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Raporto pri la Konferenco de ĈEA
Dum tri  tagoj  (1.-3.10.2021)
okazis  en  la  nordmoravia
urbo Bartošovice  konferenco
de  ĈEA.  La  konferencon
partoprenis 41 samideanoj el
Ĉeĥa  respubliko  kaj  unu
esperantisto el Hungario.
Post  enloĝigado  en  agrablan
medion  de  loka  kastelo  kaj
bonvenigo  de  partoprenantoj
la  konferenco  estis  malfer-
mita  per  la  koncerto  de  la
operkantistino  de  la  Nacia
teatro – Vanda Šípová  kaj  la
komponisto  Ivan  Acher,  la
aŭtoro de la Esperanta opero
„Sternenhoĥ“,  laŭreato  de  la
premio Ora leono (pro filmmuziko).
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Vanda Šípová kantis kelkajn ariojn el la opero, sed ankaŭ el la
operoj „Rusalka“ (Najado) kaj
„Služka a paní“ (Servistino kaj
majstrino). La prezentado estis
ege  sukcesa.  La  invitita
televid-studio  Polar  Ostrava
intervjuvis  ambaŭ  artistojn,
same kiel la junan, bonesperan
kameraiston Samuel Švub, kiu
ĉion  filmis  kiel  dokumenton
por  esperanto-arkivo.  En  la
vespero  ni  aŭskultis  la  kna-
binan  cimbalonan  grupon
"Cérečky"  (Knabinoj),  kiu
kantis popolajn kantojn, ankaŭ
Esperante. 

La dua tago de la konferenco ekis per minuto de silento honore
de mortintaj esperantistoj.
La  programo  kontinuis  per  informo  de  Vratislav  Hirš  pri  la
financoj de ĈEA. Li ankaŭ konstatis, ke ĉiujare malmultiĝas la
membrara bazo je 14 ĝis 17 anoj, kio estas 4%.
Plu sekvis raportoj pri laboro de diversaj E-kluboj. Plejmulto de
la  kluboj  pro  Kovim-19  ĉesis  aktivi,  sed  ĉiuj  promesis
renovigon.  La  plej  aktiva  klubo Brno informis  pri  instalo  de
elektronika  EVENTA  SERVO,  kie  centraliĝos  informoj  pri
agado de ĉiuj kluboj.
Pluaj akceptitaj E-agadoj en la jaroj 2022 kaj 2023.:
6.8.-13.8.2022  Universala kongreso en Montrealo
16.9.-18.9.2022  Kongreso de ČEA  en Pardubice 
15.9.-17.9.2023  Konferenco de ČEA en Strážnice 
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Petr Chrdle prezentis librojn eldonitajn en la jaroj 2019-2021 kaj
anoncis,  ke  nova  Ĉeĥa-Esperanta  vortaro  estos  eldonita  en
elektronika kaj papera formoj.
Sekvis baloto de balotkomisiono por la kongreso de ĈEA. La
novaj anoj estas: Vratislav Hirš, Inĝ. Stanislava Nováková kaj
Miroslav Vaněk.
Sabate posttagmeze efektiviĝis busa ekskurso al Kopřivnice kaj
Štramberk.  En Kopřivnice oni rememoris la fondinton de la E-
klubo en la  urbo – Rudolf  Zanáška  – kaj  metis  florojn  al  la
memorŝtono el la jaro 1950, kiun hazarde trovis lokaj skoltoj en
proksima arbaro kaj transportis ĝin, en la jaro 2010, al novkreita
kvietloko  Štramberk:  promeno
tra la urbo, iuj grimpis al pinto
de la turo „Štramberská trúba“,
eĉ  gustumis  lokan  bieron,  iuj
aĉetis  la  faman  dolĉaĵon
"štramberské  uši"  (Oreloj  el
Ŝtramberk).
Dimanĉ-fine  oni  konstatis,  ke
preskaŭ  neniu  kuraĝas  instrui
Esperanton,  neniu  aliĝas  al  la
kurso kaj ekzameno por instrui.
La  prezoj  de  la  korespondaj
kursoj  estas  tre  malaltaj.
Interesatoj opinias, ke „kio estas
malmultekosta,  ne  estas
kvalita“!  La  partoprenantoj  de
la konferenco akceptis pli altan prezon, fine ankaŭ la rezultan
protokolon.

