
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Enhavo:: Kristnaska donaco; Hořice; Vivo en Venuso; Zamenhofa tago    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 12 
 

DECEMBRO  2020  Kol. 427/36 



 2

Pri Kristnasko, la knabineto Anĝelino, 
hundeto kaj aveto 

 

La malgranda Anĝelino petis panjon kaj paĉjon, ke ŝi deziras 
hundeton. Vane la gepatroj klarigis, ke tio ne eblas. „La hundeto 
estus hejme sola, ĝi estus malgaja kaj ĝi tre bojus. Eĉ se viaj 
kamaradoj havas hundeton kaj kateton, tiuj bestetoj povas vivi 
en korto.“  
 

„Panjo, kial mi ne havas aveton? Li povus 
promenadi kun hundeto,“ demandis Anĝelino. 
La sopiron pri hundeto Anĝelino ne forlasis. 
Kaj tiel por naskiĝdatreveno ŝi ricevis ludilon-  
hundeton, kiu aspektis kiel viva. La hundeton 
ŝi ĉiam kunprenadis en la lernejon kaj eĉ en 
vendejon. Antaŭ Kristnasko la hundeto devis 
sidi en aĉet-veturilo. Anĝelino estis tiel fiera pri la hundeto, ke 
ŝi forgesis atenti pri sia ĉirkaŭaĵo kaj pro tio iu maljuna sinjoro 
lasis fali saketon da faruno. Anĝelino pardonpetis de maljuna 
sinjoro kaj la vendistino, kiu ordigis la reston de la faruno.  
Kiam ili revenis hejmen, denove ili renkontis la maljunan viron 
kaj la patrino diris al Anĝelino, ke li estas ilia najbaro kaj li 
estas tute sola, ĉar lia edzino jam mortis.  
 

Finfine alvenas la vespero antaŭ Kristnasko. Jam noktiĝas kaj 
Anĝelino staras en sia ĉambreto, ĉe fenestro, kaj rigardas 
eksteren. Iomete neĝas, neĝeroj dancas en la lumo de 
stratlampoj. La gepatroj ankoraŭ preparas solenan 
vespermanĝon kaj ĉiuj antaŭĝojas, kion al ili alportos 
Jesuinfano. Anĝelino pripensas, ĉu ŝi trovos sub la arbeto 
poŝtelefonon aŭ glitveturilon aŭ sketilojn... 
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Subite ŝi ekvidas tra la fenestro la maljunan sinjoron Novák, kiu 
forĵetis bruldifektitan kristnaskan kukon en rubujon. Poste li 
revenis hejmen, eksidis ĉe la tablo kaj longe rigardis 
fotografaĵon de sia edzino. La knabineto ekkonscias, ke li estas 
tute sola.  
Sinjoro Novák malĝoje alparolis la foton de sia edzino. 
„Rigardu Agnes, mi ne kapablas eĉ baki 
kristnaskan kukon. Ĝi bruldifektiĝis. Vi 
ĉiam havis ĝin tre bona, kun rosinoj kaj 
nuksoj! Ankaŭ la frititajn karpo-pecojn kaj 
terpoman salaton mi devis aĉeti en la 
gastejo.“ Kiam li volis manĝi, li aŭdis, ke iu 
sonorigas. Malantaŭ la pordo neniu estis, 
sed kuŝis tie la saketo de faruno kaj en ĝi... 
“Haf, haf,“ bojis al li la hundeto. „Ja estas 
ludilo de tiu najbara knabineto!“ li pripensis. 
„Kie vi estis, Anĝelino, nur en lanŝuoj en tiu neĝo?“ panjo 
ekmiregis. „Mi estis nur tuj apude, ĉe sinjoro Novák. Panjo, li 
estas tiel sola, ke mi donacis al li mian hundeton, por ke li povu 
ludi.“  
La gepatroj estis tre kortuŝitaj, ke ilia filino donacis sian amatan 
hundeton al tute nekonata homo. Post momento ambaŭ diris: 
„Neniu estu sola dum la Kristnasko-tempo. Ni estas neparaj kaj 
ĉe la tablo laŭkutime oni devas sidi po-pare.“ Post momento 
denove ĉe sinjoro Novák oni aŭdas la 
sonorigon. 
„Tio estas plej bela Kristnasko,“ Anĝelino 
mallaŭte diris al la patrino, kiu 
endormigis la knabineton malfrue nokte. 
„Mi ricevis aveton de Jesuinfano!“ 
 

                              El la interreto tradukis klubanoj de Pardubice. 
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La interesaĵoj ligitaj al la urbo Hořice. 

