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František HRUBÍN (1910 – 1971)
50-a datreveno de lia forpaso

La ĉeĥa lirika  poeto,  prozisto,  dramver-
kisto kaj tradukisto ĉefe de franca poezio.
Ĉefverkoj:  Romance  pro  křídlovku
(Romanco por klariono), Srpnová neděle
(Aŭgusta  dimanĉo),  Joboba  noc  (La
nokto de Ijob), Hiroŝimo, Křišťálová noc
(Kristala  nokto)  kaj  versoj  por  infanoj
Gaja  alfabeto,  Kuřátko  a  obilí  (Kokido

kaj grenkampo), Mánesův orloj (La turhorloĝo de Mánes).
Li  naskiĝis  en  Prago,  sed  post  la  eksplodo  de  la  unua
mondmilito,  (ĉar  la  patro  aliĝis  militservi  en  ĝi),  la  patrino
translokiĝis,  kun  František  kaj  lia  unujara  frato  Josef,  al  sia
patro,  la  dom-posedanto Josef  Novotný,  en Lešany.  František
Hrubín pasigis sian infanaĝon en Lešany en la regiono Posázaví
kaj  frekventis  lernejon  en  1916–1922.  Posázaví,  kiun  li
prezentis en la verkoj kiel Romance pro křídlovku, Zlatá reneta
kaj  Lešanské jesličky,  restis  lia  dumviva inspiro.  Li  lernis  en
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kelkaj  bazlernejoj  en  Prago,  post  diplomiĝo  en  1932  li
malsukcese  provis  studi  filozofion  kaj  juron  en  la  Karolo-
Universitato. De 1934 li estis dungita ĉe la Urba Biblioteko en
Prago  kaj  poste  ĉe  la  Informministerio.  En  1946  li  fariĝis
profesia verkisto. Li edziĝis al Jarmila Holá, kun kiu li havis du
gefilojn. 
Li grave partoprenis la fondon de la infanrevuo Mateřídouška
(Serpilo).  En  la  II-a  Kongreso  de  Unio  de  Ĉeĥoslovakaj
Verkistoj (1956) kune kun Jaroslav Seifert li kuraĝe kritikis la
ligon  inter  literaturo  kaj  politiko.  Li  rekomendadis  ne  nur
persekutitajn sed ankaŭ arestitajn poetojn (Jiří Kolář). Li emocie
malakceptis  la  kondamnajn  opiniojn  de  Ladislav  Štoll  pri  la
poezio de František Halas. En la kongreso li ankaŭ estis elektita
en la Centran Komitaton de la Unio. Lia agado unue kondukis al
malpermeso  de  literaturaj  agadoj,  sed  tre  baldaŭ  li  rajtis
tradukadi  kaj  verki  literaturon  por  infanoj.  Lia  sendependa
laboro  travivis  diversajn  periodojn  de  malpermesoj  por
eldonado. De 1945 li loĝis en Prago-Holešovice kaj Lešany. Li
ofte  loĝis  ankaŭ  en  Chlum proksime de  Třeboň,  kie  li  poste
posedis domon. Li estas entombigita en la tombejo Vyšehrad en

