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L.L.Zamenhof – 100-jaroj post lia forpaso
Antaŭ 130 jaroj, en julio 1887 ekestis en la mondo
eta broŝuro kun la titolo „Doktoro Esperanto – internacia lingvo“.
La 14-an de aprilo 1917 forlasis la mondon la kreinto de Esperanto, Ludoviko Lazaro Zamenhof, do
100 jaroj post lia forpaso.
Jes, endas rememori nian majstron Zamenhof, ĉar precipe ni
nejunaj aŭ oldaj, havis la vivon multe pli riĉan pro niaj travivaĵoj kaj geamikoj el la tuta mondo danke al Esperanto.
red.

Raporto el la kongreso de AEH.
Post kvin jaroj ni denove organizis la regulan kongreson de nia
asocio. Post streĉa klopodo ni sukcesis trovi belan lokon en la
ripozdomego nomata Zámeček (Kasteleto) en Hodonín ĉe Kunštát. Ni decidis, post la kongreso, okazigi lingvan seminarion, ke
niaj anoj ekkonu ankaŭ aliajn lokojn, krom la vilaĝo Skokovy.

Estis bone, ke la loĝado kaj manĝo estis preskaŭ samkostaj kiel
en Skokovy, laŭ kelkaj samideanoj eĉ pli belaj kaj pli bongustaj.
Ni esperis, se la magistrato en Pardubice ne povis al nia asocio
liveri almenaŭ malgrandan financan subtenon, ke ni ricevos ian
sumon de la ofico Sud-moravia regiono, kie ni aranĝis la kongreson nun unuafoje. Ni esperis vane. (Laŭ nia kasistino estos
malprofito de preskaŭ 20 mil kronoj).
La rezolucio de la VII-a kongreso de AEH.
En akordo kun la baza ideo de L.L.Zamenhof kaj la rezolucioj
de Universalaj Kongresoj de Esperanto, ankaŭ de la kongreso
AEH, kiu okazis de la 21-a de aprilo ĝis la 23-a de aprilo 2017

en Hodonín ĉe Kunštát, ni proklamas:
1) Esperanto konstruas pontojn al pli justa kaj paca mondo:
130 jarojn post sia apero Esperanto estas ĉiam pli vaste uza2

