky podaří a naše album získá 
tím  na  kráse.  Po  fotografování  provedli  jsme  nácvik  jedné  písně  a  pak  jsme  se 
korporativně odebrali do biografu. Bylo nás tolik, že nám ani jedna řada nestačila.

                                                                                                              Za Ostravu   SK.

Činnost opavské esp. skupiny za měsíc duben 1951.

Významnou událostí bylo svolání valné hromady na den 17. dubna, kde bylo 
rozhodnuto,  že  odbočka  bude  rozpuštěna  a  že  s  vším  majetkem  se  zapojí  jako 
kroužek Esperanta do Osvětové Besedy při JNV v Opavě.

Tímto spojením již  s  okamžitou  platností  jsme získali  pro  naše  schůzování 
znovu místnost v Kulturním domě a tak jsme mohli opustiti tu opravdu nevyhovující 
Klubovnu v hostinci u Červeného raka.

Jistě snad bude všechny zajímat jak vypadá esp.  hnutí  v Opavě v přítomné 
době. S politováním je nutno doznat, že velmi zesláblo, avšak toto oslabení se dá 
odůvodnit. V prvé řadě odešlo nán na vojnu 5 opravdu činných mládenců a několik 
ostatních člehů němůže navštěvovat  naše schůzky na př.  z  důvodů odpoledních a 
nočních směn v továrnách; večerní doučovací kroužky ve školách, jež u některých 
jsou právě v den našich schůzek, a ovšem nemalou příčinou oslabení našeho hnutí 
bylo to nešťastné tříměsíční schůzování u Červeného raka, kde v zimě a pro špinavé, 
nehostinné  prostředí  odpadla  chuť  mnohým  samideánům  na  tyto  schůzky  se 
dostavovati.

Dalším  činitelem,  který  zmenšuje  účast  na  schůzkách,  je  nastávající  jarní 
počasí,  které  láká všechny ven do přírody a tak není-li  u některých s-ánů trochu 
obětavosti stráviti 2 hodiny při naší schůzce, pak se tito nedostaví. Snad také začíná 
trochu více učení k blížícímu se konci školního roku anebo k maturitě.

Věřím však  pevně,  i  kyž  je  zde  mnoho  elementů,  které  brzdí  naši  práci  a 



zmenšují návštěvu našich každotýdenních schůzek, že nyní, kdy se scházíme opravdu 
v pěkném prostředí, si nejdete, vy mladí sámideáné opavští, ty pouhé 2 hodiny jednou 
týdně, abyste zae přišli mezi nás a tak se zdokonalili v Esperantu a též se trochu  v 
našem malém kolektivu pobavili. 

Tedy na shledanou s vámi každou středu od 18.30-20 hodin v Kultur. domě.

Další naše činnost:
Ve  středu je  pořádán kurs  v  internátě  vyšší  průmyslové  školy  pro  10  -  12 

účastníků. Doufám, že přece bude míti tento kurs úspěch, i když nevytrvají všichni až 
do konce, jak už to v té české krvi bývá - započat něco a nedokončit. - Chlapci z 
internátu VPŠ – vypěstujte  si  více  vytrvalosti  pro každou vaši  práci.  Nesmíte  po 
malých nezdarech odhazovat flintu do žita a dát se /snad i pro svou pohodlnost/ na 
zbabělý útěk. Věřím, že se napravíte!?

Další  kurs je pořádán v Hradci u Opavy při  příležitosti  jejich schůzky,  kde 
každý týden ve čtvrtek dojíždím. Schůzky se konají od 20-22 hodin. Snad také trochu 
píle by hradeckým samideánům neškodilo.  Věřím však že to půjde.

K oslavám 1.  máje  byly  v  Opavě  rovněž  vyzdobeny  naše  skříňky  hesly  a 
plakátky k 1. máji - ke dni pracujících celého světa. Pěkně vyzdobil tímto materiálem 
skříňku v Kateřinkách s-ano Solnický. ml.

Znovu  je  již  tato  náplň  ze  skříňky  v  Kateřinkách  vyňata  a  s-án  Solnický 
vyzdobil ji opět pro propagaci Esperanta. Za jeho píli a opravdovou iniciativu v jeho 
příkladné práci pro propagaci Esperanta mu děkuji. 

29. dubna t.r. účastnili jsme se společně s hradeckými samideány slavnostní 
pracovní  schůze v Háji  u  Opavy a  maličkou vložkou společně se  s-ány s  Háje  a 
Hradce jsme přispěli k jejímu programu.

