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Interaktiva ekspozicio  "Nia vojo" 
Kiamaniere nevidantaj ludas pekseson (bildeta ludo), ĉu rulseĝuloj kapa-
blas  ludi basketbalon (korbopilkon),  kiamaniere oni povas travivigi muzi-
kon al gestolingvuloj? 
Jes, tio eblas! Danke al diversaj helpiloj, kiuj al homoj kun korpa, vida aŭ 
aŭda handikapo plifaciligas tiajn agadojn, por aliaj esence aŭtomate baga-
telojn. Plimulto de la homoj eĉ imagi ne povas tiajn helpilojn, aŭ pri ilia 
ekzisto scias nenion. 
 
Ekde la 1-a de majo ĝis la 30-a de junio okazas en la Ekspoziciejo de Brno, 
pavilono H, certe interesa ekspozicio „Nia vojo“, kiu respondas al la pasin-
tjara praga, ege sukcesa ekspozicio sub la titolo „Mia vojo“. 
Ne temas pri ordinara ekspozicio, kie oni ne rajtas ion tuŝi, sed male. Tie ĉi 
la vizitanto devas ĉion provi, ĉar temas pri mondo de eksentoj kaj la senco 
de la aranĝo estas ekkompreni, kiamaniere vivas handikapuloj ĉirkaŭ ni. 
Ne estas kaŭzo por subtaksado, forpuŝado de ili, eĉ ne por kompato. 
 
„Ni nek timigos nek kortuŝos la vizitantojn. Sed ni intence translokos infa-
nojn kaj plenkreskulojn en la konkretajn situaciojn de la vivo.“ diris mana-
ĝerino de la ekspozicio Slávka Hocká. 
En la ekspozicio (foireja kampo) oni povos persone provi la uzadon de 
rulseĝo en diversaj vivmedioj, agadon sen eblo vidi aŭ aŭdi. En speciale 
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aranĝita loĝejo oni povas mem provi diversajn helpilojn por la ĉiutaga vivo 
de handikapulo. Laŭspirite, la ekspozicio Nia vojo celas forigi barierojn, 
kiujn inter la majoritata komunumo kaj homoj kun korpa, vida aŭ aŭda 
handikapo starigas nescio aŭ nekompreno. 
                                                        Mallongigis kaj tradukis Pavel Nechvíle 
 

La Esperanto de Indonezio 
 
En la Indonezia Arkipelago 240 000 000 da homoj uzas planlingvon, la 
lingvon Bahasa Indonesia.  (Dum la lasta kunveno de nia Budapeŝta Medi-
cina Esperanto-Fakgrupo d-ro Georgo Nanovfszky - eks-ambasadoro de 
 Hungario en Singapuro - parolis pri tiu ĉi lingvo.) 
  
Tiun ĉi lingvon oni povus nomi la Esperanto de Indonezio. Matene kaj 
vespere, hejme ĉiu loĝanto de Indonezio libere povas paroli sian gepatran, 
triban lingvon. Dumtage, laborante ili bone uzas la komunan lingvon, de-
vige alproprigitan en la lernejo. 
  
Se la lingvopolitiko de Eŭropa Unio ne ŝanĝiĝos, iom post iom alvenos la 
tempo de la nur-angla Eŭropo, kie ĉiuj ne-angloj estos duarangaj, duaklasaj 
eŭropanoj, - kaj sekve duarangaj, duaklasaj homoj. 
Ĉu ni vere helpu tian evoluon?                                           Ludoviko Molnár 
 

La nombro de senbare alireblaj trajnoj kreskas 
  

Ĉeĥaj Fervojoj ČD 
ekspluatas jam preskaŭ 
600 vagonkombinaĵojn 
aŭ pasaĝervagonojn, fa-
cile alireblajn por patri-
noj kun infanĉaretoj, por 
pasaĝeroj en rulseĝoj kaj 
aliaj handikapitaj pasa-
ĝeroj. En la jaro 2013 la 
nombro de senobstakle 

alireblaj veturiloj kreskis pro novaj klimatizataj basplankaj vagonkombina-
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ĵoj RegioPanter kaj RegioShark, kaj dank´ al tio kreskis ankaŭ la nombro 
de la senobstakle alireblaj trajnoj al 4 404. 
 
