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Oběžník je vydáván nepravidelně - dle potřeby. Zasíláme jej všem zájemcům zdarma 
a je neprodejný.

Z n o v u  d o  p r á c e !!

Rožnov opět uzavřel své brány, z nichž odešlo více než 100 nadšených s-ánů, 
více než sto nadšených jedinců* kteří se tečí rozešli dc všech koutů naší vlasti, aby 
toto nadšení pro Esperanto předávali jiným.

Ano,  Rožnov se  podařil.  On se  musel  podařit,  neboť v něj  skládalo  naději 
mnoho s-ánů, kteří věděli, že je to právě mládež, která musí zapříčiniti úspěch esp. 
Rožnova.

Ne však úspěch jen po dobu 14-tideního trvání kursu, ale zdar právě po tomto 
školení, teprve úspěch v praktickém rozšiřování myšlenky míru, pokoje - myšlenky 
Esperantismu.

Mládež  se  v  Rožnově  sešla,  řekla  si  své  těžkosti  a  postavila  si  před  sebe 
dobrovolné  závazky,  které  s  radostí  bude  plnit.  Mladí  s-ané  se  novou  organisací 
stmelili v jeden celek, který již nyní jako opravdový kolektiv dosáhne svých cílů i 
když  je  oklestěn  o  většinu  svých  vedoucí  ch,  kteří.odcházejí  za  svou  vojenskou 
povinností.

Jest  radostno  pohledět  na  odchovance  Rožnova  jak  sami  bez  pobídky  s 
iniciativou se chápou každé práce, jak navrhují, zlepšují a pomáhají. Jen vezměme 
příklad dvou s-ánů, kteří na své pracovní brigádě, na stavbě mládeže v Třinci, 2 dny 
po opuštění Rožnova, provedli okamžitou propagaci Esperanta a úspěšný nábor do 
esp. kroužku po dobu brigády. Ano, tito se drží hesla: Propaguj Esperanto vždy a 
všude.  Svým  mladým  duchem  zapůsobili  na  ostatní  mládež,  která  se  alespoň  o 
Esperantu dovídá, přesvědčuje se v kroužku o jeho účelnosti a nakonec se stávají 
mnozí z nich opravdovými esperantisty. Příklad opravdu hodný následování.

Je srpen. Měsíc, který by měl býti nejčilejší ve vymýšlení propagace, měl by 
být  jakýmsi  startem do  toho  podzimního  běhu,  kdy  jsou  největší  možnosti  vést 
nejčilejší esp. hnutí.

Ano, v předběžné propagaci, v jakési orbě tvrdého pole, do kterého chceme na 
podzim zasévat, závisí úspěch všeho. Na tom závisí sklizeň, která bude bohatá nebo 
chudá,  podle  toho,  kolik  energie  jsme  pro  tuto  propagaci  pro  podzimní  činnost 
vyvinuli.

Co dělat? 
Vyzdobit propagačním a esperantským materiálem skřínky, které budou chodce 



na Esperanto  upozorňovat.  Různé  propagační  plakátky  připevnit  na vhodná místa 
/ploty, sloupy a pod./. Množství takového materiálu zapůsobí na okolojdoucí, kterým 
se toto slůvko "Esperanto" vryje v paměť a pak při různém osobním náboru lehčeji 
přijdou na myšlenku se do tohoto hnutí také zapojit.

Již nyní je nutno uvažovat o vedoucích, kteří povedou schůzky a kursy, již nyní 
je  nutno  přemýšlet,  zda  by  bylo  možné  sestavit  skupinku  -  kroužek  pěvecký, 
divadelní a j. Je třeba se po takových schopných s-anech poohlédnout, a třeba méně 
pokročilé  esp.  k  takové  činnosti  přivésti.  Přemýšlet  jak  získat  nové  stoupence 
Esperanta  anebo jak provést  nábor  pro podzimní  kursy.  Propagační  skřínky,  nebo 
plakátky nejsou přímým prostředkem jak získati  nové s-ány, tyto jen infromu-jí  o 
Esperantu a jenom některým toto stačí, aby přišli a sami se k naší rodině přihlásili.