Rovněž tento den navštívil  s-ano Hromada Opavu, aby si  ji  opět jednou po 
dlouhé době asi 20 let prohlédl. Účastnil se pak slavnostního esp. programu v Háji.

Jku.

Friponetaj "fremduloj".

Estas Junio de la jaro 1949.
Ostrava  ĝojegas.  Dum  ĉi  tiuj  tagoj  kunveturis  ĉi  tien  junularo  el  tuta 

ĉeĥoslovaka respubliko, eĉ multaj fremdlandanoj por ke ili konkursu pri plej bona 
ludmaniero de kreokapablo de junularo.

Direkte  al  stadiono,  ke  okazas  festivalo  ircelas  du  aretoj  de  junularo  vigle 
parolantaj  per  stranga  lingvo.  Eĉ kvankam  ĝi  ne  estas  itala  nek  hispana,  tamen 
tiamaniere belsonas.

Unuan grupeton faras tri junuloj. Nemalproksime de staciono ili estas haltitaj 
de duopo, kiu al ili proponas aĉeti liston de festivala programo. Nevolante ĝin aĉeti, 
ili ekŝajnigis sin nekomprenantaj kaj esperante respondis: "Ni ne komprenas".

Programvendantoj ekrigardis mirigite unu la alian kaj unu el ili ĉeĥe respondis: 
"Junuloj, ni vere ne komprenas vin". Triopo skuis la ŝultrojn kaj daŭrigis sian vojon. 
Opiniataj kiel fremduloj ili ne estis plu  ĝenataj. - Dua grupeto ankaŭ alparolita de 
programvendistoj respondis ĉeĥe kaj parolkonvinkita aĉetis al si la programlistojn.



Dume tria grupeto, kiu kuraĝe marŝis, haltis sin hezite kvazaŭ antaŭ ĉina muro, 
alpaŝis al enirejo de stadiono, kie staris ĉarma junularasocianino gardanta internaĵon 
de  ĉi  tiu  centrejo  de  festivalo,  kies  sekreton  povus  vidi  ankaŭ tiuj  ĉi  tri  junuloj 
metante 20 Kč sur ligno". 

Post aliĝo de dua grupeto faris ambaŭ areton suferantan de komuna malsano 
"poŝa TBC" , tio signifas ke ekregis ĉe ili malbona flnanca stato.

La areto estis ekrimarkita de junular-asociana enirbiletvendistino, kiu komencis 
ilin  observi  malrespere,  ĉar  ili  ekkomprenis,  ke  geknaboj  ne  estas  pretaj  elspezi 
monon el profundaĵoj de iliaj poŝoj.

Jen de ie eksonis frazo: "Fremduloj ne pagas. Ili povas eniri senpage!" Certe ke 
ĉi frazo ekefikis pli potence ol atombombo je cerboj de tiu ĉi areto, kaj post nelonge 
sen  iu  intertraktado la  plano estis  preta.  Ĝi  komenciĝis  per  frazo,  kiun esperante 
audigis junulo alnomita "Doktoro": "Fraŭlino, kiom kostas la enirbileto?"  Ĉi frazo 
sendube efikis al ŝi same, kiel al nia friponeta areto noto pri fremduloj.

"Mi ...  ne  komprenas al  vi!  Ĉu estas  vi  fremduloj?  Ĉu iu  el  vi  komprenas 
ĉeĥe?"

Anstataŭ la respondo ŝi ekvidis demandesprinantajn vizaĝojn laŭ kiuj ŝi sciiĝis, 
ke neniu komprenis.  Kaj jam Lojzo, junulo de angla tipo,  ŝin demandis: "Do you 
speak english?" - "Jo - angle - atendu momenton", ĝoje respondis ĉarma knabino kaj 
post relonge alkondukis junulon, kiu salutis: "How du you do" - Sed kiam li  ricevis 
respondon: Thanks quite well and how are you, - li embarase levis ŝultrojn kaj diris 
ĉeĥe al knabino: 

Tiel  progresanta  en  angla  lingvo  mi  ankoraŭ ne  estas."  Kaj  fulmrapide 
malaperis. - Nun publikis sian multscion Milano - viro de hunda alteco: "Czy polski 
umiče?"... Poste la demandoj nekalkuleble plimultiĝis - komencante per Esperanto 
kaj finante per indianaj dialektoj.