         E. Pazourková, S. Nováková kaj P. Nechvíle
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Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio
okazis en la tagoj 1-3-a de oktobro 2021 en Bartošovice. Belegaj
loko, vetero, bunta programo, kie inter aliaj partoprenis ankaŭ
artistoj el la Nacia teatro.
En  la  membrokunveno  oni  konstatis,  ke  mankas  rapida
informilo pri novaĵoj en nia Asocio. Tial ekestis  KLARE KAJ
KONCIZE – KoKoKo – do tiajn informojn vi  de nun povas
ricevadi.  Kompreneble la detalaĵoj estos troveblaj sur la paĝo
www.esperanto.cz, aŭ sur la Fejsbuko sub Esperanto.cz. Tie vi
trovos ankaŭ fotojn de la renkontiĝo en Bartošovice.

 Jiří Tomeček
Nacia tago de fervojo

La 18.9.-19.9. okazis en la
Fervojo-muzeo  Lužná  u
Rakovníka  (Ĉeĥio)  la
Nacia  tago  de  fervojo.
Krom lokomotivoj,  vago-
naroj,  fervoja  tekniko kaj
fervojoj  miniaturaj  estis
prezentita  ankaŭ  nia
agado.  Nia  "Esperanta
tablo"  estis  plena  de
varbiloj,  informiloj,  libroj
ktp. Inter ili ankaŭ Informilo kaj Antaŭen de AEH. Sed por ni
estis  tre  agrabla,  ke  venis  ankaŭ  sufiĉe  granda  nombro  de
interesiĝantoj, kiuj demandis nin pri la internacia lingvo, pri niaj
spertoj kun ĝi. Multaj homoj havis la eblon vidi, ke nia agado
estas diversspeca.
Ĉiuj Informiloj estis disdonitaj.                      Ladislav Hakl
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Gresillon
Informo  pri  nia  kutima  aŭtuna  studperiodo  kaj  niaj  alilandaj
instruistoj  Szabi  kaj  Gunter  atendas  vian  aliĝon  en  
gresillon.org/aligho. 
Ne maltrafu tiun oportunon progresi rapide en Esperanto, ĝuante
semajnon da koloroj aŭtunaj en nia Esperantista kastelo.
Legu la informojn en  gresillon.org/autuno.
Se viaj gefiloj aŭ genepoj ŝatus festi Halovenon en Greziljono,
ili  bonvenas  en  nia  evento  preparita  de  teatra  trupo  –  kun
scenara kurso en la tuta teretaĝo de la kastelo.  Venu solvi  la
misteron de la familio Noliserg.