Nejdůležitější  a  nejúspěšnější  je  nábor  osobní  a  to  v  jakékoliv  formě. 
Příležitostně, náhodně nebo cílevědomě. Nenápadně a nenuceně zaveďme rozhovor o 
Esperantu  třeba  při  cestě  vlakem,  přesvědčujme,  poučujme  své  kolegy  na  svých 
působištích, zajděme do škol, kratičkou, výstižnou přednáškou i tam můžeme založiti 
kroužek  Esperanta,  a  právě  tam  u  mládeže  můžeme  získat  nejvíce  schopných  a 
nadšených jedinců.

Snad  již  bylo  vedeno  několik  kursů  esp.  ve  vašem  místě,  hodně  lidí  je 
navštívilo, avšak po určitém čase zapadli jako kámen hozený do vody. Zajisté máte 
jejich adresy a v tomto případě určitě pomůže osobní agitace.

A zde  je  již  třeba  kolektivu.  Vyberte  ze  své  skupiny  několik  dvojic,  které 
půjdou po těchto starých adresách s-ánů a přesvědčí jich o účelnosti navštěvovati buď 
kurs nebo schůzky, přespědčí jich o významu společné práce.

Chceme-li,  aby naše schůzky byly navštěvovány, musíme připravovat dobrý 
program. Materiál pro tyto schůzky si  chystejme již nyní.  Je to nejobtíznější  úkol 
vedoucích skupiny, při kterém se často klopýtá, což má za následek rozpad schůzek. 
Zde je třeba vybít tu největší energii, nebot získávat esperantisty jenom proto, aby po 
krátkém čase opět Esp. zanechali je neúčelné a naší myšlence jen škodí.

Měsíc srpen, který je pro mnohé z nás měsícem dovolených a prázdnin, nesmí 
býti odpočinkem pro naši proesperantskou činnost, ale naopak, měsícem, který musí 
přinésti nejvíce pro novou organisovanost ve svých skupinách.

Vzhůru do práce – J u n u l a r o   a g u !!
o-o-o

Otiskujeme dopis, který junularo z Lanškrouna zaslalo pro náš oběžník.

Milí stoupenci!

Nejprve vám srdečně děkujeme za posílání vašeho oběžníku.  Velmi se nám 
líbí, je to skutečně pojítko všech skupin Junulara, zvláště pak ve vašem Ostravském 
kraji. Zprávy o činnosti jsou důležité pro srovnávání aktivity jednotlivých skupin a 
dále jsou cenným poradcem ostatním skupinám, hlavně nově založeným. Budeme 
velmi rádi, když nám budete oběžník i dále posílat. Jak se vám za to mýme odměnit?

Ostravské  Junularo  ve  svém  dopise  nás  požádalo,  abychom  do  vašeho 
oběžníku něco napsali. Nevím, zda následující zpráva je vhodná.



Esp. Junularo v Lanškroune nemá velký počet členů, nemá dlouhé trvání, ale 
po překonání začátečních potíží začalo skutečně žít.

Když  několik  mladých  samideánů  loňského  roku  pozvedlo  činnost  celého 
klubu,  když  letos  v  lednu  byla  zařízena  klubovna,  vyzdobeny  vývěsní  skříňky  a 
výloha a na dům s klubovnou zavěšena velká tabule s nápisem "Svaz esperantistů 
ČSR odbočka v Lanškrouně", zdálo se, že je vše v pořádku. Přece však něco chybělo 
a chybí doposud. Jsou to zkušení funkcionáři a učitelé Esperanta.

Avšak  i  přes  tyto  nedostatky  Junularo  pracuje.  Každý  týden  se  koná 
začátečnický kurs a schůzky s programem co nejpestřejším, aby se opravdu každý 
zúčastnil  družné zábavy a  také učení.  Nyní  má Junularo v Lanškrouně 19 členů, 
všichni však nejsou místní.