Prago.                               De Vikipedio

Monato de la libro 
kaj de interreto

En  nia  infanaĝo  la  monato  Marto
apartenis al la LIBRO. Post la "velura"
revolucio en la jaro 1989 alvenis multaj
ŝanĝoj.  La  Libro-Monato  ĉesis  esti
oficiala aranĝo de la ministerio kaj iom
post  iom  preskaŭ  malaperis.  Ĝin
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anstataŭis  Biblioteka  semajno,  organizita  de  la  Asocio  de
bibliotekistoj  kaj  Informlaboristoj,  kies  deka  jaro  okazis
pasintjare.  Kun la  apero de vidaj  kaj  elektronikaj  rimedoj,  la
presita  libro  perdis  sian  privilegian  pozicion,  kio  speguliĝis,
interalie, en la alinomado de la  Libro-Monato  al la Libra kaj
Interreta  Monato.  Multaj  bibliotekoj  kaj  librejoj  nuntempe
aranĝas serion da eventoj nomataj ĝenerale Libro-Monato. En la
unua  monato  de  printempo  iuj  eldonistoj  ofertas  gravajn
rabatojn pri elektitaj titoloj kaj preparas lanĉi novajn eldonojn.
Do – kiu volas organizi la Libro-Monaton, plu organizas ĝin.
Malpli pompa, malpli ideologia, malpli oficiala. La timo, ke la
interreto forigos librojn kaj  mem ekloĝos sur  la tronon, estas
senbaza.  La  presita  libro  restos  neanstataŭigebla  kunulo  por
multaj homoj dum multaj jaroj.  Interreto loĝos apud ĝi, same
kiel televido, kino, radio kaj teatro.                        L. Angelová

Kvin jaroj da ekspoziciado en Litovio

Ekde  aŭgusto  2017  la
ekspozicio pri la vivo kaj
agado  de  Ludoviko
Zamenhof,  preparita  de
Pola  instituto  en  Vilno
kunlabore  kun  Litova
Esperanto-Asocio  (LEA)
okaze  de  la  centa
mortodato de Zamenhof,  jam sukcesis  esti  ekspoziciita  en 22
lokoj de Litovio. Ĝi konsistas el 22 grandformataj standoj kaj
detale  prezentas  la  vivon  kaj  agadon  de  Zamenhof  kaj
Esperanton. Kvar standoj estas dediĉitaj al Esperanto en Litovio.
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Ĉi-jare la ekspozicio estis aranĝita en la kulturcentro de Trakai,
en la publika biblioteko de Kaišiadorys, en la publika biblioteko
de  Jurbarkas,  en  la  publika  biblioteko  de  Tauragė  kaj  en  la
publika  biblioteko  de  Šilalė.  En  oktobro  ĝi  ekfunkciis  en  la
kultur-centro  de  Šakiai.  Ekde  la  10a  de  novembro  ĝi  estos
eksponata en la Kulturcentro de Marijampolė. La ekspozicion en
ĉiu  urbo  kaj  distrikto  akompanas  ampleksaj  artikoloj  pri
Zamenhof, pri Esperanto, pri la agado de LEA, pri famaj homoj
kaj Esperanto k.s. en lokaj ĵurnaloj, en urbaj kaj distriktaj retejoj
kaj  en  la  retejoj  de  tiuj  instancoj,  kie  okazas  la  ekspozicio.
Danke al tio pri Esperanto ekscias vasta loka publiko, ne nur la
vizitantoj  de la  ekspozicio.  Laŭplane la  ekspozicio  devas esti
montrita  en  ĉiuj  grandaj  urboj  de  Litovio,  inkluzive  de  ĉiuj
distriktaj centroj, entute en pli ol 60 lokoj. Tio daŭros pli ol kvin
jarojn.                                                            Povilas Jegorovas
                                       La Ondo de Esperanto, 2020, №3 (305)