Ĉeĥaj Fervojoj disponas pri du 
bazaj grupoj de veturiloj, facile 
alireblaj ankaŭ por pasaĝeroj 
en rulseĝoj aŭ patrinoj kun in-
fanĉaretoj. La unua grupo estas 
basplankaj vagonkombinaĵoj aŭ 
vagonoj, kiuj nombras pli ol 
400. 
 Por eniro kaj eliro ĉe tiuj vetu-
riloj sufiĉas transiri nur kelk-
centimetran spacon inter la 
moderna pasaĝerkajo kaj la planko de la veturilo. Dank´ al tio pasaĝero en 
rulseĝo eĉ ne bezonas helpon de trafikisto kaj ne devas antaŭanonci sian 
vojaĝon. Plia grupo de preskaŭ 200 veturiloj estas pasaĝervagonoj kun 
kutime alta planko, kaj en- kaj elvagonigon garantias moveblaj platformoj, 
kiuj estas aŭ parto de la vagono, aŭ troviĝas sur la  pasaĝerkajo. Senobstak-
le alireblaj vagonoj ene estas ekipitaj per specialaj lokoj por meti rulseĝon 
de pasaĝero. 
Tiuj ĉi lokoj havas aŭ klapsidilojn por ceteraj pasaĝeroj, aŭ la sidlokoj es-
tas tute forigitaj, por ke handikapulo en rulseĝo havu la bezonatan spacon 
por siaj movoj. En ĉi tiuj veturiloj estas ankaŭ senbare alireblaj necesejoj. 
 
Ĉeĥaj Fervojoj ČD daŭrigos la enkondukon de senobstakle alireblaj veturi-
loj en la jaro 2014, kiam estos entrafikigataj novaj trajnkompletoj Railjet 
sur la internacia linio Praha – Brno – Wien – Graz kaj vagonkombinaĵoj 
RegioPanter en la Sudmoravia regiono.                            Jindřich Tomíšek 

                   

       Informoj pri oficiala instruado de Esperanto 
                         en lernejoj de Germanio 
de Zsofia Korody, Herzberg am Harz: 
Instruado de Esperanto en la baza lernejo okazas kadre de la oficiala "Tut-
taga lernejo"- programo, 60 minutoj en unu semajno, post la regulaj lecio-
noj libere elektebla, sed poste devige vizitenda. La instruisto ricevas la 
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saman etan honorarion, kiel instruistoj de aliaj fakoj en la sama instru-
kadro, aprobita de la Edukministerio en Malsupra Saksio (Niedersachsen). 
 
Plua instruado de Esperanto en la gimnazio: 
posttagmeza fakrondo, libere elektebla, poste devige vizitenda. La instru-
isto instruas volontule (momente enkadre de Comenius-projekto). Mankas 
instruistoj, kiuj agus sammaniere kaj ofertus instruadon en la lernejo ĉu 
kontraŭ pago, ĉu volontule. 
Registrado de kursoj:  
ILEI ekde multaj jaroj alvokas gekolegojn, ke ili registru siajn kursojn, - 
gravas havi statistikojn, pruvilojn pri funkciantaj lernejaj, universitataj kur-
soj. Ni regule petas gekolegojn helpi pri tio kaj esperas, ke niaj alvokoj ne 
estos vanaj. Trejnado de E-instruantoj aŭ instruistoj eblas en la pola Po-
znaň kadre de Interlingvistikaj studoj. 
 
Intensa kursaro kaj metodika trejnado: 
En julio 2014: 2x1 semajno dum SEP (Semajnoj de Esperanto-Perfektigo) 
en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo, okazos en la tagoj 19-a ĝis la 
26-a de julio kaj la 27-a de julio ĝis la 3-a de aŭgusto 2014.  
 
Zsófia Kóródy, ĉefkunlaboranto de ICH, vicprezidanto de ILEI 
Herzberg am Harz:   zsofia.korody@esperanto.de 
 

S K O K O V Y 
     La 39-a Lingva seminario kaj la 9-a Sabla printempo 12 – 18. 5.2014 

                                             
Tra verda naturo kaj flavaj kam-
poj de kolzo ni alveturis al la 
pensiono ESPERO en la Ĉeĥa 
paradizo en la vilaĝo Skokovy, la 
12-an de majo 2014. Ni ne estis 
multnombraj (27), ne tre junaj, 
sed kontentaj eĉ malgraŭ la iom 
nuba vetero. Ĉar estis inter ni la 
nederlandano Peter den Breems 
kun sia amikino – la rusino Olga 
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kaj la hungarino Judith Kovacs, korespondantino de tri el niaj anoj, ne estis 
problemo de krokodilado, ni eĉ parolis per kvar lingvoj (germane, ruse, 
ĉeĥe kaj kompreneble Esperante). Ne ĉiuj venis por la tuta semajno, sed 
ĉiuj estis laboremaj kaj la komputiloj senĉese laboris. Eble niaj sonigitaj 
voĉoj restos por longa tempo memorataj danke al Pavla, Jan kaj Míra. 

La loko, kien ni revenadas, estas iel magia, eble pro tio, ke multaj jam ne 
povas tien reveni. La ideo de Zamenhof: kunigi la homojn estas tie vere 
forta. Kvar ĉeĥojn kaj eksterlandanojn akceptis la vicurbestro en Mnichovo 
Hradiště kaj ni povis viziti ankaŭ "Centron por libera tempo" en la nove 
rekonstruita domo. Tie diversaj asocioj povas senpage uzi ekipitajn ĉam-
brojn kaj la mastro estas bonvola kaj parolema. Kia rara okazo... Pri la ve-
nonta, t.e. jam la 40-a seminario ankoraŭ ne estis klare decidite.  

                                                                                        Jindřiška Drahotová 

La Esperanto-klubo en la moravia urbo Šumperk 

organizis sian regulan renkontiĝon, nunjare en la kuracloko Bludov. La 17-
an de majo partoprenis ĝin preskaŭ 30 ĉeestantoj. Triono de ili ripozis unu 
horon en baseno kun kurac-akvo, la ceteraj babilis en kurackafejo. 
Post trarigardo de parko ni vizitis 
la kripton de la Žerotín-sinjoraro 
kaj la lokan preĝejon de sankta 
Georgo. Tie ni aŭskultis kantojn de 
la nepino de nia gvidanto Kvído. 
Post la tagmanĝo en la restoracio 
ni aŭdis novaĵojn de la ceteraj E-
kluboj kaj tie ne povis manki la 
tradicia tombolo. 

Malbona vetero evitis nian antaŭ-
tagmezan promenon, kvankam eĉ momentojn brilis la suno, sed poste la 
pluvo akompanis nin hejmen. Tamen la bonhumoro tenis nin la tutan ta-
gon. 
                                                                                              Lenka Angelová 



 6 

La klubo E-mental 
volas plibonigi sian gramatikan E-nivelon. En la privata kabano de ilia 

membrino en la vilaĝo Choce-
rady en lasta semajnfino de 
majo renkontiĝis preskaŭ du 
dekoj da membroj. Ili ne nur 
diligente studis ĉe la gvidado 
de Mirka Tomečková, sed an-
kaŭ ludis diversajn lingvajn 
ludojn, kiel pli malfacilajn por 
progresantoj, tiel ankaŭ sim-
plajn por komencantoj. Por tio 
estis tre ŝatata la ludo "dome-

no". Por ke la lernado bone digestiĝu, ili rostis kolbasetojn sur la bivakfaj-
ro.                                                                                          Lenka Angelová 
 

En la bohemia-moravia limregiono okazis plia E-renkontiĝo en la urbo 

L I T O M Y Š L, 
kiu realiĝis la 26. 4. 2014 okaze de la malfermo de la kuraca sezono. Ni 
trarigardis la maŝinfabrikon Cimbria, kie oni produktas agrokulturajn ma-
ŝinojn. 
Ĉe la bona tagma-
nĝo ni aŭskultis 
novaĵojn el E-kluboj 
kaj inter ili estis por 
ni nova informo de 
la E-Klubo en Svi-
tavy, kiu transprenis 
membrojn de la es-
tintaj E-kluboj el 
Polička kaj Lito-
myšl. La antaŭaj 
funkciuloj jam ne povis estri la menciitajn klubojn. La nova adreso de ĉiuj 
tri kluboj estas Klubo de amikoj de Esperanto, Svitavy, Náměstí míru 1. 
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Posttagmeze ni enviciĝis al la urba festo. Ĉar la urbo Litomyšl ne riĉas per 
kuracaj fontoj, oni kuracas ĉi tie nur animojn per kulturaj travivaĵoj. 
La urbanoj estis vestitaj en roboj de pasintaj jarcentoj; historiaj veturiloj, 
bicikloj kaj infanĉaretoj promenis tra la urbo kaj inter koncertoj kaj pluaj 
prezentadoj ni gustumis lokajn kaj tradiciajn ĉeĥajn specialaĵojn. 
La belega vetero nur  pligrandigis nian bonhumoron kaj kronis bele travivi-
tan tagon.                               Lenka Angelová, tradukis  Jarmila Rýznarová 
 

