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________________________________________________________________________________
8.VII.1948                                       Bulteno  de  S.E.L.  en  Doksy                                       N-o  9-10

ANTAŬEN  FORTE.   KURAĜE   KAJ . . .  ESPERANTE !

Finante per tiu ĉi duobla ekzemplero nian jarkolekton Verda Voĉo de Doksy 
ni dankas al ĉiuj, kiuj subtenis vin kaj nin  per  siaj  libervola  abonpago  kaj 
konsiloj.  La  lerneja  komitato  vere ĝojas  pro  la  granda  intereso,  kiu  sin 
montris efika helpilo dum nia laboro. La titolo de nia bulteno portis la vortoj 
"amuza gazeto",  tamen  vi  povis konstati,  ke  VVD  volis  esti  ne  sole 
amuza sed  ankaŭ  instrua  kaj  tute  ne gazeto sed nura bulteno kaj informilo. 
Ni  ne  ŝatas  akcenti  kvanton  de  la laboro farita ĝi ja ne estis malgranda - 
sed nur sentas nin feliĉaj pro la fakto, ke tiu laboro estas farita relative bone 
dum donitaj kaj regintaj cirkonstancoj, kiuj  ne  ĉiam estis  favoraj  por  nia 
klopodo.  Per  tiu  ĉi  numero  ni  do adiaŭas kun  niaj  legantoj  kun  forta 
espero, ke dum la venonta periodo ni povos daŭrigi  nian laboron subtenate 
de vi ĉiuj kaj de novaj partoprenontoj de  la  nunjara  somera  instruado  de 
SELD.  Estas  nekontestebla  fakto,  ke nia movado konstante kreskas. Dank´ 
al novaj kaj modernaj metodoj instruaj – eĉ se ili  havas kelkajn mankojn – 
kaj  dank´  al  multaj  entreprenemaj samideanoj, kiuj  ne timas uzi novajn 
vojojn  elektante  propagandmanieron. Gravaj sukcesoj sur kampo de radio-
disaŭdigoj kaj en sektoro lerneja same kiel  sukcesoj  en  kolektado  de 
subkriboj  por  la  Peticio  al  UNO,  ĉio  ĉi  kuraĝigas  nin  sed  ankaŭ  devoligas  al  pli  granda  kaj 
entuziasma laboro. Kredu kun ni, ke la esperantistoj laboras ne vane, sed celkonscie okupas unu 
terenon  post  la  alia  por  plej  baldaŭ  indiki  por  Esperanto  tiun  lokon,  kiun  ĝi  meritas.  Homa 
indiferenteco estas la plej granda malamiko de nia antaŭeniro.  Sed indiferenteco via aŭ ni estus 
sendebate  nepardonebla  p e k o  kontraŭ  la  sanataj  ideoj,  kontraŭ  la  paco,  kontraŭ  memoro  je 
grandaj laboro kaj suferoj de nia Majstro kaj liaj  disĉiploj kaj  sekvantoj. Ni ne rajtas forlasi  la 
ideojn, kiuj nun estas promesplene evoluantaj,  ĉar niaj infanoj malbenus nin. Ili malbenus nin ne 
pro tio, ke la movado perdiĝus, ĉar efektive ne ekzistas potenco en la mondo, kiu povus elradikigi 
ĝin, sed pro tio, ke per nia eventuala  indiferenteco ni malproksimigus la tempon, kiu devas fine 
alporti rikolton al la homaro. 
Tial ni devas ĵurligi vin: donu ĉiujn viajn fortojn en servojn de nia movado kaj preparu tiel pli 
feliĉan estontecon por viaj infanoj. Memoru tie ĉi la vortojn de Zamenhof : "La afero "Esperanto", 
nia etika novado konsistas ne en rapideco sed en certeco. Multe de sencelaj aferoj ekbrilis antaŭ la 
mondo rapide, sed ankaŭ rapide falis. Afero bona kaj certa progresas ordinare malrapide kaj nur kun 
grandaj malhelpoj. Ne malĝoju tial, Esperantistoj! ...Ni laboru kaj esperu!"
                                                                                                                                    VŠ

- . -
                                                                            

Nepřehlédněte! V tomto čísle jména dalších účastníků důležitá sdělení a pokyny, literární soutěž
naší školy LŠED  1948 III.
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Několik  kapitol  o  esperantu

IX.
/Dokončení/

      
Neinformovaní  lidé  zejména  z  kruhů  slovanských  vytýkají  někdy  esperantu,  že  je  původu 

románsko-germánského a že nemá v sobě ničeho slovanského.
 Již  to,  že  esperanto  bylo  utvořeno  z  prvků,  které  většinou  nacházejí  se  v  jazycích 
indoevropských,  ku  kteréžto  skupině  jazykové  patří  také  jazyky slovanské,  dotvrzuje,  že  mezi 
esperantem a řečmi slovanskými je jazykový vztah, jejž neodborník na prvý pohled nepoznává. Z 
2635 kořenů, jež obsahuje slovník "Universala vortaro" dra Zamenhofa z r. 1893, rozumějí Slované 
40% slov. Jako doklad stůjtež zde z několika set aspoň dva příklady! Esperantská číslovka "tri" má 
svůj původ v těchto indoevropských řečech: v sanskrtu / staré indičtině / je pro její vyjádření-trayas, 
st. řečtině-treis, latině-tres, ital.-tre, franšt.-trois, gotštině-threis, angl.-three, něm.-drei, češtině-tři; 
esper. frato, s. bhâtra, st.ř. fratór, l. frater, i. fratello, fr. frére, g. brôthar, a. brother, ň. bruder, čes. 
bratr.
      Některé základní zjevy esperantského jazyka jsou výhradně  původu slovanského / slavismy, 
slavice, slavismoj / jako přízvuk na druhé slabice od konce slova /dle polštiny/, volný slovosled, 
slovesné "vidy" t.j. přísné rozlišení po způsobu slovanském sloves okamžitých a dokonavých od 
sloves trvacích, opětovacích a opakovacích / stříleti-pafi, střeliti-ekpafi, nésti-porti, nositi-portadi, 
nosívati,  nosívávati-portadadi/,  esper.  samohlásky jsou polozavřené j.  ve slovanštině,  diakritická 
znaménka /ĉ,ŝ../ dle pol. a češť, zavedení. 4. pádu po způsobu slovan. umožňuje volný slovosled, 
koncovka neurčitého způsobu -i, zájmeno vi, počáteční písmena zájmen kiu /kdo /, tiu /ten /, neniu /
nikdo/,  předpona  pra-,  vpony-ĉj-  /rus.golubĉik,  pol.  chlopczyk,  Karlíček/,  -nj-Manja,  Máňa  /, 
předložky po, krom, všeobecný titul moŝto /pol. jegomość/. V esperantu krátí se přechodníkem jako 
ve slov. jaz. jen ty věty souvětí jež mají stejný podmět s větou druhou /hlavní /.----
      Esperanto bylo utvořeno dr. Zamenhofem především pro lidi slušné /samideanoj, esperantanoj /, 
kteří by se s nadšením snažili pomocí esperanta docíliti dorozumění a trvalého míru mezi národy. 
Zamenhof utvořil espo, aby se jím šíříla t.zv. "vnitřní idea esperantismu" /interna ideo /. Z deklarace 
/rozuměj  buloňské  o  esperantismu/  víme",  řekl,  ve  své  kongresní  řeči  r.  1906  v  Ženevě,  "že 
esperantistou je nazýván každý, kdo užívá esperanto pro jakýkoliv účel. S takovým esperantem, jež 
má sloužiti výhradně obchodu a praktickému užití, nechceme míti ničeho společného. Dnes všichni 
jsme si vědomi velmi dobře toho, že k práci pro esperanto povzbuzuje nás ne myšlenka na jeho 
užívání v praxi, nýbrž pouze myšlenka o svaté, velké a důležité idei, kterou mezinárodní jazyk v 
sobě obsahuje. Touto ideou je bratrství a spravedlnost mezi všemi národy.“
      Propaguje-li se dnes používání esperanta především v praxi, činí se tak v zájmu rychlého jeho 
rozšíření v nejširší veřejnosti, což by mělo za následek jeho pozdější oficielnost a umožnilo jeho 
vnitřní idei aby splnila Zamenhofem stanovený cíl.

