
Všem krajským a skupinovým delegátům!

Po konferenci Junulara konané v Hradci u Opavy shodli  se delegáti  jednotlivých skupin 
(zúčastněných  školení  vedoucích  esp.  kroužků  -  Letní  školy  esperanta  v  údolí  Moravice)  -  o 
zavedení  lepší  spolupráce  a  lepšího  spojení  mezi  esperantskou  mládeži  různých  esp.  klubů  a 
zájmových kroužků.

Během diskuse o jednotlivých skupinách i o celkové práci Junulara za minulá období, byly 
shledány  závažné  nedostatky  jak  ve  spolunráci  tak  i  v  nekontrolovatelnosti  jazykové  a  jiné 
kvalifikace a činnosti skupin - což mnohde zapříčinilo i úplné ustrnutí.

Pro nápravu těchto nedostatků, pomoc a podnícení našich Junular bylo rozhodnuto zavésti 
mezi nimi pravidelnou soutěž, tuto soutěž správně hodnotit a odstranit isolovanost některých skupin 
i jednotlivců. Opatření tohoto druhu je za nynějšího stavu hnutí nanejvýš nutné. Proto očekáváme 
od vás že k tomuto kroku budete přistupovat s největší vážností a s vědomím, že spolupráce v 
měřítku celostátním může přinésti našemu hnutí pevný základ.

Aby se tato věc podařila, musí být řízená a spravedlivě kontrolovaná, k tomu všemu je nutná 
lepší organisace našich kroužků a skupin, proto vám předkládáme osnovu, dle níž nekompromisně 
postupujte.

1.)  Základem veškeré  činnosti  i  s  hlediska  celostátního  jest  činnost  ve  skupině.  Skupina 
Junulara může být ustavena všude tam, kde je alespoň 5 členů (nezáleží na tom, je-li skupina 
samostatná či  součástí  jiného klubu či zájmového kroužku při  Osvětové besedě neb ROH 
klubech). Menší skupiny než pětičlenné nemohou byti za Junulárskou skupinu považovány. 
(Proto nechť se spojí s druhou podobnou skupinou, třebas i v jiném místě). Každá Junulárská 
skupina volí si k svému řízení vedení skupiny v tomto složení :

a) grupestro - vedoucí skupiny = řídí a zodpovídá za činnost celé skupiry. V práci mu 
pomáhají skupinový delegát a rádci.

b) loka delegito - skupinový delegát - je spojkou s jinými skupinami a s oblastními 
delegáty, vede veškeré administrativní práce.

c) kursgvidanto - vedoucí kursů - stará se o vedení kursů a zvyšování jazykových 
znalostí členů skupiny.

d)  grupkonsilantoj  -  skupinoví  rádci  -  počet  jich  závisí  na  počtu  členů  (1  –  3), 
pomáhají vedoucímu, neb mají zvláštní úkoly.

Poznámka:

Vedoucí kursu může být zároveň i skup. rádcem neb delegátem – ved.  skupiny může být 
delegátem neb ved. kursů či pod.

2.)  Hlášeným členem skupiny může být  každý,  kdo absolvoval  kurs  pro začátečníky neb 
samouk,  který  prokáže  znalost  odpovídající  klasifikaci.  A,  a  to  pouze  ten,  u  kterého  je 
předpoklad,  že  bude  v  hnutí  pracovat.  Nelze  tedy  za  člena  skupiny  považovat  úplného 
začátečníka - kursistu.



Kvalifikace členů Junulara podle jazykových znalostí:

Abychom mohli hodnotiti zvyšování jazykové úrovně v jednotlivých skupinách – klubech, 
je zavedena klasifikace jazykových znalosti:

A = pro absolventy začátečnického kursu a samouky na jazykové výši předchozích.

B = pro absolventy kursu pro pokročilé, kteří rozumí psanému i mluvenému esperantu, ale 
jejichž vyjadřovací schopnosti jsou méně dokonale.

C = pro členy, jejichž znalost esperanta odpovídá zkoušce I. stupně (Pri scio)

D = pro diplomované učitele esperanta.

Pozn.:

Jelikož zkušební komise je již likvidovaná, zavádí se IV. stupeň "C-D", který předpokládá 
výbornou znalost jazyka, hnutí, literatury, historie, a pedagogické schopnosti.

Klasifikování  všech stupňů (A -  D) bude provedeno podle zkoušek,  které proběhnou do 
konce září 1953. Zkouškám B a C musí být přítomen zástupce ze sousední skupiny, zkouškám C – 
CD, musí být přítomen zástupce jiné skupiny, regiona delegito, diplom. učitel espa a je-li to možné i 
některý člen Centreja.

Zkoušky a změna klasifikace budou prováděny pravidelně vždy ke konci čtvrtletí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druhým článkem spojení mezi jednotlivými skupinami jest (mimo loka delegito) regiona delegito = 
krajský delegát  ,  jehož úkolem jest  řídit  a  vést  hnutí  ve  svém kraji  (junulárských krajů máme 
celkem 6.) U krajského delegáta soustřeďují se jednotlivá hlášení skupin, podle těchto hlášení bude 
krajský  delegát  hodnotit  počtem  bodů  činnost  jednotlivých  skupin.  (Pravidla  o  hodnoconí  a 
bodování soutěživosti dostane každý delegát)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třetím článkem takřka nejdůležitějším ve spojení junulár jest nově utvořené centrejo, které povede 
administrativně celou meziskupinovou soutěž a jiné celostátní záležitosti Esperanta -Junularo.

Centrejo sestává z:

1.) ĉefreprezentanto = hlavní zástupce = který řídí junulárské záležitosti z celostátního hlediska.

2.) reprezentanto = zástupce = pomáhá hlavnímu zástupci a vede administrativní práce.

3.) vicreprezentantoj (tři) =

I. - vicreprezentanto - stará se o propagační a kulturní záležitostí.

II.  -  vicreprezentento  -  stará  se  o  jazykové  záležitosti,  spolupracuje  s  vydavatelstvem 
oběžníku a vede Libro-Servo.



III.  -  vicreprezentanto -  stará se o celostátní  archiv Junulára,  sbírá materiál  o junulárské 
činnosti, vede Celostátní kroniku Junulara.

Reprezentanto a všichni tři vicreprezententoj tvoří poradní skupinu ĉefreprezentanta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zavedení tohoto řetězu, tohoto spojení umožní nám ideální výsledky, které bychom jinak za žádnou 
cenu nedocílili.

Úzkou spolupráci mezi skupinami, 
zvýšení jazykové úrovně, 
soutěživost,
zprostředkování kulturního a jiného materiálu, 
získávání materiálu pro vedení schůzek, 
obohacení schůzek, 
školení kádrů,
vychovávaní členů v samideánském duchu
a mnoho jiných výhod, na které sami diskusí a uvažováním příjdete, proto 

ihned po obdržení tohoto informačního listu začněte jednat! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnosti skupin pro nejbližší dobu jsou :

1.) ustavit si vedení skupiny dle zmíněného rozdělení.

2.) vedoucí skupiny se postará, aby do konce září 1953 byly v jeho skupině provedeny zkoušky a 
klasifikace,

3.) Rádce skupiny se postará o to, aby byl trojmo vyhotoven sezman členů skupiny. Seznam bude 
obsahovati:  Jméno  a  příjmení  člena,  rok  narození,  adresa,  datum  od  kdy  je  členem  hnutí, 
označení jazykové znalosti a poznámky (na př. kdy se podrobil zkoušce I. či II. stupně.) Za členy 
počítáme jen členy aktivní!  Seznam musí  být  vyhotoven do konce září  1953.  Loka delegito 
nejpozději do 7. října 1953 zašle jeden opis seznamu na adr. svého regiona delegito, druhý opis 
na adresu reprezentanta.

4.) Vedení skupiny vypracuje výhledový plán činnosti Junulara pro 4 čtvrtletí 1953 - Výhledový 
plán zašle loka delegito nejpozději do 15. října na adr. svého regiona delegito. Bude-li skupina 
potřebovat nějaký materiál, požádá o něj příslušného vicreprezentanta neb ĉefreprezentanta.