Ĵanik HUET

Legaĵoj amuzaj kaj klerigaj – Zamenhofa afero pluvivas

Esperanton lernas homoj scivolemaj, kun larĝa mens-horizonto.
Por  reteni  komencantojn  en  Esperanto-komunumo  necesas
interesigi ilin kaj konstante klerigi. Esperanto estu nemalhavebla
kanalo por konatiĝi kun valoraĵoj de monda kulturo, por ekscii –
en oportuna formo – novaĵojn de scienco, gravajn informojn plej
diversspecajn,  kaj  ankaŭ  –  por  simple  amuziĝi.  Tion  bone
komprenis jam Zamenhof mem. En “Fundamenta Krestomatio”
(1903) troviĝas ne nur beletraĵoj originalaj kaj tradukitaj, fabeloj
kaj legendoj de diversaj popoloj, filozofiaĵoj, sed ankaŭ facilaj
sciencpopularaj  artikoloj,  kaj  –  simplaj  anekdotoj.  La
Fundamenta  Krestomatio  estis  multfoje  reeldonita  kaj  restas
valora – tamen, nun tiu valoro estas ĉefe historia.
Dum cent jaroj okazis multegaj eventoj, la monda kulturo grave
pliriĉiĝis,  sciencoj  kolose  progresis.  Bezonatas  novaj
krestomatioj,  kaj  certe  ne  eblas  enmeti  ĉion  indan  en  unu
volumon.
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Pri tio modele zorgas la ĉeĥa E-aktivulino Jindřiška Drahotová.
En  2003-2016  ŝi  kompilis  kaj  eldonis  12  kajerojn  de
“Legolibretoj”. Post 2016 la serion daŭrigas “Legaĵoj”: ĝis nun
aperis naŭ 100-paĝaj volumetoj.
S-ino  Drahotová  trovas  interesajn  materialojn  en  diversaj  E-
revuoj, tradukas elektitajn artikolojn en ĉeĥajn gazetojn, multe
verkas mem; en preskaŭ ĉiu volumeto troveblas ankaŭ verkoj
(fragmente,  se  la  verko  longas)  de  niaj  elstaraj  literaturistoj:
Kálmán Kalocsay, Tibor Sekelj, Sten Johansson, István Nemere
k.a. Ĉio legeblas facile, la pecoj malofte superas unu paĝon. La
enhavo tre varias. Ekzemple, en la 9-a volumo de “Legaĵoj” oni
trovas  “Dek  konsiloj  por  sukcesi  kaj  atingi  viajn  celojn”;
prezenton la de mezepoka filozofo R.Bacon kun citaĵoj el liaj
verkoj;  konsilojn  kiel  eviti  demencon  kaj  kiel  trakti
demenculojn; mallongajn rakontojn – realajn kaj elpensitajn por
ŝerci; priskribojn de vidindaĵoj diverslandaj... kaj multon alian.
Estas  vere  tre  plaĉaj  kaj  utilaj  libretoj.  La  sola  bedaŭrindaĵo
estas ĝenaj preseraroj – iam eĉ en la nomoj de aŭtoroj. Ja, ĝuste
en  libroj  por  komencantoj  oni  devas  esti  aparte  atenta  kaj
zorgema pri ĝusta ortografio.

Valentin Melnikov, Rusio

Edgar Th. Havránek:
M i s t e r o pri viktimoj de Tut-Anĥ-Amon.

La egipta,  „Valo  de  la  morto“,  apud Luksoro  fariĝis  dum la
komencaj tagoj novembraj de la j. 1922 scenejo de okazintaĵoj,
kiuj koheras kun la malkovro de la kripto de la faraono Tut-
Anĥ-Amon el  la  XVIII-a  dinastio  (el  la  epoko  de  la  j.  1350
antaŭ Kristo). La plejmulto de la gazetoj skribis,  ke „fantazio
kaj superstiĉoj ĉi tie havas liberan agadkampon.“ Mi volas tiun
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ĉi frazon nek nei nek polemiki pri ĝi. Male, mi konvinkiĝis pri
ĝia  vero  pli  ol  pri iu  alia.  La  mistero  de  Tut-Anĥ-Amonaj
viktimoj, da kiuj ekzistas jam granda kaj senĉese kreskanta vico,
jam  senpere  fantomas  en  la  cerbo  de  la  eŭropa  homaro  kaj
kondukas  al  la  plej  strangaj  „konkludoj“  pri  „venĝo  de
postmortaj  spiritoj“  kaj  similaj  aĵoj,  konkludoj,  kiuj  nur
senbezone  ridindigas  ĉe,  de  nefakulaj  klasoj  seriozajn  kaj

gravajn,  ekzakte  sciencajn  esploradojn
parapsikajn  aŭ  metapsikajn.  Fanatikaj
kredemuloj  insiste  asertas  „super-
naturecon“  de  ĉi  tiuj  misteroj,
kvankam  ilia  konkludo  estas
venkebla jam per la simpla fakto, ke
io,  kio  efektive  jam ekzistas,  estas
proprasence  natura.  Cetere  ankoraŭ
multaj  aliaj  „naturaj“  okazintaĵoj
restas  eĉ  por  la  scienco  ankoraŭ
misteraj,  kiel  ekzemple  elektreco,
magnetismo  kaj  aliaj  fortoj.  Mi  eĉ

nun ne konas ĉiujn fortojn naturajn, kiuj
estas vere naturaj. Asertado pri la malo estus absurda. Kial do
oni ne rajtus paroli en la kazo de Tut-Anĥ-Amon pri kvankam
nekonata, sed tamen tute normala forto natura? Mi estis en la
iama Ĉeