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Eli Urbanová: 100 jaroj da ĉeesto, 10 jaroj da sopiro

En 2022 UEA memoras 100 jarojn da ĉeesto kaj sopiras pro 10
jaroj de la forpaso de Eli Urbanová. Ĉeĥa poetino, kiu per multo
kontribuis al la Esperanta literaturo, Eli Urbanová naskiĝis la 8-
an de februaro 1922, antaŭ 100 jaroj, kaj forpasis la 20-an de
januaro 2012, antaŭ 10 jaroj. Ŝi tamen estis tia verkistino, kiu
per sia talento poreterne ĉeestos inter ni.

Profesie instruistino, ŝi esperantistiĝis en 1948 kun Štefo Urban,
ŝia  edzo  ĝis  1955  kaj  aŭtoro  de  la  versa  fablaro Nova
Ezopo (1961). Ambaŭ membriĝis en la Praga Esperanto-Klubo
en 1949 kaj baldaŭ ekverkis en Esperanto.

Jam en 1940 Urbanová aperigis  poemaron en  la  ĉeĥa.  En la
periodo  1952-1957  ŝi  ricevis  dek  premiojn,  i.a.  la  unuan
premion pri poezio en la Belartaj Konkursoj de UEA en 1954.
Fortan  impulson  al  Urbanová  donis  ŝia  amikiĝo  kun  Julio
Baghy, kun kiu ŝi ekkorespondis en 1952 kaj kiu vizitis Pragon
en 1956. Ŝi aperigis la poemarojn Nur tri kolorojn (1960),   El
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subaj  fontoj (1981), Verso  kaj  larmo (1986), Vino,  viroj  kaj
kanto (1995), Peza vino (1996; dulingva, kun ĉeĥa traduko de J.
Rumler), El mia buduaro (2001), Rapide pasis la temp’ (2003)
kaj Prefere ne tro rigardi retro (2007). Ŝiaj poemoj aperis ankaŭ
en  la  kolektoj Kvarfolio (1976)  kaj Eli  Urbanová:  nuntempa
Esperanta poetino (2005),  krom en Esperanta antologio (1958
kaj  1983).  Ŝia  literatura  ĉefverko  tamen  estas Hetajro
dancas (1995),  ampleksa  aŭtobiografia  romano,  kiu  ricevis  la
OSIEK-premion  en  2001.  Urbanová  multe  artikolis  pri
Esperanto en la ĉeĥa kaj instruis la lingvon.

En  1957  ŝi  kunfondis  Internacian  Verkistan  Asocion,  kiu
funkciis  dekon  da  jaroj.  Ĝin  sekvis  en  1983  Esperantlingva
Verkista Asocio, en kiu ŝi ankaŭ membris. De 1975 ĝis 1980 ŝi
estis  juĝanto  pri  poezio  en  la  Belartaj  Konkursoj.  En  2003
OSIEK dediĉis sian konferencon en Prago parte al ŝia verkaro.
Ĝia  prelegaro, Intimaj  temoj  en  Esperanto-beletro,  aperis  en
2005.  Urbanová  estis  membro  de  la  Akademio  de  Esperanto
(1986-1995).  En  1996  ŝi  fariĝis  Honora  Membro  de  UEA.
Saman distingon ŝi ricevis de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en 1982.

Preskaŭ ĉiuj el ŝiaj verkoj disponeblas en la Libroservo de UEA
kontraŭ specialaj prezoj: https://katalogo.uea.org. Eli Urbanová
estas unu el la Esperanto-verkistoj omaĝataj de UEA en la 135
jaroj de Esperanto Nia Lingvo. La Asocio forte rekomendas al
ĉiuj akiri la librojn kaj konatiĝi kun tiu, kiu estis giganta virino,
pensinta  multe  pli  antaŭen  ol  ŝia  tempo.  La  teksto  de  tiu  ĉi
Gazetara Komuniko baziĝas sur artikolo en la marta numero de
2012 de la revuo Esperanto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1009a1
Jindřiška Drahotová 
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Laŭ mesaĝo ricevita de nia kara, samideana amiko Georgi
Mihalkov  aperas  bonega  oportuno  en  Esperantujo:  la
Internacia  Literatura  Esperanta  Konkurso  “Hristo
Gorov-Hrima” – 2022.
Jen la koncernaj informoj:
INTERNACIA LITERATURA ESPERANTA 
KONKURSO
“HRISTO GOROV-HRIMA” – 2022 Hristo Gorov – 
Hrima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, 
talenta Esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto.
Bulgara Esperanto-Asocio anoncas Internacian 
Esperantan Literaturan Konkurson. En la konkurso povos 
partopreni geesperantistoj el ĉiuj landoj.

La konkurso estos por rakonto kaj eseo. 

Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu rakonto aŭ per unu eseo,
originale verkita en Esperanto. La konkurso ne havas konkretan
temon. La verkoj estu tajpitaj komputile kaj  ĉiu aŭtoro nepre
uzu  Esperantan  alfabeton  kun  supersignoj.  La  aŭtoroj  indiku
sian sekson (inan aŭ viran). La verkoj estu subskribitaj per la
vera  nomo  de  la  aŭtoro,  estu  plena  poŝtadreso,  telefono  kaj
interretadreso. La rakontoj kaj eseoj estu maksimume 3-paĝaj,
formato A4, la literoj estu Times New Roman – 12- punktaj.

La gajnintoj ricevos valorajn premiojn.

Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 31-a de oktobro 2022 al
adreso: e-mail: modest@abv.bg aŭ per la poŝto al adreso: 
Georgi Mihalkov, Sofio – 1229, “Vrabnica” 1, bl. 529 vh. A et.
9 ap. 33, Bulgario
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Rememoro pri Lenka

La 18-an de marto 2021 estas la tago, kiam mortis nia kara kaj
ŝatata Lenka Angelová. Ŝi forlasis nin tute neatendite, do baldaǔ
pasos jam ĉi-monate unu jaro, de kiam ŝi foriris. Ĝis nun ŝi ege
mankas al ni: ŝiaj laboremo, energio, ŝercemo kaj bonhumoro.
Ŝi  estis  ĉiam preta  helpi  al  ĉiu.  Vi certe memoras,  ke Lenka
transprenis la funkcion de prezidantino de AEH post sia patrino
Jarmila,  kiu  en  la  laboro  helpadis  al  sia  funkci-posteulino
preskaǔ  ĝis  sia  morto  (+91j.  en  la  decembro  2020).  Sed  nia
Lenka neatendite, dolorige baldaŭ forlasis siajn viv-postenojn:
en  la  familio,  en  la  organizo.  En  la  unua  ŝi  estas  por  ĉiam
neanstataŭigebla.  En  la  dua  ŝin  anstataŭis  ŝia  filo  Petr,  kiu
daŭrigas la familian Esperanto-destinon.
 

Mirka, Ludmila, Margit

Ĉu vi konas Sumoo-legadon?

Ni  en  Boleslava  klubo  en
Ĉeĥio  ŝatas  ĝin.  La  konata
japano  Hori  Jasuo  startis  ĝin
antaŭ kelkaj jaroj.
Esperantistoj  el  dekoj  da
landoj  en  neparaj  monatoj
legas  dum  du  semajnoj
esperantajn librojn laŭ propra
elekto  1  -  3  paĝojn  tage  kaj
tiel  plibonigas  siajn  lingvokapablojn.  Jes,  la  japana  lukto
„sumoo“  postulas penon. Per la Sumoo-legado oni batalas kun
si mem. Ni legis en decembro kaj en januaro sukcese „Legaĵojn“
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de nia instruistino Jindřiška Drahotová kaj ni gajnis diplomojn.
Se al vi plaĉus scii pli, aŭ se vi deziras kiel komencanto ankaŭ
lukti, ni helpos vin.

Esperanta rondeto en Mladá Boleslav
  blanka.huzerova@post.cz

„Vakcinigi sin“ per natura maniero
Receptoj de virinoj el E-Rondeto en Mladá Boleslav, Ĉeĥio

Saniga trinkaĵo el cepo
Ni metas duonon de granda cepo (aŭ unu pli
malgrandan distraĉitan cepon) en kafopoto kaj
priverŝas ĝin per freŝe bolanta akvo. Ni atendas

kvaronhoron, poste ni forigas la cepon el la poto kaj malrapide,
eble dum 2 - 3 horoj, oni povas infuzaĵon ĝue trinki. Ĝi estas
bongusta kaj preskaŭ sen aromo. Ĝi plibonigas la spiradon kaj
doloron en la gorĝo.
Atentu! nek mielon, nek sukeron, nek ĝin revarmigu. Oni trinku
nur freŝan trinkaĵon.
Onidire la maljunula drogherb-virino estas pli ol centjara kaj ni
rekomendas provi tion ĝuste nuntempe dum la virusmalsanoj.
ĉeĥe   http://www.labutipirka.cz/…tml  rekomendas Blanka
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Ajla akvo
Ajla  akvo  kreas  en  nia  maldika  intesto  fortigan
rezistecon, speciale pri pulma histo, kontraŭ virusoj,
mikroboj, stafilokokoj, sakaromicetoj. Se oni trinkas
du - tri glasojn da la ajla akvo tage, post monato la

ajla akvo efikos kiel natura vakcinado.
Vespere  oni  donas  unu distranĉitan  ajleron sen  ŝelo  en

glaseton da akvo (de ĉambra temperaturo). Matene estas la akvo
konvena por trinki (antaŭ matenmanĝo) kaj la duan glaseton du
horojn post tagmanĝo. 

ĉeĥe  http://www.labutipirka.cz/…tml    Blanka rekomendas  

Vino kun kreno
En  vitran  botelon  (7-decilitran)  enŝtopu
raspitan krenon kaj verŝu duondolĉan ruĝan
vinon. Jam post  unu horo vi  povas trinki.
Post  24  horoj  ni  rekomendas  kirli  la
enhavon kaj uzi maksimume 4 kulerojn da

krena vino,( sen la kreno kiu nun kuŝas sur la fundo de la glaso).
Tia vino purigas la kor-vaskulan sistemon, stimulas  kreon de
sango kaj protektas kontraŭ gripo.

Rekomendas Jindřiška

                             Por subteno de imuneco
Boligu 2 litrojn da akvo kun 1 kg da
sukero. 
En la malvarmiĝintan likvaĵon metu
distranĉitan krenon 10 dkg 
distranĉitan cepon   10 dkg
ajlon                       10 dkg

                                      6  senŝeligitajn citronojn sen semoj.
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La kruĉon kun likvaĵo ŝtopu kaj lasu 3 semajnojn stari, nur ĉiun
tagon skuetu la kruĉon. Post 3 semajnoj filtru. Oni uzas 1 – 3
glasetojn tage.  

Rekomendas Věra.
Zeŭso

Jen  Zeŭso,  ĉarma  mopsohundo,
la trezoro de Lucas, mia filo. 

Impona  nomo  de  la  ĉiopova
greka dio! 
Aminda  hundeto.  Noblaspekta
figuro,  plata  muzelo,  sulkiĝinta
kapo,  tre  esprimplenaj  rondaj

okuloj. Li ŝajnas kiel serioza pensulo, maltrankvila pri la homa
malboneco. 
Molkorpa, inteligenta, karesema. La 18-an de februaro li estos
unujaraĝa. Sub la signo de Akvario, li estas petolema hundeto,
kiu ŝatas ludi, sed facile laciĝas. 
Tamen li  estas  feliĉa,  ludema, en sia hunda senkulpeco.  Pura
amo, fidela amikeco.

M. N. Laroce, Brazilo
 Transprenita el la gazeto – beletra revueto PENSEO

                          Ĉinio, Koreio, Japanio

La libro pri la landoj, kie mi havis bonŝancon ekkoni la vivon de
la lokuloj en iliaj hejmoj, en universitatoj, sed ankaŭ en religiaj
centroj,  eldonis mia eldonejo KAVA-PECH en du versioj:  en
Esperanto kaj en la ĉeĥa. 
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 Samtempe  aperis  la  verko  de  V.  Nezval  en  traduko  de  V.
Novobilský Manon Lescaut. 
Pli da informoj kun ebloj de mendo vi trovos ĉe
 http://kava-pech.cz aŭ perpoŝte: KAVA-PECH, Anglická 878,
252 29 Dobřichovice, CZ.                                          Petr Chrdle

                               El la redakcio:

Ni  informas  tiujn,  kiuj  volas  spekti  la  programerojn  de
Zamenhofaj  Tagoj  en  Bjalistoko,  pri  kiuj  ni  skribis  en  la
februara Informilo: diversajn registritajn videojn - ne nur el la
jaro 2021, sed ankaǔ el la antaǔaj jaroj - vi povas spekti danke al
Bjalistoka Esperanto-Societo en

         https://www.youtube.com/user/Babelturo/videos   

Atentigis nin pri tio Pavla Dvořáková 

INFORMILO – monata gazeto por esperantistoj-handikapuloj + suplemento ANTAŬEN
Eldonas AEH – Asocio de esperantistoj-handikapuloj en Pardubice
Redaktoroj: Mirka Kosnarová,  Ludmila Srbová 
Adreso: Svaz zdravotně postižených esperantistů, Na Okrouhlíku 953/21, 
530 03  PARDUBICE,  CZ        tel. +420 721 537 970
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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