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Remalkovro de la eminenta arkitektura 
unikaĵo – Libušín. 

 
Sur Pustevny en Beskydy antaŭ kelkaj tagoj oni inaŭguris 
rekonstruitan lignan domon Libušín. La unika ĉaledo, konstruita 
en la jaro 1899 laŭ la projekto de la arkitekto Dušan Jurkovič, 
estis ekde la jaro 1995 la nacia kultura memorindaĵo. La ĉaledo 
bedaŭrinde, marte  de 2014 bruldetruiĝis. Sed la Valaĥia natur-
muzeo decidis pri 
ĝia renovigo per  
sciencpostula re-
konstruo, kiam 
estas uzataj tradi-
ciaj metodoj kaj 
agmanieroj. 
Libušín, post la 
rekonstruo, reve-
nis al la aspekton 
de la jaro 1925, 
kiam estis finkonstruitaj ĉiuj ĝiaj partoj. 
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Ĝia koloreco kaj iuj partoj estas iom aliaj ol antaŭ la brulego. 
Ekzemple la aspekto de la forno en la manĝejo estis kreita laŭ 
trovita potpeco. En la dekstra parto de Libušín, en la plej valora 

manĝejo, kiu estis 
ornamita per kolori-
gitaj sgrafitaĵoj kun 
motivoj de valaĥiaj kaj 
slovakaj legendoj laŭ 
desegnaĵoj de Mikoláš 
Aleš, estas nova pla-
fona lampokloŝo. 
„Ĉio estis farita laŭ 
propono de Dušan 

Jurkovič, kio antaŭe neniam estis realigita.“ 
 
La desegnaĵon ni trovis en la Slovaka nacia arkivo kaj  laŭ ĝi ni 
lokis ĉion en planitan lokon.“ diris Olga Holišová el  la  Nacia 
naturspaca muzeo, kiu estas administranto de la memorindaĵo. 
„Kiam ni trapasas Libušín, en ĉiu ĉambro estas iu objekto, 
uzaĵo, kiun ni redonis, aŭ renovigis, “ proklamis Holišová. 
 
En la manĝejfasado 
estis redonitaj fenest-
roj, la servicoŝranko 
farita laŭ tiutempa fo-
tografaĵo, redonita estis 
ankaŭ la ornamita vitra 
plafono. 
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Interesaĵo estas ankaŭ la 
aŭtentaj traboj, okulfrapaj 
ĉe enirejo  en  Libušín. Ili 
devenas el la jaro 1891 el 
persistejo, kiu staris en 
Pustevny. „Ili konserviĝis  
nur dank´ al tio, ke ili estis 
kovritaj per gipsplafono,“ klarigis Holišová. 
 
La konstruaĵo, kiu apartenas kune kun la najbara ĉaledo 
Maměnka (Patrineto) al dominantoj de Pustevny nun havas  
ekstere malhelruĝan palisaron, kun pli helajn domangulojn, 
flavan borderon ĉirkaŭ verdaj fenestroj  kaj  pordoj. 
Por  ekstera kaj interna ŝmirado estis uzataj oleofarboj faritaj laŭ 
tiutempaj receptoj. 
La renovigokostoj de Libušín estis 117,5 milionoj da kronoj. La 
rekonstruo komenciĝis somere 2017, nun, spite al la pandemio 
de la kronviruso, ĝi estis sukcese finfarita. 
La renovigafero estis specifa pro apliko de tradiciaj manieroj de 
prilaboro de ligno, ĉarpentado de trabo aŭ permana rabotado. 
Laŭ  Jan Všetečka, la sekretario de la kompanio Archatt, kiu 
estis ĝenerala liveristo de la rekonstruo, la ĉaledo Libušín estis 
granda defio. „La elkreo de scienca rekonstruo de la objekto 
estas ĉe  ni  tute nova afero, ni komencis sur brulloko, kiam ĉi 
tie staris nur karbiĝinta torso,“ komentis Všetečka. 
La objekto estis malfermita 30.7.2020, kiel restoracio ĝi servos 
komence de la oktobro. 
 