- . -

      Konce svých „několik kapitol o esperantu“, rád bych podotkl, že nebyly „psaným kursem“, 
nýbrž osvětlením některých základních problémů esperanta pro ty, kdož espo již znají a touží své 
vědomosti o něm prohloubiti a myslel jsem tím i ostatní povzbuditi, aby nespokojili se primitivními 
vědomostmi, jež získali o espu v kurse pro začátečníky! Milou odměnou za namáhavou práci jsou 
mi důkazy, že o „kapitoly“ je zájem, že se obsah jejich rozšiřuje opisy, že i ve schůzích klubů byly 
přečítány jako část programu a že se žádá jejich vydání tiskem.“ „Kapitoly“ byly jen ukázkou, že 
esperanto není řečí primitivní,  nýbrž že svou bohatostí slovní, mluvnickou a slohem /ba i  svou 
literaturou a praktickými úspěchy a službami / vyrovná se i řečem tzv. světovým. 
                                                                                                                                 Dr. Aug. Pitlík



- 3 -
PhDr. Augustin PITLÍK - 65 letý.

24. července r. 1948 bude dr. Aug. Pitlíkovi 65 let. Narodil se 24.VII.1883 v Bavorově v jižních 
Čechách, studoval gymnasium v Č. Budějovicích, filosofii na universitách v Praze a ve Strassburku. 
Po absolutoriu byl středoškolským učitelem v Klatovech, Příbrami, Prostějově a Plzni. Od r. 1920 – 
1945 byl úředníkem v cizineckém oddělení ministerstva obchodu, načež odešel do výslužby po 
35leté státní službě.

Esperantistou se stal r. 1902 jako septimán gymnasia. Přišed do Prahy na universitu stal se členem 
klubu esperantistů a vedl kursy pro studenty. R. 1912-13 vykonal okružní přednáškovou cestu, za 
níž  v  11 státech  evropských přednášel  za  doprovodu světelných obrazů  o Praze,  nár.  krojích  a 
sokolstvu. Roku 1920 na XII. Světovém esp. kongresu v Haagu pozval jménem vlády již zastupoval 
později na několika svět. esp. kongresech, příští kongres do Prahy, jehož byl r. 1921 generálním 
jednatelem a redaktorem jeho věstníku. "La XIIIa". R.1923 měl jako první přednášky esperantem v 
pražském rozhlase. Téhož roku založil Čs.esperantský institut jehož byl až do roku 1939 ředitelem. 
Od r.1930 byl  státním zkušebním komisařem pro zkoušky z  esperanta.  Od r.  1922 je  lektorem 
esperanta  na  Vysoké  škole  speciálních  nauk  v  Praze,  od  r.  1924  členem  jazykového  výboru 
Esperantské akademie. V Čs.esp.svazu a Klubu esp. v Praze zastával řadu funkcí a od r.1920. Dr. 
Pitlík je čestným členem Mezinár.esp.svazu UEA, rytířem finského řádu "Bílé růže" a důstojníkem 
palmového  řádu  Francouzské  akademi  věd.  Od  r.1947  je  ředitelem "Letní  školy  esperanta"  v 
Doksech u Máchova jezera. 