Scivolemo: laŭdinda scienca retejo

Delonge ni priploras la neaktivecon de nia scienc-faka asocio
ISAE. Tio ne signifas, ke nenio okazadas! Kiel ni konstatas en
pluraj  kampoj  –  bravaj  unuopuloj  kuniĝas  por  agi  pozitive,
preter la tradiciaj kanaloj. Jen pruvo pri tio!
Pretas 16 filmetoj: 
https://www.youtube.com/channel/UCJy1LAuTnZjrov6QFWSagug
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Ĉi momente videb-laj filmoj estas: 
Sanmasko, sunaj  cikloj,  ekesto de la alpoj,  Palenke:  la majaa
ruina  urbo,  jupitero,  hipokampoj,  katoj.  Ludlistoj  estas:
Medicino, Antropologio, Historio kaj bestoj. Mem esploru kaj
subtenu!
Esperanto  estas  kreskanta  lingvo  kun  multe  da  potenco,  sed
kvankam  ĝi  floras,  kiam  temas  pri  socia  agado  aŭ  lingvaj
debatoj,  la  scienco estas  tereno,  kiu ne sufiĉe estas  esplorata.
Kiel  paŝo  en  la  ĝusta  direkto,  ĉi  tiu  kanalo  disvastigas
vidbenditajn artikolojn de la blogo Scivolemo. Tiel la unua celo
estas diversigi la materialon, kiun la lingvo povas proponi.
Nuntempe ni  estas  nur  malmultaj,  sed  tio  ne signifas,  ke  nia
teamo plenas. Ni daŭre serĉas samideanojn, kiuj emas helpi per
siaj lertecoj. Ĉu vi volas? Kontaktu nin! Ni estas profesie nek
sciencistoj  nek filmistoj.  Tio signifas,  ke kritikoj kaj  sugestoj
ĉiam  estas  bonvenaj.  Ĝuu  la  spektadon  kaj  legadon  en
https://scivolemo.wordpress.com !
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Greziljono,
preta por 2021

Ĉiuj volontuloj de Gre-ziljono bone fartas kaj preparas sin por
reveni al la vera vivo. Staĝoj okazos en aprilo, julio kaj aŭgusto,
vidu:
gresillon.org/agendo, komencante per la kursaro PRINTEMPaS 
(gresillon.org/printempo), kies aliĝo jam eblas. 
Niaj laboremuloj preparas la novan PMR-ĉambron por homoj en
rulseĝo  (gresillon.org/pmr),  por  kiu  ni  esperas  ricevi  pli  da
donacoj (gresillon.org/donaco). En 2019 kaj 2020 ni restaŭris la
tegmentojn de la du kromdomoj. Por restaŭri rapide la tegmen-
tojn de la kastelo, ni serĉas investemulojn pretajn aĉeti societajn
partojn: (gresillon.org/spip.php?article221).
Esperanto-Kulturdomo, Kastelo Greziljono, F-49150 Baugé-en-
Anjou 
kastelo@gresillon.org -
+33 -241 891 034
(respondilo)

“Esperanto-Muzeo
Jokohama” en

preparo!

Kiel iris la afero?
Jam de la lasta duono de 2019, ni NPO Esperanto Jokohama,
kun  la  oferita  mono  de  anonimulo  je  30  milionoj  da  enoj,
decidis fondi “muzeon”, en kiu ni ekspozicios materialojn pri
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Esperanto  al  la  vasta
publiko. En 2020, serĉado de
taŭga  domo  komenciĝis.
Komence  ni  celis  “oficejan
kon-struaĵon” kaj fakte trovis
taŭgan domon, sed tiu kostis
pli ol ni havis.
En  septembro  2020,  ni
komencis  denove  serĉi,
inkluzive  de  la  reuzo  de
domo loĝata  de  familio.  En
la komenco de novembro, ni
trovis japaneskan domon du-etaĝan, kaj
trovis  ĝin  taŭga.  Poste  inspektis  ĝin
estraranoj  kaj  aliaj  de  nia  rondo,  kaj
findecidis  la  aĉeton.  La  kontrakto
okazis en la 10-a de novembro, kaj per
la  finpago  en  la  4-a  de  decembro,  ni
akiris la domon.

