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Enhavo:

La Esperanto-tilioj de AEH tridekjaras



La Esperanto-tilioj de AEH tridekjaras
Inter la 8-a kaj 11-a de junio 1990 Sekcio de
handikapuloj de ĈEA (antaŭulo de AEH)
omaĝe al la 5-jariĝo de sia fondiĝo organizis
internacian renkontiĝon en la urbeto Slaný, kie
tiam loĝis la sekciestro Josef Vaněček. Partoprenis ĝin tiam ankaŭ gastoj el Pollando, Germanio, Francio kaj Hungario.
Kadre de ĝi estis solene plantitaj du Esperanto-arboj, unu en la
urbeto mem, la dua kadre de la ekskurso en la prezidenta parko
en Lány.

arkiva fotaĵo pri arboplantado en Slaný (el la arkivo de AEH)

Mi planis viziti la urbeton, kie mi neniam
estis, la 15-an de aŭgusto revenvoje el la ferisemajno en la Ercmontaro. Ĉar mi iom
okupiĝas ankaŭ pri dokumentado de ZEOj,
venis al mi la ideo elserĉi la arbon kaj ekscii,
kiel ĝi fartas.
Dank al Lenka Angelová mi ricevis la adreson kaj originajn fotaĵojn, do mi povis pli
facile trovi la lokon kaj viziti la jubileulon.
La urbeton Slaný mi povas varme rekomendi ankaŭ por via propra ekskurso tra Centra Bohemio. Ĉi-aŭtune
pro la limigoj verŝajne ne plu, sed ĉu eble iam
sekvontajare? Kio en ĝi entute vidindas?
Slaný estas iama reĝa urbo, situanta en la distrikto Kladno ĉ. 30 km nordokcidente de Prago.
Nuntempe vivas en ĝi proksimume 16 mil
loĝantoj. Sur tiu loko estis fondita vilaĝo jam
en la 11-a jarcento, laŭ la grava komerca vojo el Prago al Saksujo. Vizitantoj ankoraŭ nuntempe trovas ĉi tie
multajn spurojn de ĝia riĉa historio. Krom la
ĉefa placo kun baroka urbodomo,
Patrujscienca muzeo (en la konstruaĵo de la eksa
piarista kolegio) kaj ampleksa flor-ornamo mi
rekomendas al vi precipe viziton de la gotika
preĝejo de Sankta Gothardo kaj La Velvarypordegejo kaj tagmanĝon en la renoviĝinta privata bierfarejo Antoš. Naturŝatantoj povas migri al la apuda
vulkandevena monteto kun vico da specialaj padoj kaj astronomia observejo. Se vi ekskursos kun infanoj, ili povos kontentiĝi
en la natura ludejo kun aventura ŝnuregcentro.
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La urbeto povas fieri ankaŭ per imponaj historiaj konstruaĵoj kaj
eĉ per propra bela teatro. Ĝuste malantaŭ ĝi, en la strato Vítězná, en la ĝardeno de la infanvartejo U divadla (Ĉe la teatro),
maldekstre de la enirejo, situas la Esperanta arbo, pli precize
tilio. Ĉe la arbo plu ekzistas la origina ŝtona memortabulo. Bedaŭrinde, ĉar estis sabato, la ĝardeno estis ŝlosita kaj mi povis
fari fotaĵojn nur tra la barilo. Sed mi povis almenaŭ ĝoje konstati, ke la bunte disbranĉiĝinta tilio prosperas, nur ĝi iom velketis
pro la tiutempa pluvomanko.
Laŭ la rememoroj de Jarmila Rýznarová la
plantado mem estis ĉarmetosa, ĉar infanoj el la
infanvartejo tiam kadre de ĝi prezentis poemetojn kaj kantetojn.
Slaný certe valoras eĉ por
pli ol unutaga ekskurso. En
la proksima ĉirkaŭaĵo vi povas viziti ekzemple misteran energian lokon en la nefinkonstruita preĝejo en Panenský Týnec, la 3 metrojn altan menhiron Pastýř (Paŝtisto) ĉe la
vilaĝo Klobuky aŭ skansenon en Třebíz. Agrablan ripozon post migrado povas prezenti ekz. la loka akvoparko.
Cetere – ĉi tiel aspektis en 1990 la tilia ĝemelo plantita kadre de
la ekskurso al Lány. Kie precize ĝi estas kaj kiel ĝi aspektas kaj
fartas nun? Jen la ŝanco por malkovri por vi, karaj legantoj! Kaj
se ne rekte ĝin - tutmonde troviĝas pli ol mil ZEO-j en 54 landoj
- en Ĉeĥio pli ol kvardek. La kompletigendan liston vi povas
trovi en la Esperanta Vikipedio en la Listo de ZamenhofEsperanto-Objektoj. Vi bonvenas ligi viajn ekskursojn kun vizi3

to kaj fotodokumentado de ili aŭ serĉado de pliaj historiaj informoj.
Kontakto por kunlaboremuloj: pavla.dvorakova@esperanto.cz
Kial - krom la rilato al AEH - ĝuste tiu ĉi artikolo en la nuna
komplika sansituacio? Plantado de arbo ja estas simbola ago omaĝo al la Vivo, al la Naturo - Patrino Tero kaj arboj ja estas admirindaj kunvivantoj de ni homoj. Se en via ĉirkaŭaĵo troviĝas neniu Esperanto-arbo, ne gravas! Kadre de la sanigaj promenoj tra la naturo eblas ja viziti aliajn arbojn - kaj ripozi kaj
mediti ĉe ili, danki al ili, ĉerpi el ilia forto. Aŭ se vi havas la
eblon kaj okazon, provu plani por printempo mem planti novan
arbon - aŭ almenaŭ kurac-herbojn surbalkone aŭ en via hejmo
☺! Precipe en tiu ĉi korontempo ni ne lasu nin timigi kaj paralizi, ni uzu prudentan racion kaj ni zorgu regule pri nia sano kaj
imunokapablo per naturaj rimedoj, per okupiĝo pri tio, kio nin
ĝojigas, per - nun almenaŭ virtuala - kontaktiĝo kun al ni karaj
kaj proksimaj homoj. Kiel diras la titolo de iu konata filmo - "La
situacio estas grava, tamen ne malesperiga"!
Pavla Dvořáková
Kaj je la fino
- jen kelkaj saĝaj citaĵoj kaj proverboj pri arboj:
Kiu plantas arbojn, ŝatas la aliulojn pli ol sin mem. angla proverbo
Arboj estas poemoj, kiujn la Tero skribas al la Ĉielo. Ch. Fibrin
Kiam radikoj iras profunden, ne necesas timi la venton.
ĉina proverbo

La arbo ne rifuzas sian ombron eĉ al tiu, kiu venas ĝin faligi.
malaja proverbo

Nur kiam vi faligos la lastan arbon, kiam vi venenos la lastan
riveron, kiam vi kaptos la lastan fiŝon, nur tiam vi ekkomprenos,
ke monon ne eblas manĝi.
indiĝenoj de la tribo Cee
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