                          El alveninta poŝto: 
De s-anino Halina Kuropatnická el la pola Wroclaw venis  E-lernolibro por 
poloj kaj du poemkolektoj de la aŭtorino: Verdaj aventuroj kaj Gutoj de 
renkontoj. La redakcio tre dankas. 
                                                  -------- 
S-anino H. Štruncová el Prago dankis pro la bondeziro okaze de ŝia na-
skiĝdatreveno kaj  gratulis pro la artikolo pri la travivaĵoj el la dua mond-
milito, kiu estas tre utila por tiuj, kiuj la terurojn de la milito ne travivis 
(Informilo  5/2014).                       --------- 

La korespondantino el urbo Pecs en Hungario skribis:  
Mi estis tre feliĉa pro tio, ke mi povis partopreni tiun seminarion. Miaj 
impresoj estas tre agrablaj, mi ekkonis multe da geesperantistoj el Ĉeĥio 
kaj min ĝojigas tiu sento, ke mi apartenas al "granda verda familio". Jes, 
ankaŭ mi estas "verda". La humoro de la homoj donis al mi pluan forton 
por plu lerni Es-peranton. Eĉ, Skokovy estas tre bela kursloko, kie mi tre 
bonfartis, la aero de tiu parto de Ĉeĥio estas saniga, kaj la montoj kaj rokoj 
... mi surgrimpis la monton.  
Tiu afero estas unika en mia vivo. La organizado de ĉi tiu seminario estis 
tre bona, la manĝaĵo ĉeĥa estis tre bongusta, kaj la ĉeĥa biero estas ege 
bongusta por mi kiel hungarino. Mi decidis viziti denove aŭtunan semina-
rion en Skokovy ... 
Mi kore salutas ĉiujn ĉeĥajn geesperantistojn.                      Judith Kovacs 

                                  La vivo de Andreo Cseh 
La libron de Ed Borsboom el Nederlando pri la Ĉe-metodo kaj pri ĝia aŭto-
ro Andreo Cseh tradukis en la ĉeĥan lingvon Jindřiška Drahotová sub la 
ĉeĥa titolo: "Život Andrea Cseha, pedagoga 20. století". (Kč 100,-) La am-
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plek-san libron vi povas akiri rete sur la adreso www.bezvydavatele.cz en 
la sekcio "Literatura faktu". Sur tiu adreso vi trovos plurajn librojn origina-
le verkitajn en Esperanto, sed tradukitajn al la ĉeĥa lingvo.                     red.           

F. V. L. 

Sufiĉe da jaroj pasis, ĝis ekvidis "la lumon de la mondo" svelta libreto pri 
la malriĉa ĉeĥa knabo, kiu jam de sia junaĝo iĝis lingva fenomeno. En sia 
20-a jaraĝo li tiel scipovis Esperanton, ke li tradukis la Unuan lernolibron 
de Esperanto por ĉeĥoj. Pro politikaj problemoj li poste fuĝis al Brazílo, 
kie li ankaŭ iĝis la unua esperantisto de Brazilo. La libreton pri la vivo kaj 
verkaro de Francisko Valdomiro Lorenz (ĉeĥe: František Vladimír Lo-
renc), kiu konis 104 lingvojn inkluzive de multaj afrikaj idiomoj, kompilis 
ĉeĥlingve el multaj dokumentoj Jarmila Rýznarová. Interesatoj pri la libre-
to skribu al nia redakcio. (Kč 50,-)                                                          red.  

                 Trista anonco: 
La 3-an de junio 2014 mortis unu el la plej konataj ĉeĥaj 
esperantistoj  Zdeněk Hršel (* 19.9.1928) Li estis filo-
logo, bibliotekisto, esperantisto li iĝis jam en sia junaĝo en 
Hradec Králové; poste en la urbo Brno li multe  laboris por 
E-movado. Honoron al lia memoro!                                red. 
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