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Vážení přátelé,
v novém roce přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a štěstí a 

splnění Vašich přání v míře nejvyšší.

Oč usilujeme a proč budeme pokračovat ve svých snahách? Víme, že 
lidé celého světa, jsou spojeni stejnou myšlenkou - touhou po míru. - 
Víme, že lidé se chtějí domluvit, že lidé všech národností a vyznání se 
mohou sejít a spolupracovat na základně vzájemné důvěry a pochopení. 
Proto má tak velký význam esperantské hnutí, které pomáhá rozjet myšlenku 
mírového soužití mezi národy a pomáhá v překonání jazykóvých těžkostí.

V poslední době také pedagogické kruhy věnují zvýšenou pozornost 
Mezinarodnímu jazyku. Vždyť esperanto poskytuje kromě praktických výhod 
mnoho  výchovných  prvků:  jeho  studium  otvírá  mysl  a  srdce  k  lidské 
solidaritě a jasnému myšlení. 

Věříme, jak věřil i J. A. Komenský, že mezinárodní jazyk je cestou, 
po které lidstvo musí kráčet, aby dospělo k harmonické spolupráci a vyšší 
civilisaci.

Kun profunda doloro ni anoncas, ke la 26-an de novembro 1857 mortis 
en  Bystřice  p.  Hostýnem  s-ro  Theodor  R.  Čejka,  emerita  lernejestro, 
verkisto, pioniro kaj fondinto de Esperanto-movado en  ĉeĥaj landoj. Al 
Esperanto kaj ĉio bona kaj idealisma li dediĉis ĉiujn siajn fortojn kaj 
ardon.  Liajn  eksterordinarajn  kvalitojn  pruvas  liaj  lernolibroj  kaj 
vortaroj  de  la  Lingvo  Internacia  kaj  lia  redaktado  de  iama  Revuo 
Internacia, Internacia Pedagogia Revuo, Český esperantista k.a. Al liaj 
postrestintoj  ni  esprimas  nian  plej  profundan  kunsenton.  Neniam  ni 
forgesos karan sinjoron Theodor R. Čejka.

V úředním věstníku ministerstva školství a osvěty vyšel článek z 
pera Christo Vasila, vynikajícího vědeckého a kulturního spolupracovníka 
Bulharské  akademie  věd  o  otázce  mezinárodního  jazyka.  Autor  navrhuje 
zavedení esperanta jako nepovinného předmětu do vyučovacího plánu, který 
má nabýti platnosti od podzimu 1960. Podle jeho návrhu má se začít s 
vyučováním ve 4., 5. a 6. třídě gymnasia, aspoň po dvou hodinách týdně. 
Je  naděje,  že  návrh  Christo  Vasila  se  uskuteční,  poněvadž  bulharští 
učitelé si všeobecně váží esperanta.

Seminář esperanta v Brně bude uspořádán ve dnech 11. - 15. února. 
Přihlášky  přijímá  s-ano  František  Hort,  Malinovského  52,  Šlapanice  u 
Brna.

V Jugoslavii se šíří esperanto. V současné době se mu učí tisíce 
lidí v kursech pořádaných téměř ve všech městeoh a mnoha vesnicích země. 
Připomínáme,  že  esperanto  je  nepovinným  předmětem  na  všech  školách 
Jugoslavie.

43. světový sjezd esperanta bude letos v Mohuči, ve dnech 2.-9. 
srpna.  V rámci  sjezdu bude  uspořádána zvláštní  slavnost k  50 letému 
výročí založení UEA. Pro sjezd se natáčí esperantský celovečerní film 
Evropská rapsodie. Všichni účastníci sjezdu dostanou darem od německé 
vlády obsáhlé dílo o Německu v mezinárodním jazyku.
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Zastihla nás bolestná zpráva, že dne 19. 12. 1957 opustil naše řady 
pasn Jindřich Sousedík, vzácný a dobrý člověk, nadšený pracovník pro 



všechno krásné a dobré. Jeho pozůstalým vyslovujeme nejhlubší soustrast. 
Zesnulému zachováme trvalou a vděčnou vzpomínku.

En novan jaron ...

Sur sojlo de la jaro nova,
denove staras ni demande,
kion al ni la tempo kova
naskos donace, atendante.

Por iu ĝi alportos rozojn,
mirt-kronon plektos por alia,
aŭ el dolor' preskribos dozojn,
kiel kutimis sorto mia.

Ni antaŭ jar' scivolis same ...
Kio el jaropas' rezultis?
Kelkfoje ĝi karesis ame,
pli ofte ĝiaj batoj multis.

En jarkomenco aŭ somero
ĉu milde ĝi ne ekridetis?
Trompa feliĉ' de efemero!
Al kor' ĝi fine klingon metis.

El rev' kreita jarojn staras
en nia kor' altaro blanka,
sed venas tag' kaj ĝi disfalas
pro fat' malica kaj sendanka.

La idealojn ĉu adori?
Ascendi ĝis alteg' mistika?
Ĉu indas ne sur ter' labori
pro stel' de verda rond' amika?

Pro nova jar' instruo restu:
feliĉ' favoras la kuraĝajn.
Persistu hom', kaj pli modestu,
kaj ne forgesu leĝojn saĝajn.

Jiří Kořínek

Chcete si dopisovati v esperantu? Máme tisíce adres za všech zemí 
světa:  SSSR,  Polska,  Bulharska,  Japonska,  Vietnamu,  Víny,  Brazílie, 
Skandinavie,  Francie,  Anglie,  Italie,  Jugoslavie,  Španělska,  Afriky, 
Ameriky, Australie. Přihlaste se o adresy v našem kroužku!

Časopisy, které si můžete předplatit:
La Nica Literatura Revuo, znamenitý literární časopis, 6 čísel ročně. 
Předplatné Kčs- 12.- Norda Prismo, časopis kulturní a společenský, s 
kresbami  a  obrázky,  6  čísel  do  roka,  předplatné  Kčs  22.-  Peníze  na 
adresu:  Jaroslav  Šustr,  Dlouhá  10,  Praha  1.  Časopis  POLLANDO  možno 
předplácet u fy KNIHA, n.p., Štěpánská 42, Praha 2. Jednotlivá čísla Kčs 
4.- Od prosince 1957 vydává Čínský esperantský svaz výborný časopis El 
Popola Ĉinio, s obsahem kulturním a literárním, s informacemi o nynější 
Číně a hojnými zprávami o esp. hnutí. Předplatné asi Kčs 15.-

Děkujeme Vám všem za věrnost a podporu. Těšíme se, že ji zachováte i v 



tomto roce. Prosíme o včasné poukázání příspěvku na rok 158 přiloženou 
platenkou.  Nemůžeme  zdárně  pracovati  bez  Vaší  finanční  pomoci. 
Připomínáme, že Váš příspěvek je nejlepší investicí pro budování světa 
přátelství, důvěry a míru. Roční příspěvek činí Kčs 14.-, pro rodinné 
příslušníky Kčs 6. Kdo nemůže jinak, nechť poukáže aspoň Kčs 5.- jako 
uznávací příspěvek. -

S tímto Věstníkem posíláme Vám nové pořady. Věnujte jim pozornost, 
účastněte se našich schůzek. Těšíme se na Vás, na Vaši spolupráci a na 
Vaši včasnou docházku.

J.V.