Na jedné straně položené perly a perličky z plodného života ne bezvýznamného jedince.  My, 
mladší esperantisté, skláníme se jistě v obdivu a úctě před zásluhami tak velkými, jakých málo 
který z nás dosáhne. 65 let !! 65 roků, jež znamenají přípravu pro život, kus perné práce, ba více 
kusů, pak však ne odpočinek, který by patřil dle zásluhy, nýbrž zase pernou práci. Dr. Pitlík je dnes 
ve  svých 65 letech  ředitelem naší  školy,  která,  byť  byla  pouhých 14 dní  v  roce ve skutečném 
provozu, znamená neúnavnou práci celoroční v zákulisí, do kterého není vidět prvním pohledem. 
Letní škla esperanta v Doksech je dnes jedním z nejvýznamnějších činitelů v současném našem esp. 
hnutí. Její popularita spočívá na zvláštním duchu, kterým je prosáta. Je to její uspořádání učebné a 
společenské. V obou úsecích uplatňuje náš milý ředitel svůj rozhodující vliv. Tak líbí se nám! Zná 
spojit staré a vyzkoušené zásady učitelské s novým pojetím modernistickým. Chodí po praktické 
zemi, ale neztratil smysl pro květy a půvab ptačího zpěvu v oblacích. Obdivujeme jeho fyzické a 
duševní fondy a jeho mladické srdce přejeme všem esperantistům po celém světě. Vám pak, pane 
doktore, další dlouhá léta!
                                                                                                                   Komitét LŠED
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      Mimořádný úspěch letní školy esperanta v Doksech 1948.
Do 10.VII. došly další přihlášky těchto účastníků: Antonín Sedlák Doksy, Hana Runzová Kladno, 
Božena  Vlčková  Kladno,  Jan  Pávek  Brno,  Inĝ.  Jan  Shánělec  Tábor,  Grago  Vitič  Praha,  Karla 
Vitičová  Paha,  Josefa  Hrandlová  Dosoudilová  Tábor,  Marie  Ambrožová  Brno-Židenice,  Anna 
Tomišková  Plzeň,  Míra  Tomišek  Plzeň,  Naděžda  Konopová  Řeporyje,  Karel  Přibyl  Chomutov, 
Miroslav  Fryč  Předměřice  n.L.,  Stanislav  Knížek  Liberec,  Marie  Udržlová  Pardubice,  Oldřich 
Ploch  Olomouc,  Radmila  Buchádková  Praha,  Jaroslav  Neužil  Mladá  Boleslav,  Viko  Čekal 
Podmokly, Miloslav Vituk Malý Rohozec, Ludvík Janíček Brno, Vratislav Eugen Mír, Děčín, Vilém 
Nesler  Jičín,  Josef  Jelínek Radomice,  Zdeněk Kozák Donín,  Emílie  Boždínová Brno, Stanislav 
Bršlica Nivbice, Jiří Tichý Kolín, Jaroslav Jestřáb České Budějovice, Josef Novák Haratice, Jiří Piv 
Dolní Ples, František Hrdina Praha, Miloslava Nováková Česká Skalice, Alena Horáková Česká 
Skalice, František Volf Plzeň, Ladislav Svoboda Plzeň, Krista Holečková Praha, Jitka Řezaninová 
Praha, Jaroslav Čipera Mladá Boleslav, MUDr. Josef Černý Litoměřice, Dušan Černý Litoměřice, 
Olga Černá Litoměřice, Frant. Šolle Žandov u Čes.Lípy, Zdeněk Šubrt Žandov u Čes.Lípy, Božena 
Hrdinová  Praha,  Miloslav  Zvára  Plzeň,  Jaroslav  Brožík  Zruč,  Lizetta  Koláčkovi?? ,  Václav 
Šafránek Doksy, Marta Borůvková Bělá p.B., Marta Proĉázková Bakov n.J., Ludmila Komzáková 