5.) Loka delegito dbá, aby zavčas zasílal požadovaná hlášení (jako dosud vždy v prvém týdnu za 
uplynulý měsíc na adr. svého regiona delogito)

Pozn.;

Regiona  delegito  bude  kontrolovat  plnění  výhledového  plánu,  včasné  plnění  termínů  a  pod., 
všechno to bude podkladem pro hodnocení v naší soutěží. Každá skupina vlastní neb zná nějakou 
písničku, jednoaktovku, nějaké progr. číslo, přednášku a pod, nemůže to již upotřebit v místě, ale 
jinde by tato možnost byla, proto opisy těchto čísel a program zašlete na adr. I. vicreprezentanta, 
který již zprostředkuje dodání na potřebná místa.



ĈEĤOSLOVAKA  ESPERANTO / JUHULARO

ĉefreprezentanto - Vlastimil Novobilský, Opava, Tyršova 35. 
reprezentanto - Blaženka Kuzníková,  Rooseweltova , Opava,

I. vicreprezentanto - Drah. Chlubnová, Charbulova 90, Brno 18

II. vicreprezentanto - Lad. Kyselý, Provaznická 10, Ostrava VI.

III. vicreprezentanto - Květa Jurková, Horní náměstí 20, Přerov

delegito por regionoj: Karlovy Vary, Praha, Ústí N/Labem
Jiří Pastor, stud. kolej,Voršilská 1, Praha II. 

delegito por regionoj:  České Budějovice, Plzeň,
Miroslav Vlk, Malinovskóho 31, České Budějovice 

delegito por regionoj: Hradec Králové, Liberec, Pardubice
Karel Franc, Okrouhlík 811, Pardubice 

delegito por regionoj: Brno, Gottwaldov, Jihlava
Jan Werner, Gottwaldova 86, Brno 

delegito por regionoj: Olomouc, Ostrava
Magda Matušková, Opava

delegito por Slovakio: Milan Noubeler, V. Širokého 156, Poprad



V ý z v a

Anglo-američtí  váleční  štváči,  světoví  agresoři  a  jejich  pomahači  dopustili  se  v  Koreji 
nového  neslýchaného  činu.  Vedle  používání  nejhroznějších  zbraní  jaké  svět  viděl,  používají 
otravných plynů a v poslední době docela i bakteriologické zbraně. Lze o tom čisti v denním tisku a 
slyšeti denně v rozhlasovém vysílání.

Nic není těmto imperialistům na světě svaté a nikdo před nimi není na světě jist. Celý svět 
jest jimi ohrožen.

Nedbají,  že  tím ohrožují  i  sami sebe,  svoji  armádu a své zajatce,  své zázemí a miliony 
nevinných lidí. Ztratili prostě lidskou tvář.

Jest třeba učiniti přítrž tomuto nelidskému počínání, dokud nebude pozdě.
Je  třeba  zburcovati  svědomí  celého  světa  a  především  těch  národů,  kteří  jsou  přímo 

zúčastnění  v  této  útočné  válce.  Je  třeba  otevřeně  a  bez  obalu  každému  z  nich  říci,  že  každý 
jednotlivec nese zodpovědnost byť i svým pasivním postojem za činy své vlády.

My, Esperantisté, kteří máme své přátele po celém světě, a i tam, odkud nebezpečí světu 
hrozí, nebojme se to svým přátelům otevřeně říci.

Opavští Esperantisté proto vyzývají všechny české a slovenské samideány:
„Piště hned všem svým zahraničním přátelům, ať žijí kdekoliv a ti ať zase píší dále svým 

známým, že je činíme spoluzodpovědnými za činy jejich vlád, které se dopouštějí takových činů, 
ohrožují světový mír a tím samu existenci lidstva a tedy i jich samých. Nikdo ať si nemyslí, že jeho 
se to netýká, že on bude ušetřen hrozných následků války a zodpovědnosti.

A působte i na svoje spoluobčany neesperantisty, kteří mají příbuzné a známé za hranicemi, 
aby jim též psali v uvedeném smyslu na obranu míru.

A na naše vládní činitele apelujeme:
Dejte nám, Esperantistům, možnost mluviti do rozhlasu. Využijme všech možných zbraní 

proti hrozbě války a jejím iniciátorům. Jednou takovou ostrou zbraní může být Esperanto, neboť 
pronikne tam, kam neproniknou. 

Proto do boje za mír!

Kroužek Espepantistů. 
při Osvětové besedě 

v  O p a v ě