                                         LENKA GLISNÍKOVÁ – mag.VČERA 30.07.20  
                                    Laŭ la aŭtorino kompilis kaj tradukis Pavel Nechvíle          
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Johano Amoso KOMENIO 
 
(ĉeĥe Jan Amos Komenský, germane 
respektive latine Johann Amos 
Comenius [Komenjus]; naskiĝis la 28-
an de marto 1592 en Nivnice apud 

Uherský Brod; mortis la 15-an de novembro 1670 en 
Amsterdamo) estis elstara filozofo, fondinto de la moderna 
pedagogio ("instruisto de la nacioj") kaj ĉefa reprezentanto de la 
moravia kulturo en la 17-a jarcento. Sur liaj principoj pri 
pedagogio ankoraŭ hodiaŭ staras la moderna lernejsistemo kaj 
pedagogia scienco. Li ankaŭ skribis pri la bezono kaj natureco 
de universala lingvo. 
Dum la novembro 2020 ni rememoros 350 jarojn de lia forpaso.  
                                                                                                red.     

Blua lumo difektas dormon 
 
Kvalito de dormo estas grava 
faktoro ankaŭ por la kvalito de 
nia tuta vivo. Laŭ esploro de la 
societo Nielsen Admosphere 
tamen ĝis sepdek procentoj de 
la homoj iufoje vekiĝas lacaj 
sen la sento de ripozo kaj dek 
procentoj de la homoj eĉ regule ellitiĝas kun tiuj sentoj regule. 
Ankaŭ elektroniko, kiu estas uzata ĉiutage, havas influon sur 
nian dormon. Pli ol tri kvaronoj da respondintoj antaŭ la 
enllitiĝo neniel reduktas la bluan lumon, kiun elradias ekranoj. 
Nur kvinono lasas multfunkcian („saĝan“) telefonon por nokto 
en alia ĉambro, ol en kiu ili dormas.  
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Ne estas mirige, ke multaj homoj por pli bone dormi, uzadas 
diversajn preparaĵon – plej ofte tio estas libere atingeblaj 
medikamentoj kaj komplementoj de nutraĵoj, teoj, sed ankaŭ 
medikamentoj preskribitaj de kuracisto. 
 

La unuaj homoj en Ameriko vivis en kaverno 
 
La revolucian konstaton, laŭ kiu la unuaj homoj koloniis la 

amerikan kontinenton jam antaŭ 
33 miloj da jaroj, publikis la 
gazeto Nature. La pruvojn 
trovis arĥeologoj dum malkovro 
de ŝtonaj instrumentoj en la 
kaverno Chiquihuite en 
Meksiko. Sciencistoj ĝis nun 

supozis, ke la prauloj alvenis al Ameriko antaŭ 15 miloj da jaroj 
tra Siberio kaj Alasko.  
La novaj trovaĵoj inkludas 1930 instrumentojn el kalkŝtono, kiuj 
estis destinitaj por tranĉi viandon, aŭ kiel pintoj de lancoj kaj 
pikstangoj. 
    El la gazeto Květy ambaŭ interesaĵojn tradukis E. Pazourková 
 

EK Mladá Boleslav informas 

En la jaro 2020 la Rondeto de D-ro 
Hradil en Mladá Boleslav festis la 
eldonon  de tiuj ĉi libroj:    
LEGAĴOJ - kun verda birdeto VII. a 
VIII. - buntaj artikoloj seriozaj kaj 
malpli seriozaj de ĉeĥaj kaj eksterlandaj 
amikoj. 
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SRDCE SE ZELENOU HVĚZDOU - traduko de la libro LA 
VERDA KORO de Julio Baghy al la ĉeĥa lingvo kun parolaj 
frazoj en Esperanto (kun traduko en krampoj). La libro taŭgas 
ankaŭ por neesperantistoj, event. kiel donaco.  
En la pasinta jaro estis eldonitaj du libretoj  de fabeloj 
VYPRÁVĚNKY 1 - Fabeloj de junaj esperantistoj kaj 
VYPRÁVĚNKY 2 - La Mondo Rakontas de Th. Kilian, en 
spegula formo (ĉeĥe/esperante). 
Ĉiujn librojn mi povas sendi per poŝto po 50 Kč po ĉiu libro. 
Krome vi povas senpage legi la fabelojn nur en Esperanto sur la 
paĝaro: https://e-libera.weebly.com/…html 
Ankaŭ sur la paĝoj de Turka Stelo vi trovos miajn artikolojn el 
malnovaj LEGOLIBRETOJ sur la lasta paĝo, kiel "facila 
lingvo". 
Sur www.bezvydavatele.cz oni povas akiri tradukojn de originaj 
esperantaj verkoj en la ĉeĥa lingvo. Enskribu vortojn en la 
rubrikon de la aŭtoro: Jindřiška Drahotová.  
 
