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Esperantista v Paříži.
Kdo chce cestovat do Paříže, svěří se obvykle některé cestovní 
společnosti. Pak ovšem nepotřebuje mnoho přemýšlet o cíli a místě. 
To znamená vidí domy, kostely, stavby, Eiffelovu věž, stále je 
obklopen svými společníky a je dobře hlídán - nic se mu nemůže 
stát.

Lákala mne myšlenka cestovat do Paříže jako esperantista. Dal 
jsem  tedy  oznámení  do  Francouzského  esperantisty  /  Franca 
esperantisto  /,  že  si  přeji  zůstat  několik  dní  ve  francouzské 
rodině  výměnou  nebo  proti  zaplacení.  Dostal  jsem  dvě  nabídky, 
jednu z Albi u Toulouse, druhou z Péronnu. Pro větší blízkost a 
přání, spatřit historické kraje z r. 1915, rozhodl jsem se pro 
Péronne. Čtyřikrát jsem přestupoval, ale přesně jsem dorazil do 
Péronnu,  kde  mne  laskavě  přijal  p.  Lesage,  plynně  mluvící 
esperantem,  zaměstnáním  vrchní  kuchař  na  reálce  pro  700 
studujících.

V  Péronnu  jsem  měl  možnost  nahlédnout  do  rodinného  života 
francouzského, seznámit se s učiteli a poznat i učitele německého 
jazyka, s kterým jsem měl dlouhé rozhovory. Po čtyřdenním pobytu 
jsem cestoval dále do Paříže. Už před tím jsem četl v rubrice GER 
toto oznámení: V esperantském hotelu Félix v Paříži dostane se vám 
informací,  průvodce  a  zábavy.  Hotelier  Jean  Thierry  mluví 
esperantem. Adresa 26, rue Moliere, Paříž.

V  Paříži  jsem  nikoho  neznal.  Spoléhaje  na  oznámení  a 
výstřižek  v  ruce,  šel  jsem  ze  severního  nádraží  2  km  dlouhým 
bulvárem  až  k  ulici  Molierově,  která  odbočuje  z  ulice 
Richelieuovy.  Hle,  hotel  Félix.  Vcházeje  právě  slyším,  jak 
hotelier odmítá dva hosty pro nedostatek místa: Oslovil jsem ho 
esperantsky a hned jsem dostal odpověď: pro samideána mám ještě 
malý pokoj. Stačí-li vám, prosím. Tichý podkrovní pokoj s jedním 
lůžkem byl pro mne opravdu ten nejvhodnější. Cena frs 500,- nebyla 
vysoká vzhledem k tonu, že hotel leží ve středu Paříže v blízkosti 
Louvru.

Osm dní jsem byl v Paříži. Navštívil jsem také esp. ústředí 
ulici Chabrol 34. Tam jsem si koupil vhodného průvodce Paříží s 
esp. tekstem a mapou. Po několika dnech mne hotelier p. Thierry, 
mladý studující práv, zavedl ha kabaretní večer Tří skřítků / Tri 
Koboldoj /, který se koná vždy ve středu na Montmartru. Tam jsem 
se setkal se 54 samideány i z Brazilie, Jugoslavie a Holandska. 
Byl přítomen té autor Dodatku k Plena Vortaro prof. Waringhien. 
Účinkující předvedli za doprovodu klavíru vtipné básně a výstupy. 
K  mému  překvapení  vstoupil  také  p.  Thierry  na  stupeň  a  živě 
zazpíval veselou písničku. Pan Thierry mne upozornil na nedělní 
odpolední  vycházku  do  Bouloňského  lesa.  Samozřejmě  jsem  se 
zúčastnil. Bylo přítomno 20 osob. Za pěkného počasí a v přátelské 
zábavě jsme putovali lesem. Vedle mne jel pán stejného věku jako 
já.  Ptal  jsem  se  ho,  zdali  bojoval  v  r.  1916  u  Verdunu. 
Přisvědčil, byl tam raněn, a tak jsme se nyní procházeli jako 
staří přátelé, vedouce se pod paží. Na příští den mne pozval k 
obědu do svého domova.



Musím  přiznat,  že  pro  turistiku  je  esperanto  ideálním 
prostředkem. Toto zjistit bylo také hlavním účelem mé cesty.

Světový sjezd dětí.
Děti ze zemí celého světa se sejdou letos v Kodani ve dnech 

4.-11.  srpna  na  prvním  mezinárodním  dětském  sjezdu.  Sjezd 
připravuje  místní  výbor  41.  svět.  sjezdu  esperanta,  kterého  se 
zúčastní přes 2000 zástupců celého světa. Setkání dětí bude mít 
velkou výchovnou cenu, protože děti se budou domlouvat esperantem. 
Celý  týden  si  budou  hrát,  zpívat,  recitovat,  bavit,  mluvíce 
mezinárodním jazykem.
005966

Na více než 30 universitách různých zemí jsou katedry nebo 
lektoráty esperanta.

Prof. Dr. Ivo Lapenna dostal cenu míru Švédska.
Mírová  společnost  ve  Stockholmu  přisoudila  premii  1000.- 

švédských  korun  za  rok  1955  prof.  Dru  Ivo  Lapennovi  za  jeho 
zásluhy o šíření mezinárodního jazyka a za jeho práci na valném 
shromáždění Uneska v Montevideu. - Nejrozšířenější finský deník 
Helsingin  Sanomat  uspořádal  mezi  svými  čtenáři  anketu,  kdo  z 
domácích nebo zahraničních lidí zaslouží si titul "Jméno roku". 
Zde  několik  výsledků  1.  J.K.  Paasikivi,  president  republiky 
Finské, 2. Jean Sibelius, světový skladate1,90 letý, 3. Margaret 
Rose,  britská  princezna,  4.  V.  Ainö  Linna,  autorka  Neznámého 
vojína,  nejčtenějšího  díla  minulého  roku  ve  Finsku,  5.  Ivo 
Lapenna, zástupce UEA v Montevideu.

Veledílo polské literatury Pan Tadeáš od Adama Mickiewicze 
zašle Vám za předem poukázaných Kčs 16.- kroužek enperantistů při 
Městské osvětové besedě v Brně, Rooseveltova 13. Kniha je skvěle 
vybavena: má 333 stránek a je ilustrována.

Esperantský kroužek v Brně dostal esp. pozdrav k 1. květnu z 
Moskevské filologické fakulty.

J.V.