Kia domo ĝi estas?
Do  kia  estas  la  domo?  Estas  stacio
“Idogaya” de la fervojlinio  Keikyu. Ĝi
estas  atingebla  je  7  minutoj  per  ekspresa  trajno  de  la  centra
Yokohama.  Ĉirkaŭ la stacio estas  komerce prospera distrikto,
sed ĉirkaŭe estas tute trankvila hejmdoma distrikto. Kaj de tie
paŝe kelkajn minutojn.  Ĝi situas apud tiu  Keikyu-linio,  kaj  la
bruo de multaj trajnoj estas ja ĝena, precipe por loĝantoj, sed ni
ne  sentis  tion  tro  ĝena.  La  vojo  tuj  antaŭ  la  pordo  estas  tro
malvasta por aŭtoj, kaj ne estas spaco por garaĝo. Tia brua kaj
aŭta problemoj igis la prezon de la domo kaj la tero favora. La
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tero okupas 103 kvadratajn metrojn kaj tie domo 2-etaĝa, nome
106 kvadratajn metrojn vasta. Ĝi havas tataman ĉambron, sed ni
intencas ŝanĝi ĝin al eŭrop-stila domo per nia propra mono, por
fari ĝin ĉambro por ekspozicio, kunsido kaj lernado.

Kiam ĝi oficiale uzeblos?
Post  la  aĉeto,  la  Prepar-Grupo  de  la  Muzeo  energie  laboris;
instalis meblojn, movis jam proponitajn librojn de la provizora
tenejo ĉe ges-roj Doi, kaj aranĝis la librojn, ktp. Ni ja ricevis
ofermonon  de  la  membroj.  En  la  19a  de  decembro  estis
provizora Malfermo al la membroj, al kiu aliĝis 20

homoj.
Ni planas la oficialan Malfermon en
la ĉi-jara apri                (Sibayama
Zyun'iti) Novaĵoj  Tamtamas  n-ro
359/januaro 2021

Tristaj informoj:

Prof.  d-ro  Vlastimil  Novobilský (86j.),  multjara  membro de
UEA, AEH, AIS kaj ISAE, kaj rektoro de la IKU dum la UK en
Prago  1996,  membro  de  IKUE-Katolika  sekcio  de  ĈEA,
forpasis la 11-an de februaro 2021. 
Esperanton  li  eklernis  en  1946  kiel  11-jara  knabo  kaj  ekde
junaĝo vaste  aktivis  por  la  tuta  vivo en  la  movado en sferoj

instrua,  prelega,  redaktora,  verkista  kaj
organiza.
Vlastimil  Novobilský  forpasis  pro  kovim-19,
malfortigite de longdaŭra grava malsano. En lia
persono  ni  perdas  prestiĝan  fa-kulon  kaj
universalan  klerulon,  senlacan  entuziasman
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laboranton  por  la  ideo  de  Esperanto  kaj  precipe  afablokoran
estimindan homon, kiu sendube mankos al ni.

Jiří Rada (78j.), fondomembro de Tutmonda Agado de 
Esperantistaj Nefumantoj kaj MA de UEA kaj ano de nia AEH, 
forpasis la 1-an de februaro 2021.       

Honoron al ilia memoro!

 INFORMILO – monata gazeto por esperantistoj-handikapuloj + suplemento 
ANTAŬEN
Eldonas AEH – Asocio de esperantistoj-handikapuloj en Pardubice
Redaktoroj: Lenka Angelová,  Ludmila Srbová 
Adreso: Svaz zdravotně postižených esperantistů, Na Okrouhlíku 953/21, 
530 03  PARDUBICE,  CZ        tel. +420 775 323 903
e-mail:  aeh@esperanto-aeh.eu           interreto:  www.esperanto-aeh.eu
Banka kunligo: Fiobanko, kont-numero de AEH 2801322017, bank-kodo 2010
Bankovní spojení: Fio banka , číslo účtu AEH  2801322017, kód banky 2010
IBAN: CZ3520100000002801322017  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
La jarabono de Informilo 20 € (en kovertoj),  aŭ 10 € (e-mail)
Roční předplatné Informila 300,-Kč (v obálkách), nebo 150,-Kč (v e-mailu)
Při platbách vždy uveďte vaše členské číslo (naleznete nad vaší adresou) jako variabilní 
symbol!   Příspěvek svazu AEH v dobrovolné výši.
Kotizo por AEH propravola.   Kodo ĉe UEA: aehk-z 
La redakcio ne ĉiam havas la saman opinion kiel la aŭtoroj de la artikoloj.
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