 

La 106-a Universala Kongreso de Esperanto, 
Belfasto 2021 

 
Estimataj legantoj de nia gazeto, ĉar 
la venonta UK okazos en Eŭropo, ni 
planas ekskurson al tiu bela loko.  
La UK estos de 18.7. ĝis 24.7.2021. 
La dato de nia vojaĝo estos de 15. 7. 
ĝis 26. 7. 2021 kaj la vojaĝo inkludas  
ankaŭ viziton de interesaĵoj survoje 
tien kaj reen. Se ni uzus aviadilon, ni 
ne vidus la belaĵojn de ambaŭ 
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Irlandoj. Pro tio ni elektas buskaravanon kun ŝiptrajekto. La 
kombinado de ŝipveturado dependas de la aktualaj prezoj en la 
jaro 2021. 
Ni planas vojaĝi tra Germanio, Nederlando, Britio, tie ni  
trarigardos la historian britan urbon York, kie troviĝas multaj 
mezepokaj konstruaĵoj; tie 
ni ankaŭ tranoktos. 
En Belfasto vi povas ĉeesti 
la UKon, aŭ ekkoni la 
urbon kaj ĝian ĉirkaŭaĵon. 
En la historia parto de 
Belfasto estas multe da 
interesaj konstruaĵoj, kiel la 
Urbodomo, Grand Opera 
House, Albert Memorial Clock Tower, aŭ en la moderna parto 
la belfasta muro Peace Walls. Vi povos viziti ankaŭ la 
memorigan monumenton pri Titanic. 
 

Dum la pluaj ekskursoj ni 
vizitos Giant´s Causeway 
(Ciklopa trotuaro) sur la 
norda terlango de Irlando, la 
promenadon sur la belega 
marbordo Portballintrea 
Village,  la burgon Dunluce. 
Aŭ aventurplene ni vizitos la 

20 metrojn longan kaj 1 metron larĝan ŝnurponton en la alto de 
30 metrojn trans abismo.   
Norde de Belfasto ni vizitos la urbon Derry, ankaŭ la Wicklow 
Moutains kaj Glendalough Abbey kun piedpromeno ĉirkaŭ la 
lagoj Upper kaj Lower Lakes. 
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Plua ekskurso estos al belegaj ĝardenoj sur la norda montaro 
Wicklow. 
Ĉe la reenvojaĝo hejmen ni tranoktos kaj trarigardos ian urbon 
en Britio laŭ la eblo de ŝiptrafiko. 
La tranoktadoj estos certigitaj en dulitaj ĉambroj en pensionoj 
aŭ hoteloj kun matenmanĝoj. Momente ni ne povas difini la 
prezon de la tuta ekskurso pro la pandemio kaj Briteliro, sed la 
elspezoj estos precizigitaj komence de la decembro 2020.  
 

Ke ni povu okazigi tiun ĉi ekskurson, ni devas ekscii, ĉu vi 
havas entute intereson pri tiu vojaĝo. Kompreneble povos 
esti, ke la situacio en Eŭropo ne ebligos al ni realigi la 
vojaĝon, do ni devos nuligi ĝin. 
 

Nun mi petas vin pri nedeviga aliĝo retpoŝte aŭ telefone ĝis la 
fino de novembro 2020, se ni daŭrigos la preparon de la vojaĝo. 
 

   Antaŭdankas Lenka Angelová, telefon. n-ro +420 775 323 903 
                                                      e-poŝto l.angelova@seznam.cz 
                                                                   aeh@esperanto-aeh.eu 
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