
Co může esperanto 
nabídnout?
Pro přímé a jednoduché vztahy s lidmi z cizích zemí 
je velmi výhodné mít společný jazyk. Obvykle je mož-
né mít přímý a blízký kontakt s ostatními díky využití 
esperanta bez ohledu na mateřské jazyky.           

Mezi knihami přeloženými do esperanta se nacházejí 
významná díla klasické literatury i „literární perly“ pů-
vodně napsané v menšinových jazycích, se kterými 
byste se jinak neměli šanci seznámit.

Vícero výzkumů dokázalo hodnotu esperanta při stu-
diu jiných cizích jazyků: ve zkratce, po 1 roku stu-
dia esperanta a následných 3 letech studia například 
francouzštiny, je výsledná znalost francouzštiny lepší 
než po 4 letech studia jen francouzštiny.

S Pasporta Servo - sítí hostitelů fungující už téměř 
50 let - můžete přenocovat u místních lidí po ce-
lém světě (ve více než 90 zemích) celkem bezplatně, 
cestou se intimně seznámit s místní kulturou a zvy-
ky, a získat spojení s místní komunitou. Často dokon-
ce zjistíte, že už s hostitelem máte společné kontak-
ty a komunikace je jednodušší a rovnostářštější.

Každý den v roce se někde na světě koná nějaké se-
tkání spojené s esperantem. Na těchto setkáních 
můžete najít cokoli - od přednášek na zajímavá té-
mata až po kurzy masáže.

Díky esperantu se stanete součástí aktívní celosvě-
tové komunity s celosvětovou kulturou.

Jazyk bez výjimek?
Gramatika esperanta téměř nepozná výjimky a 
nemá žádná nepravidelná slovesa. Slovosled ve vě-
tách je volný (a dovoluje lidem mluvícím různě struk-
turovanými jazyky vyjádřit se stejně dobře i v espe-
rantu). Každé písmeno se vyslovuje vždy stejně a jak 
je něco napsané, tak se to i čte! Mnohé slovní koře-
ny rozeznáte hned.        

Na naučení se esperanta je třeba jen pár měsíců. 

TEJO?    
 (Světová esperantská mládežnická organizace)

TEJO je Světová esperantská mládežnická organi-
zace. Spojuje mladé lidi mluvící esperantem na ce-

lém světě.

TEJO organizuje různá setkání, během nichž si mla-
dí lidé vytvářejí nová přátelství, baví se a zažívají je-

dinečnou esperantskou kulturu. TEJO pořádá ško-
lení o lidských právech, mezikulturní komunikaci a 
toleranci. Mladí lidé mluvící esperantem jsou živou 

a energickou komunitou, sjednocenou na místní i 
mezinárodní úrovni do organizace, která je plně 

vedená samotnou mládeží.  

         www.tejo.org

Existují písně, filmy, poezie, romány, časopi-
sy, divadlo, kabaret, šansony, rock, pop a rap 
v esperantu. Hudební skupiny z různych zemí 
rády používají esperanto ve svých písních. 
Dokonce se v něm dá i nadávat!            

Esperanto je používané i v rámci rodin a exis-
tují děti, pro které je esperanto mateřským ja-
zykem 



mezinárodní,
neutrální,
demokratické,
rychle naučitelné

CS

Používané lidmi z více než 120 zemí na Zemi. Ti, co se ho 
učí, jsou obvykle mladí lidé otevření jiným kulturám, zajíma-
jící se o různé jazyky, takoví, co rádi cestují a rádi udržují 
osobní kontakty všude na světě.

Není spojené se žádným národem, etnikem nebo národnos-
tí. Esperanto patří těm lidem, kteří se ho učí. To je velká vý-
hoda pro jazyk, jehož funkcí je vytvořit spravedlivý most mezi 
různými národy.

Díky pravidelné struktuře tohoto jazyka je obvykle mnohem 
jednodušší se ho naučit v porovnání s jinými cizími jazyky. 
Každý, kdo se učí esperanto, má dobrou šanci dosáhnout 
úrovně mateřského jazyka a potom na stejné úrovni komuni-
kovat s ostatními bez ohledu na jejich jazykové zázemí.                

Lev TOLSTOJ: Před šesti lety jsem dostal gramatiku a slov-
ník esperanta. Po méně než dvou hodinách studia jsem do-
kázal, když ne v něm tvořit, tak určitě alespoň volně číst... 
Kdo není Tolstoj, tak či tak nebude potřebovat o moc víc 
času.

XIAO Peilang, Čína: Podle mého názoru sa Číňané naučí 
esperanto o mnoho lehčeji než evropské jazyky. Ti Číňané, 
co se ho už naučili, mají též obrovskou výhodu v porovnání s 
ostatními při učení se evropských jazyků.        

ESPERANTO?Česká esperantská mládež 
mladez@esperanto.cz 
mladez.esperanto.cz