Do Rožnova pod Radhoštem se přihlásili 2 samideáni. Z tohoto střediska esp. 
mládeže jsme si přinesli co nejvíce poznatků a zkušeností, a snad naše další činnost 
bude mnohem úspěšnější než dosud.

Za mládež esp. klubu v Lanškrouně vás zdraví a mnoho úspěchů vám přeje 
Jan Werner

Rožnov p/R -- letní esp. kursy mládeže.

Naše  očekávání  nás  nezklamalo,  letní  kursy  Esperanta  v  RpR  1951  měly 
překvapující výsledky. Nutno je nazvat z dosavadních běhů za nějuspěšnější. Daly 
nám 10 absolventů vyšších a 14 absolventů nižších zkoušek Esperanta velmi - dobré 
kvality, převážně z řad mladých. Celkem i s učitelským sborem (s.R. Hromada, s. 
Krajíc,  s.  Vondroušek,s.Slaný) se zúčastnilo 120 osob. Z větších měst jako Prahy, 
Brna,  Plzně,  Ostravy,  Svitu,  Popradu,  Opavy  a  Olomouce  přijely  celé  kolektivy 
mladých, až patnáctičlené, které se nám představily svým programem na zábavných 
večírcích.  Všechny kolektivy čestně obstály a nám zůstaly z těch 12-ti  kulturních 
zábavních večírků ty nejkrásnější vzpomínky. Vyznamenal se kolektiv hudební pod 
vedením s. Tyraly a divadelní pod vedením s. Kyselého, který nám předvedl několik 
jednoaktovek, mezi nimi 2 věnované rožnovským kursům s. Bartoňové. 

Vyvrcholením byla schůze junulara 22.7.1951. Na její počest byla otevřena v 
Rožnově esp. výstava, kterou navštívilo téměř 300 osob. Na zahájení byl připraven 
kulturní program. Schůze se zúčastnilo skoro 80 zájemců a jeden host s. Kraicar z 
Poznaně.

Delegáti  z  jednotlivých  míst  pronesli  hlášení  o  činnosti,  které  stručně  i  se 
seznamy delegátů vyjde v příštím čísle našeho oběžníku.

Celostátním  zástupcem  za  Junularo  byl  zvolen  s.  Vlast.  Vyhlídka  Praha, 
Gakovice 33. Jeho nejbližší spolupracovníci byli vybráni vydavatelé našich oběžníků: 

Jos. Norman, Praha VIII, Madridská 22.
Jar. Kuzník, Opava, Rooseveltova 17 
Jan Verner, Lanškroun, Gottwaldova 65 
Milan Zvara, Poprad, Masarykovo nábř. 52

Z průběhu celé  schůze bylo vidět,  že  naše hnutí  našlo pevné útočiště  mezi 
mladými. My všichni věříme, že toto útočiště je pevným základem pro další vývoj 
našeho hnutí.



Dr
O p a v a ? — Ne, neusnula.

Esperantské hnutí v Opavě v červenci, po dobu prázdnin a dovolených opravdu 
osláblo. Není ani divu, komu by se chtělo, když to slunko tak mile hřeje a tak mocně 
zahřívá tu mozkovou substanci, že je každému lenivo jen něco málo podniknout, a v 
tomto případě je pro každého lepší,  zajde-li  si  někam k vodě trochu tu přehřátou 
hlavu schladit.

Avšak přece toto vše není plná pravda, neboť z opavské mládeže 4 nadšení 
esperantisté nespali, ale navštívili 14-denní esp. kursy v Rožnově, kde se plně zapojili 
do  esp.  kolektivu  a  žili  po  tuto  dobu  opravdu  "na  zeleno".  Totiž,  aby  si  někdo 
nemyslel, že se tam snad pásli na zelené trávě.  Ne! dle nich žíti na zeleno znamená 
něco  jiného.  Ve  všech  ubikacích  měli  napsáno  "parolu  nur  verde,  manĝu  verde, 
amuzu verde, dormu verde" atd.

A opravdu. Jejich život byl pln zeleně,  pln naděje ve svou proesperantskou 
práci.  Avšak tato všechna zábava na zeleno nebylo to hlavní,  pro co do Rožnova 
přijeli. Přijeli se zde také učit, a opravdu učit se tak, aby po svém příjezdu z toho, co 
se naučili, mohli hodně použít již v praxi.