Tábor, Miloš Konvalina Mladá Boleslav, Zdeněk Janků Jaroměř, Dr. Bohuslav Žáček Olomouc, 
Jiřina Eliášová Olomouc, Marie Goldmanová Hradec Králové, Nelly Zittová Brno, Paull Štasny 
Košťálov, Vladislav Chrobák Prostřední Suchá, Zdeněk Chrobák Prostřdní Suchá, Karel Skřivan 
Plzeň Hedvika Drábová Mladá Boleslav, Slávka Valesová Turnov, Anna Tomišková Klatovy, Marie 
Holková  Praha,  Jindra  Primaková  Mladá  Boleslav,  Sláva  Hýsková  Mladá  Boleslav,  Růžena 
Krejčíková  Mladá  Boleslav,  Jana  Hermanová  Praha,  Miloslav  Herman  Praha,  Věnceslava 
Hermanová Praha, Ludmila Frydrichová Praha, Rudolf Aksamit Praha, Miroslav Tyrala Ostrava, 
Josef  Brodský Chrastava,  Ladislav  Mlejnek  Chrastava,  Rudolf  Fuksa  Chrastava,  Julie  Rúzhová 
Vodňavy, Josef Vašek Olomouc, Zdenka Krejčová Chrastava, Vlastimila Rubaková Hradec Králové, 
Vladimír Budina Dolní Sytova, Josef Eisenreich Lomnice n.Pop., Miloš Nývlt Praha, Eva Nývltová 
Praha,  Otta Jerie Praha,  Vlasta Červenková Olomouc, Jiří Šrámek Olomuc, Jiří Novotný Praha, 
Josefa  Čelechovská  Liberec,  Ing.  K.  Fanta,  Božena  Mazačová  Předmostí  u  Přerova,  Helena 
Spicilová Havlíčkův Brod, Vlasta Raspličková Cheb, Jana Koutecká Cheb, Marie Folková Plzeň, 
Libuše  Havelková  Třebíč,  Josef  Vernaský  Svit,  Bedřich  Dryák  Praha,  Jaroslav  Vyžvalda  Uh. 
Hradiště,  Miloslav  Racek  Plzeň,  Petr  Tichota  K.Vary,  Milan  Vitovský  Zlín,  Aloisie  Jahodová 
Olomouc, Anna Hodačová, Modřany, Josef Jiránek, Liberec, Ing.Miloslav Svoboda Tábor, Jaroslav 
Bohanus, Ostrava, Libuše Plná Hradec Králové, Julie Plachá Písek, Věra Kubánková Sek.Loučky, 
Miloslav  Šnyrych Dolany u Olomouce,  Stanislav  Jeřábek Prostějov,  jeho choť  Prostějov,  Jiřina 
Malíková Praha, Josef Drapák Jičín, Severin Padalík Šternberk, Valeria Řmot Zábřeh na Moravě, J. 
Stavěl Zábřeh na Moravě, Edita Dašková Jaroměř, Miloslava Jakobcová Jaroměř, Antonín Mecera 
Hostivice, Adolf Hnilica Žandov, Josef Aichler, Skalany, Robert Halška Kolín, Lizzy Fornousová 
Plzeň,  Karel Mucha Most,  Frant.  Halý Plzeň, Milada Šmidrkalová Přibyslav, Marie Vencalková 
Přibyslav,  Miloslav  Pochek  Doksy,  Marie  Ludvíková  Varndorf,  Růžena  Lišková  Kladno,  Jan 
Vartecký Brtníky,  Marie Patzíková Hradec Králové, Rudolf Hošek Strŭy,  Marta Hajdu Lipt. Sv. 
Mikuláš,  Eva  Dvořáková Litomyšl,  Jaroslav  Podzime Mimoň,  Josef  Roubínek Lŭy u Jablonce, 
Jarmila Brankytová N.Bydžov, Josef Skřivanec Košťáov, Frant. Vavřín Chotětov, Riĉard Kratochvíl 
Hradec  Králové,  sl.  Kratochvílová  Hradec  Král.,Eduard  Krejča  Chrastava,  Anna  Vaňková 
Žalhostice, Růžena Vaňková Žalhostice, Maxmilian Gabzdyl Pokratice, Vilold Michalski Radom-
Polsko,  V.  Semecký  Kosmonosy,  St.  Zimek  Přerov,  J.  Kulhan,  Kralupy,  L.  Slabá  Kosmonosy, 
Janečka J. Jablonec n.N.
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"FLORAJ   LUDOJ"  -  "KVĚTNÉ  HRY"