La urbo Hořice estis de ĉiam la centro de la regiono fama pro 
min-ekspluatado kaj prilaborado de altkvalita sabloŝtono. La 
eksterordinara debito de ŝtonlaboroj inspiris la tiaman urbestron 
František Hubený al la ideo fondi mezlernejon, kie oni instruu 
ne nur krudan ŝtonmasonon, sed ankaŭ teknike fajnan 
skulptistan fakon. Laŭ la dekreto de la imperi-reĝa ministerio de  
9. 11. 1883  la lernejo estis fondita. La lernejo edukis multajn 
sennomajn sed ankaŭ mondfamajn skulptistojn, kiel ekzemple 
Quido Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun, Josef Wagner k.a., 
inter la famaj profesoroj ni nomu almenaŭ Mořic Černil, 
Bohuslav Moravec, Josef Jiříčka, Jaroslav Plichta. Kelkaj labor-
verkoj de ili troviĝas en la Smetana-parko aŭ aliloke en la urbo. 
La enirpordegojn de la lernejo ornamas ok skulptaĵoj de elstaraj 
skulptartistoj, agintaj dum ok jarcentoj en Ĉeĥio-landoj: la abato 
Božetěch, Petr Parléř, Matěj Rejsek, Paolo della Stella, Fischer 
el Erlach, Ferdinand Maxmilián Brokof, K. I. Dientzenhofer 
kaj Václav Levý. La aŭtoro estas prof. Mořic Černil (1859 — 
1933), laŭ liaj modeloj la statuoj estis faritaj en lernejaj 
laborejoj. 
 

 Tombeja portalo kaj 
apudaj memorindaĵoj  
 

La monumenta pordego al 
La nova tombejo estis kon-
struita laŭ la projekto de 
profesoroj de la ŝtonskulp-
ta lernejo B. Moravec kaj 

A. Cechner  inter la jaroj 1893 – 1907. La artaĵo estas komuna 
laboro de instruistoj kaj lernantoj de tiu ĉi lernejo, la figuro de 
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Anĝelo kaj ekleziaj emblemoj estas de la 
skulptisto Mořic Černil. La secesiaj 
plastikaĵoj Morto kaj Revivigo estas 
laboraĵo de Quido Kocián. La portalo 
estas 14,5 metrojn alta. Maldekstre de la 
portalo situas la barokaj plastikaĵoj de 
sanktaj Gothardo kaj Maria Virgulino 
Celenska. Dekstre, sur pordeg-angulo, 
estas lokita la statuo de Sankta 
Venceslao.  

Iom distance, surloke de la estinta bastiono, troviĝas statuo de 
Jan Žižka, farita de la talenta samurba skulptisto Pavel Jiříček en 
la jaro 1873. La monumento estis malkovrita omaĝe al la 450-a 
datreveno de la venko de Jan Žižka–trupoj super la opozicia 
kalikana  aristokrataro aprile 1423. 
 

Masaryk-turo de la memstareco  
estas belvidturo kun muzeo proksimu-
me unu kilometron de la Hořice-
urbocentro. La unua fundamenta ŝtono 
estis instalita ĉeeste de la ŝtatprezi-
dento T. G. Masaryk la 10-an de julio 1923. Laŭ projekto de 
arkitekto Fr. Blažek la monumenton konstruigis   la arkitekto 
Malina.                 El Infocentraj materialoj tradukis P. Nechvíle 

 

Trista anonco: 
La 25-an de novembro forpasis s-ano Vladislav Hasala (69-

jara). La tutan vivon li dediĉis al Esperanto, fila-
telo kaj kolektado. Li estis fakdelegito de UEA, 
prezidanto de Eo-sekcio de Ĉeĥa filatela Asocio 
kaj li plenumis plurajn funkciojn en Ĉeĥa 
esperanta movado.          Honoron al lia memoro! 
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Ĉu Spuroj de vivo en la Venusa atmosfero?  
 