ta kiel ligilo de amikeco, paco kaj disvolviĝo de diversa
tutmonda komunikado.
2) Nia organizaĵo zorgas pri tio, ke handikapitaj homoj povu
reciproke interŝanĝi informojn pri siaj vivo kaj vivproblemoj
kaj pri la eblo solvi tiujn problemojn helpe de la internacia
lingvo ESPERANTO.
Per uzado de la neŭtrala lingvo ni tiamaniere plenumas la artikolojn 2 kaj 7 de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kiuj
ĝis nun bedaǔrinde estas neglektataj de plimulto de la registaroj.
3) Ni plu organizos
renkontiĝojn,
per
kiuj ni ebligos al
handikapuloj seniĝi
je izoleco kaj soleco.
Samtempe ni rekomendas al ĉiuj esperantistoj-handikapuloj, ke ili diskonigu
la internacian lingvon Esperanto eĉ inter membroj de aliaj organizoj.
La kongreso aprobas:
1. La raporton pri la agado de la VI-a kongreso,
2. la raporton pri la mastrumado de la VI-a kongreso,
3. la raporton de la kontrol-komisiono,
4. la rezulton de la balotoj de novaj komitato kaj revizia
komisiono,
5. daŭrigi la organizadon de lingvaj seminarioj en Skokovy
pere de la respondeca komitatanino,
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6. plialtigi la abonon (kotizon) por niaj periodaĵoj – por ĉiu
membro de 1.1.2018. Venontmonate ni informos vin pli
detale.
Hodonín ĉe Kunštát 22.4.2017
Pavel Nechvíle
Jen la loko por niaj membroj, kiujn la redaktorino demandis pri
iliaj kongresaj opinioj, pri impresoj kaj eĉ kritikoj.
Jaroslava Malá el la urbeto Bavorov:
Dum la semajnofino de 21.4. ĝis 23.4.2017 ni renkontiĝis en la
ripozloko en Hodonín ĉe Kunštát.
Nia celo: elekti novajn membrojn
de la estraro. Grandnombre (60
personoj) ni grupiĝis en la destinita
loko en Zámeček (Kasteleto) jam
vendrede posttagmeze por interkonatiĝi kun aliaj gesamideanoj ne
nur el nia lando.
Vespere ni ridis spektante la filmon “Konkero de la Norda poluso“, teatraĵon de Zdeněk Svěrák. La antaŭparolon belege prezentis la „aktoroj“ de la praga grupo E-mentalo, kiuj ankaŭ pretigis la subtekstojn de la filmo. Sabate ni aŭskultis nian prezidantinon Lenka Angelová.
Ŝi sperte gvidis la kunvenon
kaj solvis ĉiujn punktojn de
la programo. Ni tuŝis ankaŭ
la tiklan temon pri toleremo. Jes, ankaŭ la toleremo havas siajn limojn. Ĝi
estis la kongresa temo.
Tre diligente studis sian rolon Stanislava Hošková, kiu
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prezentis monologon pri Božena Němcová.
Posttagmeze ni vizitis la burgon Svojanov, kie ni frostis, ĉar en
la keloj nia gvidantino rakontis al ni terurajn fabelojn pri antaŭa
vivo de la burgo. Nia buso haltis ankaŭ en la komunumo Olešnice, kie ni konatiĝis kun la procedo de blua presado de ŝtofo.
La preparitaj kudritaj ellaboraĵoj tre ĝojigis nin. Bonan etoson ni
ĝuis ankaŭ dum la dancvespero, la muziko estis eminenta kaj
ĉiuj dancis aŭ kantis.
Dimanĉe nia kunveno daŭrigis per prelegoj de Oldřich Fischer,
Petr Chrdle (prezentita de Margit Turková). Ni komune vizitis la
burgon Pernštejn kaj nevole ni adiaŭis niajn geamikojn. La kongreso de handikapuloj finiĝis, poste sekvis lingvo-seminario.
Jana Křížková, Lanškroun
Pluvo — suno — neĝado. Jes, tiel ŝanĝiĝadis la vetero ĉiutage...
Sed por ni ne gravis. Ni kaptadis novajn informojn dum la instruado. Venis multaj: la ekskursoj kaj malgrandaj promenadoj
plaĉis al ĉiuj. Al mi persone tre plaĉis diversaj manlaboroj. Neniam mi pensis, kion mi povos „elkrei“. Regis amika etoso dum
la tuta semajno. Dankon al ĉiuj, kiuj preparadis kaj realigis la
sepan kongreson!
Lazar Karakašev, el Bulgario
Estimataj estraranoj kaj kara Jarmila! Mi povas diri, ke mi estas
tre kontenta, ke mi havis la eblon partopreni la 7-an internacian
kongreson de AEH, organizitan en Hodonín en la jaro 2017. Tre
plaĉis al mi la prelego de Jana Křížková pri la historio de Zamenhof kaj informo pri la kongreso de UEA en Nitra, Slovakio
kun la filmo.
Bone pasis diversaj prelegoj, kiuj okazis dum la kongreso, ankaŭ seminarioj kaj la dancvespero.
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Mi partoprenis en viaj kongresoj por la tria fojo kaj mi esperas,
ke mi povos partopreni ankaŭ en la sekvonta, post 5 jaroj. Amike mi salutas ĉiujn partoprenintojn.
Marie Žížalová, Benešov:
Post longa tempo mi havis la eblon renkontiĝi kun konataj esperantistoj. Mi ĝojis tre, sed la realiĝo superis mian atendon.
La programon kaj lernadon certe pritaksos la kompetentaj personoj, mi volas esprimi mian impreson el la grupo de ĉeĥaj kaj
eksterlandaj, sanaj kaj movlimigitaj geesperantistoj. Renkontema kaj kara atmosfero, ridetoj, afablaj vortoj kaj volontaj helpoj
plenigis la tutan restadon. La temo de la renkontiĝo „Toleremo“
estis tiel fakte plenumita per kulmina mezuro.
La agrabla humoro plene regis dum lingva seminario ankaŭ ĉe
posttagmeza vidarta laboro kvalite preparita de Mirka Kosnarová. Ĉiam ni ĉe tia laboro kantis ĉiutage, iam akompane de akordiono aŭ gitaro, iam sen
akompano, sed ĉiam gaje
kaj kun emo.
Kvankam ses tagojn pluvis
aŭ pluvegis kaj la sepan
tagon eĉ neĝis, la bonan
humoron ĝi ne malbonigis.
Al ĉiuj partoprenintoj, kiuj
al mi volonte helpis, mi
dankas kaj mi ĝojas pri tio, ke neniu falis trans miajn bastonojn
kaj tiel neniu havis dolorojn. Pri la ĝojiga semajno mi longe rememoros.
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Zdeňka Bohatá
Kiel absoluta komencantino mi partoprenis la kongreson kaj
seminarion de AEH. Kare min surprizis la amika atmosfero, agrablaj homoj kaj oferemaj
funkciuloj, bona organizado,
prelegoj, lingva instruado, sed
ankaŭ filmoj, ekskursoj,
kantado kaj
danco. Mi
konatiĝis
kun la historio de Esperanto kaj
kun ĝia aŭtoro. Mi frekventis
ankaŭ kelkajn lecionojn de
Esperanto ĉe s-ino Rýznarová,
ili estis pli interesaj kaj pli efikaj ol la lernado de lingvoj iam
en la lernejo. Bone preparitaj
estis ankaŭ manlaboroj, kie ni provis prilabori diversajn artajn
teknikaĵojn. Mi rimarkis, kiel perfekte preparis manlaborojn
Mirka Kosnarová. Ekzemple por bidoĉenoj estis preparitaj formoj el pli firma drato; aŭ por kolorpentrado sur vitro estis antaŭdesegnitaj formoj de papilioj kaj floroj; por enkaŭstikaj bildoj pere de gladilo ni uzis ĉe la desegnado vaksajn kolorkrajonojn. Ni ankaŭ kolorigis per koloraj krajonoj surpaperajn ornamaĵojn. Mirka meritas nian grandegan dankon. Sed plej multe
kaptis min la eblo interkompreniĝi per unu lingvo kun homoj de
diversaj nacioj.
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Eble tiel foje povos amikiĝi kaj diskuti la homoj en la tuta mondo. Kaj kio ne plaĉis al mi? Eble nur la malbona kaj preskaŭ
frosta vetero.
E-traduko Jarmila Rýznarová