Letní  škola  esperanta  v  Doksech uspořádá v rámci  kursů od 17.  do 31.VII.1948  l i t e r á r n í 
s o u t ě ž   pracemi dosud netištěnými a ne staršími jednoho roku, jež sestává z těchto druhů:
       1/   původní esperantská báseň / lyrická, epická, neb jiného druhu /
       2/   esperantský překlad básně české
       3/   povídka o obsahu 400 – 500 slov v esperantu neb v češtině s látkou o Doksech a Letní škole 
             esperanta, jejíž děj zde po případě jen začal nebo skončil.
Soutěže může se zúčastniti  k a ž d ý .  Možno soutěžiti v jedné nebo ve vícero kategoriích. Práce 
soutěžní třeba předložiti do 26. července 1948 na adresu V.Špúr, Doksy u Máchova jezera 453, kde 
bude redakční kruh VVD. Nejlepší 3 budou veřejně vybrány, odměněny a uveřejněny ve VVD. 
Práce odevzdejte laskavě pod svou značkou. Ve zvláštní obálce udejte tuto značku ve spojení se 
svou adresou.

Důležité pokyny a upozornění
pro účastníky LŠED
/ 195 registr.osob /

1/  Z m ě n a  :  Prospektem ohlášený seznamovací večer / sobota 17.VII.48 / nebude v sále  
     restaurace "U jelena", nýbrž v sálech dokského  z á m k u .
2/  D o p o r u č e n í : přestože věříme, že naši hoteliéři nedají Vám umříti hladem, bude dobře   
     pamatovat na vhodné doplnění jídel již doma.
3/  U těchto osob nám chybí údaje o kurse, do kterého se hlásí: Vondráčková, Frolíková, Ing.Slávek, 
     Jestřáb, Goldmannová, Jeřábková, Dašková, Jakobcová, Hnilica, Skřivánek, Kratochvílová, 
     Krejca. Prosíme je naléhavě, aby zcela určitě ihned odeslali korespondenční lístek s příslušným 
     sdělením na adresu ředitele školy, p.PhDr.A.Pitlíka, lektora esperanta, t.č.  Č e r č a n y  119.
4/  U p o z o r n ě n í :  Pro každou příležitost lze dobře využít esp. praporků / papírových,
     látkových /, odznaků, vhodného propagačního materiálu a pod. Vezměte vše proto s sebou.
     Škola sama se postará, aby umožnila nákup knih, odznaků, propag.pomůcek, slovníků a pod.
     Letní karneval bude pořádán rovněž v  z á m k u  / dva sály, dvě hudby /. O papírové pokrývky
     hlavy a škrabošky se rovněž škola postará. Své masky však přiberte. 
5/  Do kursu D / seminář / můžeme přijmouti ještě několik dalších přihlášek, jež by bylo říditi přímo 
     na adresu ubytovatele V.Špúra, Doksy u M.j. 433.
6/  Všem přihlášeným byly zaslány jejich legitimace a pokyny o jejich ubytování. Pokud by někdo 
     legitimaci neobdržel / vinou pošty neb "vis major" /, nechť si vyzvedne duplikát v přijímací 
     kanceláři na nádraží. Tam může býti informován i o svém ubytování.
7/  D o p o r u č u j e m e, aby každý účastník LŠE ohlásil na adresu pronajímatele lůžka svůj 
     příjezd. Třebaže jsme právě v těchto dnech pronajímatelům zaslali důrazná připomenutí, chtěli   
     bychom takto vyloučiti jakékoliv nepříjemné překvapení, pocházející z nepřesnosti nebo omylů. 
     Hlášení o pobytu míst.nár.výboru provedeme za Vás hromadně. Rovněž odvedeme dávku z 
     lůžek. Byt hradí "Škola".
8/  Stačíte-li časově, dohodněte se s Esp.spolkem v Olomouci o podmínkách pořádaného 
     spol.zájezdu za účelem dosažení slevy na jízdném.
9/  Na legitimace "Školy" požadujte poloviční slevu při vstupu k jezeru.
10/Dva tenisové dvorce v Doksech znovuzřízeny. Připravte se tennisté!
11/18.VII. v 9 hod. přijetí hostů na radnici, v 10 h. přednáška se světelnými obrazy p.Pecha z 
     Plzně. Vstup na legitimaci volný. / Kino "Máj". /
12/Snažili jsme se přihlédnouti k Vašim přáním při ubytování. Nepodařilo-li se nám to všude, 
     nemějte nám to za zlé.
N a   s h l e d a n o u !
                                                                                                                     Komitét LŠED