Kromě  toho  dva  opavští  s-ané  podrobili  se  přísné  zkoušce  z  Esp.  před  4-
člennou zkušební komisí a po zdárném ukončení (1 výborně, druhý velmi dobře) jsou 
z nich opět  2 učitelé Esperanta,  které naše esp.  rodina tak potřebuje.  Kádr,  který 
Opava po lětošním Rožnově obdržela, je mnohem slibnější, než v uplynulém roce. 
Jen doufejme, že nás nezklame.

Nadšení, touha pracovat, tvořit něco nového, toto vše jsou plody Rožnova a již 
se projevují těž v Opavě.

Skříňky,  propagace,  organisační  schůzky  pro  přípravu  na  podzimní  esp. 
činnost,  toto  vše  jsou  nyní  skutky  a  myšlenky  naší  opavské  mládeže  a  ovšem i 
mládeže v ostatních esp. skupinách, které se nedají zahanbit před skupinami jinými.

Tedy předpoklady pro dobrou činnost  zde máme,  nebude-li  nepředvídanými 
okolnostmi zabrzděna. Avšak zde užijeme naše pevné naděje a nakonec naše práce 
bude a musí, musí býti vítězná - Esperantskou prací za mír je heslem nyní každého 
esperantisty.

Jku

oOoOoOo 

Ostrava junularo.

Od začátku července až do odjezdu do Rožnova nepodnikali jsme žádné výlety, 
jelikož každý počítal kolik korunek mu ještě schází, aby docílil potřebnou částku pro 
letní kursy a kromě toho ještě něco na útratu. Mimo pravidelných schůzek ve čtvrtek 
fungovaly ještě menší pracovní brigády, které dokončovaly poslední přípravné práce 
pro  Rožnov.  (Na  př.  příprava  a  razítkování  kuponů  pro  stravování,  vyřizování 
korespondence, rozvrh noclehů, příprava a balení materiálu pro výstavku a pod.)

A už je tu poslední čtvrtek před odjezdem do Rožnova. Na sloupu se zaskvěla 



poslední čárka - znamení, že se v klubovně sejdeme až za 3 týdny, po návratu z Letní 
esp. školy. Rozděleny slevněnky na dráhu, uděleny poslední rady a rozkazy, určen 
sobotní sraz na nádraží všech 19-ti účastníků našeho junulara.

V sobotu  14.  července  ve  4  hod.  odpoledne  začala  se  scházet  na  nádraží 
"zelená mládež", mající ne jenom zelenou "zdravou lesní barvu" ve tvářích, ale též 
zelené hvězdičky na na svých prsou.  To bylo odpoledne.  Večer v 8 hod. už jsme 
večeřeli u Stuchlíků a představovali jsme se: Mi estas xy el Praha, Brno, Ostrava, 
Opava,  Háj,  Lanškroun,  Poprad,  Gottwaldov,  Hradec,  Svit,  atd.  atd.  V  neděli 
dopoledne zahájeno vyučování, odpoledne bylo volno. A tak ubíhaly dny jeden za 
druhým. Od 8.15 -12.45 hod.  bylo vyučování,  odpoledne k disposici  pro učení  a 
zábavu. Ve čtvrtek jsme užili sluníčka a vody na přehradě Bystřičce. V sobotu a v 
neděli 22. 7. přijelo ještě hodně mladých esp., aby se v neděli zúčastnili slavnostního 
zahájení esp. výstavky a celostátní schůzky esp. mládeže. Bylo zajímavé poslouchat 
zprávy delegátů o činnosti té neb oné skupiny esp. mládeže. Rozešli jsme se s novými 
poznatky a plány do budoucna.

Druhý týden už nám sv. Petr nepřál. Ale deštivé a chladné počasí nezměnilo 
naši dobrou náladu a chuť na kyšku, i když na Radhošti pořádně foukalo. Můžeme 
říci, že druhý týden naší dovolené vypršel v pravém slova smyslu. V pátek odpoledne 
konaly se zkoušky I. stupně, kterých se zúčastnili 4 členové našeho junulara. Zkoušky 
o způsobilosti vyučovat Esperanto absolvovali 3 členové naší mládeže.

Sluníčko nás v Rožnově přivítalo a též se s námi rozloučilo. Neradi a mnozí se 
slzami  v  ocích  rozjížděli  jsme  se  do  svých  domovů,  abychom s  větším  elánem 
pracovali pro naši zelenou hvězdu a těšili se příští rok v Rožnově na shledanou!!!

SK.

Mia patrujo

Kredokonfeso de Smetana

"Mia patrujo", la ciklo de simfoniaj poemoj de Smetana parolas al ni dum ĉiuj 
tempoj  de  ĉeĥa  nacia  vivo  per  unucenca  maniero:  plifortigas  nin  per  tiu  sama 
optimisma  kredo,  kiu  superregis  menson  de  surda  komponisto  de  tiu  ĉi  unika 
kompono dum tempo de lia plej granda spirita kaj fizika sufero.

Tiam, kiam ni pripensas unuopajn partojn de "Mia patrujo" ni ekkonatiĝas, kia 
granda artisto kaj homo Smetana estis. Eble, ke  ĉiu alia lamentas pro surdiĝo, por 
muzikisto plej kruela, sed Smetana, kreinto eĉ tiu tempo ne malesperis kaj por sia 
nacio elkreskis verkon poreternan ..."

Per  "Vyšehrad"  komencas  grandioza  posta  vizio  de  Smetana  pri  ĉeĥ heroa 
estinteco.  En kastelo  Vyšehrad,  en  restadejo  de  ĉeĥaj  princoj  plivigliĝas  bruoriĉa 
vivo. El malproksimaj regionoj kaj landoj estas venantaj  ĉi tien viroj, por ke ili en 
turniroj mezuru siajn fortojn kaj por ke ili elaŭdu kantojn de trubaduroj. Al Vyšehrad 
ankaŭ alvenas eĉ soldataro por pretigi al batalo kontraŭ malamiko, kiu danĝerigas 
sekurecon de ĉeĥa popolo kaj ĉeĥa lando. Kantado, dancado kaj festenado miksas sin 
inter arma tintado de ariĝintaj batalantoj. Vyšehrad estas loko de plejsupera rega kaj 



juĝa potenco. Tuta nacio levadas okulojn konfidante, ke tiuj, kiuj regas sur princa 
trono, gvidas fatalojn de  ĉeĥaj landoj laŭ saĝa konsilo de siaj konsilantoj gardantaj 
pacon kaj landan defendon.

"Vltava" (Moldaŭ) estas bela bildo de  ĉeĥa estanteco. Profunde en arbaro de 
montaroj  Šumava elfontas  rivero,  kiu  trafluas  benitan  ĉeĥan landon kaj  kiu estas 
silenta  atestanto  pri  ĝia  vivo  sur  kampoj,  herbejoj,  en  arbaroj  kaj  en  vilaĝoj.  El 
komencaj fontetoj, per alfluoj la rivero pligrandiĝas, penetras tra  ŝtonoza krutvalaĵo 
"Muro de diablo", trapenetras en vastan ĉeĥan regionon kiel ĉion vivaspektiganta kaj 
plifortiganta  akva  elemento.  Sur  ĝia  nivelo  speguliĝas  ruinoj  de  malnovtempaj 
kasteloj,  el  arbaroj  tra  kiuj  ĝi  trafluas  alsonas  brusono  de  ĉasadoj  kaj  el 
nemalproksimaj vilaĝojalsonas ĉi tien sonoj de danca svarmado el soleno de rikolta 
festo. Post akvofluoj de "Sankta Johano" trafluas Vltava per majesta fluo tra urbo 
Praha, salutas Vyšehrad-an kastelon kaj sur siaj ondoj forportadas ion el miraklo de 
Hradčany, dokumento de fama ĉeĥa estinteco kaj estanteco.