Astronomoj planas malkovri eksterteran vivon per kemia 
analizo de la atmosferoj de foraj ekster-planedoj similaj al Tero, 
abunde trovitaj en la lasta jardeko de la spacmisioj Kepler, 
TESS kaj aliaj. Unu el la signoj, kiuj povus aludi la ekziston de 
vivo sur planedo estas la molekulo fosfino, fosfora hidrido, 
surtere produktita de mikroba senoksigena vivo.  
 

Estis granda surprizo, ne nur por la astrobiologoj, kiam la 14-an 
de septembro du prestiĝaj sciencaj revuoj anoncis la malkovron 
de tiu molekulo en nia Sunsistemo, en la atmosfero de nia plej 
proksima planeda najbaro Venuso. La surprizo estis des pli 
granda, ĉar malmultaj atendis trovi vivon sur Venuso, pro ĝia 
varmega surfaco kaj venena atmosfero. La fosfino estas 
konstante detruata de la suna lumo, kaj la relative alta 
koncentriĝo trovita en la 
venusa atmosfero sugestas ke 
ekzistas mekanismo kiu ĝin 
reproduktas.  
La sciencistoj ne sukcesis 
klarigi tiun observon per 
neorganika kemia procezo, 
sekve ili sugestas ke la fonto 
povas esti biologia. Aliaj 
sciencistoj tamen atentigas ke 
la fosfino en Venuso povus eventuale esti produktata per 
ankoraŭ ne konata kemia procezo.  
Eĉ en Esperantujo la malkovro vekis atenton, detala artikolo en 
E-o aperis unu semajnon post la publikigo:  
https://mallonge.net/6v.                     el la revuo Esperanto 09/2020 
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Zamenhofa tago 
 

Ĉiujare, en la mezo de decembro, ni rememoras la kreinton de 
Esperanto kaj fondinton de nia movado por la internacia lingvo 
L. L. Zamenhof. En tiu ĉi kunteksto mi rememoras pri vizito de 
lia naskiĝurbo Bjalistoko, okaze de la Internacia kongreso de 
Esperanto en la jaro 2009. AEH tiam organizis semajnan bus-
ekskurson. Tio ebligis al ni viziti ne nur Bjalistokon, sed ankaŭ 
Varsovion kaj pliajn lokojn en vasta ĉirkaŭo de la kongresurbo. 
 

Per promeno ni elserĉis lokon, kie kruciĝas la iama Verda strato 
(nun Zamenhof strato) kaj Blanka strato. Tie en malgranda, 

verde kolorigita dometo naskiĝis la 15-an de 
decembro 1859 L. L. Zamenhof. En la 50-aj 
jaroj la domo estis malkonstruita por liberigi 
spacon por konstruo de panel-loĝdomo. Sur 
la muro de la paneldomo 

estas tabulo, kiu pri tio informas. Ĝi estis 
solene malkovrita de la ĉeestantoj de la 44-a 
UK en Varsovio en la jaro 1959. Super la 
tabulo sur la fasado de la domo troviĝas 
pentraĵoj prezentantaj L. L. Zamenhofon kaj 
la bjalistokajn esperantistojn Jakobo Ŝapiro 
kaj lian amikon Abrahamo Zbaru. 

Proksime de tiu ĉi memorloko estas 
memoriga monumento de LLZ el la 
jaro 1973. La bazŝtonon por ĝi 
metis ankaŭ ĉeestantoj de la 44-a 
UK de Esperanto en la jaro 1959. 
Ni omaĝis ĉi tie al Zamenhof per 
bukedeto kaj prezento de la kantaĵo 
"Ni volas danki vin..."  
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Bedaŭrinde en tiu ĉi tempo ne eblas komunaj renkontoj, ni 
povas interparoli kaj skribi nur rete aŭ telefone. Ni opinias, ke la 
Majstron rememoras ĉiu samideano en la intimeco de sia koro 
kaj penso, ĉar sen Li ni ne havus tian noblan komunan celon. Ni 
esperas, ke venontjare niaj kondiĉoj pliboniĝos kaj ni denove 
povos komune renkontiĝadi.                L. Angelová kaj J. Hron   
                                                          

Restu sanaj! 
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