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Vážení soudruzi,
v tomto čísle Zpráv, které jest posledním ve funkčním období nynějšího
Československého esperantského výboru, předkládáme našim pracovníkům osvětových zařízení a závodních klubů a zejména vedoucím funkcionářům
esperantských kroužků první oficiální adresář esperantských kroužků při
těchto organizacích na území Československé socialistické republiky.
Adresář je uspořádán přehledně v abecedním pořadí podle míst. Na
levé straně je vždy nejprve versálkami uvedeno jméno místa a pod ním je
správný název esperantského kroužku a jméno organizace, do níž kroužek
přisluší. Pro oficiální styk s esperantským kroužkem zpravidla stačí tyto
údaje vlevo, které jsou vlastně úředními adresami kroužků. Pravá strana
listu je vyhražena pro jména vedoucích funkcionářů (P = předseda, J= jednatel, S = schůze atd.) a jejich soukromé adresy. Tyto adresy jsou uvedeny
proto, že při eventuálních návštěvách v místě nebývají osvětová zařízení
nebo závodní kluby přístupné v kteroukoliv dobu a hledání esperantistů
bez znalosti soukromých adres naráží v praxi na obtíže.
Adresář zachycuje poslední stav evidence esperantských kroužků, kterou
odstupujíci výbor zanechává budoucímu jako nezbytný předpoklad pro organizační práci. Je to poprvé od zániku bývalého Svazu esperantistů ČSR, co
byla u nás znovu vytvořena taková ústřední evidence esperantistů. V období
mezi likvidací Svazu a konsolidaci ČSEV kolovaly sice mezi esperantisty
různé adresáře polosoukromé povahy, ty však nebyly nikdy úplné a protože
každý adresář rychle zastará, brzy byly z velké části nespolehlivé. Nový
seznam, který nyní dáváme do rukou našim funkcionářům, bude stále průběžně
doplňován podle posledního stavu. Doplňky, uveřejňované podle hlášení
kroužků, najdete v dalších číslech Zpráv ČSEV. Záleží hlavně na kroužcích
samotných, jak rychle a přesně bude každá změna v adresáři oznámena.
Československý esperantský výbor dává tímto seznamem pokyn a zároveň i prostředek k intenzivnější spolupráci mezi kroužky v různých
oblastech naši sodalistické vlasti. Zejména se může rozvinout čilá vzájemná výměna zkušeností mezi českými a slovenskými kroužky, neboť i to je
příležitost k uplatnování základního hesla "esperantem k dorozumění
mezi národy", jakkoli si Češi a Slováci jazykově rozumějí takřka bez
obtíží. Vzájemné porozumění a společné zájmy však nikdy nejsou bez užitku.
Při této příležitosti znovu upozorňujeme funkcionáře na povinnost vždy
předem si opatřit povoleni příslušných místních, okresních nebo krajských
národních výborů, dříve než se přikročí k organizování jakékoliv širší
společné akce. Současně je nutno o každé takové akci informovat ČSEV,
jehož doporučení je pro orgány národních výborů směrodatné.
Spolu se Zprávami dostanou seznam esperantských kroužků také naši
přátelé esperantisté v bratrských státech světové socialistické soustavy.
Jistě jej budou používat při své korespondenci a při návštěvách u nás.
Výhodou je, že nyní se budou obracet na skutečné reprezentanty našeho
esperantského hnutí a nikoliv pouze na soukromé osoby.
Význam esperanta v novodobé společnosti lidí, osvobozených od vykořisťování a od předsudků starého světa, bude vzrůstat o to rychleji, oč
dříve vytvoří nynější esperantisté akční jednotu na obranu všeobecně
uznávaných nezbytností pro další existenci lidstva, jimiž jsou skutečné
dorozumění mezi národy a světový mír. Toto je naše zájmová činnost. Můžeme
si přát lepší a čestnější úkol? Zbývá nám naplnit jej každý svým všedním
i svátečním životem, tak aby spojenými silami vznikl živý obraz radostné
společnosti, proniknuté vysokou kulturou. A na konci třetí pětiletky bude
i tento adresář o poznání větší.
27. ledna 1961.
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