"Šárka"  per  sia  rapida  ritmo  estas  alia  bildo  el  malnova  ĉeĥa  estinteco. 
Priskribas  la  inan  batalon,  kiu  ne  haltiĝis  eĉ antaŭ amo,  kiam  tiu  je  momento 
superregis la menson de Ctirad kaj Šárka. Dezirego venĝi humiligon kaj maljustaĵojn 
decidas. Šárka kunvokas siajn kunulinojn por fari venĝon je iniciatoro de ilia senrajta 
vivo post morto de princino Libuše.

Kaj sekvas la plej bela amkonfeso de Smetana al ĉeĥa lando kaj al ĉeĥa popolo. 
Lia  simfonia  poemo  "El  ĉeĥaj  kampoj  kaj  boskoj"  estas  rava  kantado  de  ĉeĥa 
virtuozo rigardante belan kaj ĉarman patrujon, por kiu estas bezone labori kaj se estas 
necese ankaŭ sin oferi. Eble, ke neniu  ĉeĥa artisto tiel precize kaj samtempe bele 
esprimis  tion,  kion  sentas  ĉeĥa  homo  ĉirkaŭprenanta  per  okuloj  parton  de  sia 
naskiĝloka regiono kaj preĝanta al ĝi per preĝo de sia amo kaj adorado. Sian amon al 
ĉeĥa lando esprimis Smetana ankaŭ per tiu ĉi teknike plej malfacila kompono, kiu 
eliris el liaj benitaj manoj.

En simfonia poemo "Tábor" Smetana glorigas la faman estintecon.  Ĝi estas 
firma kaj nedecedema kanto de Husidaj batalantoj, batalantoj pro la vero de konscio 
kaj konscieco. La ekkonata vero, tio estas motivo, por ke la ĉeĥa homo stariĝu kun 
armilo en mano kontraŭ tiuj, kiuj klopodas tiun ĉi veron malhonorigi aŭ nei ...

Ne timu malamikojn kaj ilian multon ne rigardu ... - kantis husidaj batalantoj 
kaj  Smetana travivanta spirite  tiun ĉi  grandan popolan ekleviĝon pro la vero,  per 
belsona polifona formo laŭdegas tiun ĉi husidan rezistan kanton. Kiam ni aŭskultas 
"Tábor" – ni estas fortaj de konscio, ke jam en pratempa estinteco estis ĉa ni ĉiam 
sufiĉe da kuraĝo kaj decido defendi veron, persekuti perfidulojn de ĉeĥa afero.

Finala simfonia poemo "Blaník" estas daŭrigo de antaŭa poemo. Smetana jen 
de unue priskribas  trankvilon kaj  pacon de ĉeĥa  lando personigita  per  kvieta  kaj 
mallaŭta kanto de paŝtisto ludanta je ŝalmo. Seds lando inter tiom da malamikoj ne 
povas longtempe ĝojiĝi de trankvilo kaj paco. Ŝtormo proksimiĝas kaj minacas detrui 
la  verkon  de  laboremaj  manoj.  Sed  ĉeĥa  homo  ne  malesperas  eĉ  tiam,  kiam la 
malamiko invadis  en lian naskiĝregionon kaj  ĉi  tie  ĉion  ruinigas  kaj  bruldetruas. 
Granda kredo pri justeco de  ĉeĥa afero lin fortigas. Momento, kiam  ŝajnas, ke  ĉie 
estas jam perdita kontraŭveturas malamikojn kavalerio de  ĉeĥaj herooj. Ne, tio ne 
estas nur vizio kaj fabulo pri kavaliroj el monto Blaník, Smetana muziko personigas 



vitalan forton de  ĉeĥa nacio, kiu unuiĝas en fortegan kaj potencan rezistan fonton 
kontraŭ ĉiuj, kiuj penas pri lia senvivo.

