
"Co nového v Československu?"

To je má první starost, když mi donese listonoš "Radiobladet". Tak píše švédská učitelka 
brněnskému Radiojournalu.  Je  to  jeden  z  dopisů,  jež  dostal  brněnský Radiojournal  po vysílání 
esperantské zábavné hodinky. 

Hodinka měla radostný ohlas v 19 státech Evropy a Afriky, z nichž došlo 183 dopisů—jeden 
z  Egypta.  Z velmi  pestrého programu si  vybral  každý něco,  zvláště  se líbily nár.  mor.  písně v 
esperantském překladu. 

Esperantské  přednášky  a  zábavné  hodinky  jsou,  jak  vysvítá  z  dopisu,  velmi  účinnou 
propagací  našeho  státu  za  hranicemi.  Je  zajímavo,  že  tyto  relace  mají  odezvu  i  v  národních 
novinách různých státu. V podrobných referátech o hodince se klade náš přímý způsob propagace -
mluveným slovem - za vzor. 

Slovo, jemuž rozumíme, sbližuje, budí zájem, vede k vzájemnému poznání se, určuje cíl 
prázdninovým zájezdům: toť červená nit všech dopisů. 

Ministerstvo  ČSD  vydalo  v  esperantském  jazyce  velmi  informativního  průvodce  v 
originálním uspořádání: 11 map a 140 fotogr. reprudukcí. 95 pisatelů si tohoto průvodce vyžádalo!

Dopisů došlo: z Francie-76, z ČSR-20, z Dánska-17, ze Švédska-16, z Rakouska-10, z Italie-
7, z Německa-7, z Belgie-5, z Jugoslavie-5, z Nizozemí-5, z Estonska-3, z Norska-3, z Anglie-2, z 
Maďarska-2, z Lotyšska-1, z Polska-1, z Rumunska-1, ze Španělska-l, z Egypta-1. 

Několik ukázek z došlých dopisů:
. . . ano, pro tisíce a tisíce lidí by měl rozhlas ještě mnohem větší význam, zvláště pro nás slepce, 
kdybychom rozuměli i hlášení před hudebními produkcemi a přednáškám: esperanto jest jediným 
jazykem pro uskutečnění tohoto snu. Já, jež jsem slepá, těším se z obou: z rozhlasu a z esperanta, 
neboť mi otevřely svět. Byla jsem již u Vás na pražském esp. sjezdu v r. 1921 a mám na Vás krásné 
vzpomínky. Nebojím se cestování a těším se, že Vás opět navštívím. 

A teď prosbu:  chtěla bych slyseti přednášku o slepeckém hnutí u Vás, ne pouze o esperantu 
mezi slepci. O tom jsem informována. . . . 

Agnes Melchior, Blindeinstitut, 
Kalundborg, Dánsko. 

. . . Užívajíce našeho společného jazyka, děláte Vašemu národu a státu velmi dobrou propagaci. 
Neznali jsme Vás a Vaše významné osobnosti bychom snadno spočítali na prstech jedné ruky. Jsou 
to: Váš úctyhodný president republiky, pan dr. Masaryk, Smetana, Dvořák, Kubelík a Beneš. Teď 
však, dík Vašim esp. přednáškám, poznáváme Vaši zemi a národ, jenž zaujímá důležité místo mezi 
nejkulturnějšími národy Evropy. 

Netrpělivě očekávám Vaši příští přednášku o p. dru Masarykovi. 
Ing. J. Centnersver, 

Valenciennes, Francie. 

Blahopřeji  a  děkuji  brněnskému RJ za pěkný zábavný večírek v esperantu.  Je to  něco nového. 
Můžete sloužiti jiným za vzor. ... 

Karl Gustafsson, 
Bergvik, Švédsko. 

. . . avšak Vaše krásné nár. mor. písně v esp. překladu předčily vše. Byly skvostné. 
Andreo Rubin, 

Satu Mare, Rumunsko. 

Program byl velmi zdařilý. Žila jsem celou hodinu v zemi "Esperantia". 
Hany Hakansson, 

Wallakra, Švédsko. 