La lango de junulino ligniĝis kaj sur ŝia gracia frunteto komencis elsalti gutoj 
de  ŝvito,  ĉar  ĉirkaŭe  fariĝis  amaseto  da  homoj  vigle  priparolantaj:  "Tio  estas 
hispanoj" - "Ne diru" -- Tamen mi estis en Italujo kaj tio estas certe tiu nova itala 
lingvo.".....Tiel eĉ aliel sonis divenoj de scivolemuloj, sed  ĉiuj kun granda intereso 
aŭskultis  kaj  observis tre viglan gestofaradon per  kiu la areto de "fremduloj''  kun 
knabino interkomprenadis. Tedita,  ĉar senĉese ricevis al  ĉiuj demandoj nur lacigitan 
kaj nean kapbalancon, "Doktoro" diris: "Fraŭlino, ni estas el Hungario."

Ŝiaj okuloj  reenhavis  ĝojbrilon kaj  ŝi  tuj  vigle diris:  Hungarisch oni  nomas 
ĉeĥe Maďarsko/ Ĉu vi estas hungaroj?" - Kaj per energia gesto ŝi ŝovis ilin al enirejo 
de stadiono, ke ŝi enkonduku ilin kiel fremdulojn sur honoran tribunon, - Bedaŭrinde 
ne okazis tio.

El homamaseto eliris mezaĝa virino kaj alparolis ilin hungare. -Sed eĉ nun la 
fremduloj ne embarasiĝis kaj prete respondis: "Jes...jes..no certe, ni komprenas al vi" 
sed tuj finis kun siaj atutoj,  ĉar tiu  ĉi  virino per voĉo fore aŭdebla ekvokis: "Tio 
tamen estas ĉeĥoj, sed nur Esperante parolantaj."

"No",  moke  diris  mia  vendistino  de  enirbiletoj.."kaj  mi  tiel  pene  klopodis 
interkompreni - "s i n j o r o j   f r e m d u 1 o j" !!!

Areto honte ruĝiĝis kaj klopodis kiel eble plej rapide malaperi el la scenejo 
malantaŭ plej proksiman domangulon.                                                                       IP.



H á j  d ě k u j e

všem návštěvníkům schůze esperantistů ostravského kraje, která se konala dne 29. 
dubna  1951  v  kom.  podniku  v  Háji.  Sešlo  se  nás  téměř  70;  mimo  gesamideánů 
našeho kraje uvítali jsme ve svém středu zástupce AV NF s. Šmída z Opavy; řed. 
míst. Osvět besedy Bernarda a našeho milého příznivce s. R. Hromadu z Prahy, který 
měl u této příležitosti velmi zajímavou přednášku na téma: "Co důležitého se událo v 
esp.  hnutí  mezi  dvěma světovými  válkami."  Rovněž  radostně  nás  překvapil  svojí 
návštěvou s-án Dr. Izák z Turč. Sv. Martina.

Při  Máj.  veselici,  která  byla  uspořádána  v  17  hod.,  představili  se  mladí 
esperantisté  svým  krátkým  pořadem,  který  byl  částečně  zaměřen  k  blížícímu  se 
svátku 1. máje. Známé ostravské junularo mělo opět pěkný úspěch.

Od 1. dubna je naše místní skupina zapojena do záv. klubu Bran.žel. záv. 2 Háj; 
byli jsme přijati velmi vlídně. Nemáme dosud mnoho nových zkušeností, ale těšíme 
se, že naše spolupráce bude radostná.

Esperanto viru!

J.S.

- xx-x-

Oběžník "ESPERANTA VORTO" vydává mládežnická slupina v Lanškrounš, kdo má 
zájem  o  tento  oběžník,  pište  na  adresu:  Svaz  esp.ČSR,odbočka  Lanškroun, 
Gottwaldova 65. 

P o z o r !!! - příspěvky pro náš oběžník zasílejte vždy nejpozději do 25. každého 
měsíce. Nezdržujte pozdním zasíláním zpráv vydávání našeho oběž. Vaše zprávy o 
činnosti pište podrobně, abychom věrně zachytili činnost všech skupin. Tento oběžník 
má být i jakousi kronikou našeho hnutí a poví nám jednou, zda jsme pro esp. hnutí 
pracovali dobře nebo nikoliv. Tedy pište a mějte náš společný oběžník rádi.          

Red.

Informace  o  oběžníku  žádejte  na  adresu:  Esperanto-Opava.  Zašleme  jej  zdarma 
každému zájemci.