Tiel, kiel en estinteco, ankaŭ hodiaŭ estas firma findeciĝo de  ĉeĥa popolo ne 
subigi sin al malamikoj, batali per tio, kion ni nomas patrujo, kaj kion oni ne povas 
senpune doni al malamikoj, eĉ kion tiuj estas multplifortaj. Tiel sentis Smetana en sia 
simfonia poemo, tiel sentas ni, homoj de hodiaŭaj tempoj kaj tiel sentos ankaŭ tiuj, 
kiuj vivos post ni.

Laŭ J. Teichmann: Puli 

.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-..-.

Atenton! - Atenton ! Atenton! - Atenton ! Atenton! - Atenton ! Atenton! - Atenton ! 

Esperantistoj de Regiono Ostrava kuniros dimanĉe la 19-an de aŭgusto 1951 en 
Hradec ĉe Opava. Ĉe tiu okazo estos malfermita esperanta ekspozicio en turo de fama 
kastelo je 9,45 horo. Post trarigardo de ĝi okazos Regiona kunveno de esperantistoj. 
Ĉiu, kiu ŝatas amuzon, tiu vespere partoprenos amuzan interkonatiĝan vespereton kun 
dancado.

Gesamideanoj, kiuj volas ricevi rabaton je fervojo, anoncu vin ĝustatempe ĉe 
regiona peranto s-ano Vladimír Slaný, /V.S./ Kutuzovova 29, Ostrava-Vítkovice.

IIIa RpR. 
Nubigita firmamento, 
tago koleranta, 
tien ĉi de Radhošť vento 
sen la fino, sen la sento 
tro blovegas, timiganta.

De ĉieloj gutoj falas, 
alteriĝas per pluvego; 
nubo griza jen vualas 
sunon, kiu tro batalas 
kun mallumo, kun nubego.

En ĉambrego jen sidante 
kantas verda junularo; 
kantas bele, ridetante, 
aŭskultantoj ja estante 
de Rožnova E-kursaro.

Mirko Bož.

Toto číslo našeho oběžníku zasíláme jako p o s l e d n í všem těm, bez vyjímky, 
kteří  se  k  dalšímu  odběru  nepřihlásí  alespoň  pouhým koresp.  lístkem:  "Zasílejte 
nadále oběžník." Věřím, že mnoho je takových, kteří by chtěli tento oběžník odebírat, 



avšak pro svou lenost si nedovedou najíti opravdu 3 minuty, které stačí k napsání této 
věty a adresy: ESPERANTO - OPAVA.

Tedy  s  vámi,  kteří  nenapíšete,  se  loučím,  a  vy,  kteří  se  přihlásíte,  "Na 
shledanou s naším oběžníkem".

Kuzník

! ! ! [POZOR! ! ! Důležité ! ! ! POZOR! ! ! !

Vyzývám všechny delegáty mládeže jak byli určeni na schůzi v Rožnově a to 
delegáti z Ostravy, Háje, Hradce u Opavy, Olomouce, Brna, Gottwaldova, aby svá 
hlášení, která se zavázali měsíčně zasílat, odesílali nejpozději do 20. každého měsíce, 
abychom mohli lépe zvládnout  včasnější vydaní našeho oběžníku.

Rovněž  hlášení  nebo  jiné  příspěvky  do  oběžníku  od  jiných  skupin  nebo 
jednotlivců jsou vítány a prosíme, abyste tento uzavírací termín dodržovali.

Za vaše pochopení děkuji.                                                                         Kuzník

4-barevné  propagační  letáčky  jsou  stále  k  dostání.  Užijte  je  jako  dobrého 
propagačního prostředku pro podzimní nábory do kursů a pod. - Objednávky řiďte na 
adresu: Esperanto - Opava.

Děkujeme tímto způsobem všem samideánům, kteří přispěli našemu oběžníku 
jakoukoliv peněžitou částkou nebo zaslali jako odměnu jiný materiál.

Všichni, kteří máte o náš oběžník zájem a cítíte, že mládežnické esp. hnutí v 
naší vlasti je základem pro vytvoření velké a silné esp. rodiny, přihlaste se také k jeho 
odběru, zakládejte i u vás skupiny esp. mládeže, které budou dalším článkem toho 
řetězu, který nakonec nás všechny spojí a utvoří z nás nerozborný celek.