Z referátu, jenž vyšel v nizozemských novinách "De Morgen":
. . . Esperantisté v Nizozemí poslouchali večírek s velkým zájmen. Tato pěkná esp. relace z Brna v 
Československu, nám jasně ukázala praktickou stránku kombinace rozhlas+esperanto. Brno nám 
dalo názorný příklad, jak šířiti známost národní kultury i za hranicemi. Jest nesporné, že pro země, 
jako jest Nizozemsko, jehož jazykové hranice nejsou o mnoho širší než státní,  jsou esperantská 
vysílání velmi vhodným prostředkem k navázáni přímých styků s národy celé Evropy. Poznají nás a 
naši současnou kulturu. . . 

Wim van Hengten, redaktor, 
Helmond, Nizozemí.

 
. . . Máme v Banco di Koma velmi dobrý aparát. Tam jsme Vás všichni poslouchali — i úředníci-
neesperantisté. A teď je jedna hodina v noci. Vaše "Bona nokto" mi zní ještě v uších. Byl to krásný 
večírek, pobavili jsme se. Srdečný dík! V sobotu, v obvyklé schůzi v domě "Esperanto" večírek 
ještě prodebatujeme. . . všichni jsme se nan již dlouho těšili. . .                               

Leone Costantini,
Banco di Roma, Milano, Itálie. 

Jsme Vašimi horlivými posluchači a tak se nám zdá, že Vás tam všechny dobře známe, kteří k nám 
mluvíte. . . Když mi listonoš donese "Radiobladet", prvně vždy pečlivě prostuduji Váš program s 
otázkou: Copak je nového v Československu?"

Torbjörg Simonsen, učitelka, 
Trondheim, Norsko.

Smím-li říci svoje mínění o Vašich přednáškách v esperantu, řekl bych toto: Cizina Vás nezná tak, 
jak by Váš průmysl, Vaše krásná země a Vaše umění opravňovaly. Jsem proto přesvědčen, že se 
Vaše esp. přednášky o těchto tématech setkají v cizině s velkým zájmem. S radostí očekávám 6.3, 
přednášku o Vašem vysoce váženém presidentovi, jehož jméno a osoba byla dobře známa v Dánsku 
ještě dříve než se stal hlavou státu. 

Johs. Henriksen, 
Holbäk, Dánsko. 

Moje blahopřání výborné pěvkyni mor. nár. Písní! (Slečna Zd. Trdá.)
R. Chaumart, profesor, 

Chateau du Loir, Francie. 
. . . nevím, jak bych Vám vyjádřil svoji spokojenost s včerejším esp. večírkem. Neměl jsem vůbec 
dojmu, že jsem od Vaší stanice tak vzdálen, neboť jsem slyšel vše dokonale a jasně. Prožil jsem 
zábavný a zajímavý večírek. . . 

Léon Braet, 
Nieuwpoort, Belgie.

Jelikož  mě  Vaše  země  velmi  zajímá,  prosím  o  ilustrovaného  průvodce  v  esperantu,  vydaného 
ministerstvem železnic. Dík espu mám u Vás mnoho přátel a ačkoliv jsem u Vás již jednou byl, 
podívám se k Vám letos zase. Esperantský průvodce mi tedy přijde při dělání plánu velmi vhod. 
Vaše esperantské přednášky a zábavné hodinky jsou velmi účinnou propadací Vaší země. Mohu 
Vám jen upřímně blahopřát!. 

Gösta Henriksson, 
Malmö, Švédsko.

...Poslouchám pravidelně  Vaše  esperantské  přednášky,  a  sledoval  jsem i  Váš  kurs.  Esperantský 
večírek se Vám vskutku vydařil, byl velmi pestrý a zábavný. Pošlu Vám o něm referát ve vedoucích 
arabských novinách,  v nichž vedu esperantskou rubriku. Doba vysílání však není příliš vhodná. 
Seděl jsem u aparátu dlouho přes půlnoc ... (Mají jiný čas, Francie si jej přichvalovala!)

Tandros Migalli,
Fayun, Egypt