El redakcio:
La prelego de s-ano Fischer pri la brajla skribo de Ludoviko
Braille kaj pri la literatura kritikisto Hieronimo Lorm estis tre
interesa. Same informoj pri eldonado de novaj libroj de s-ano
Petr Chrdle. Kun intereso ni aŭskultis ankaŭ la rememoron pri
Ludoviko L. Zamenhof pere de Jana Křížková. Nur ne restis la
tempo por tralegi du literaturajn konkursajn artikolojn de J.
Drahotová kaj Bl. Hužerová. Ili estos publikigitaj en posta Informilo kaj estos premiitaj per libro.
Kara, de ni ĉiuj ŝatata baritonulo Miroslav
Smyčka forlasis tiun ĉi mondon la 25-an
de aprilo 2017. (*11.9.1926)
Bedaŭrinde ni jam ne povos
aŭdi senpere liajn belajn kantojn. La lasta koncerto
omaĝe al lia 90jara vivjubileo okazis la 19.9.2016
en la malgranda praga teatro „U Valšů“. Honoron
al lia memoro!
red.
INFORMILO – monata gazeto por esperantistoj-handikapuloj + suplemento ANTAŬEN
Eldonas AEH – Asocio de esperantistoj-handikapuloj
Redaktoroj: J. Rýznarová, L. Srbová
Adreso: Svaz zdravotně postižených esperantistů, Na Okrouhlíku 953/21,
530 03 PARDUBICE, CZ
tel. 466 611 941
SKYPE : jary_esperanto
e-mail: aeh@esperanto-aeh.eu
interreto: www.esperanto-aeh.eu
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu AEH 192150088, kód banky 0300
Při platbách vždy uveďte vaše členské číslo (nad vaší adresou) jako variabilní symbol!
Roční předplatné časopisu Informilo = 200,-Kč, příspěvek svazu dobrovolný.
La jarabono de Informilo 15 €. Kodo ĉe UEA: aehk-z
La redakcio ne ĉiam havas la saman opinion kiel la aŭtoroj de la artikoloj.
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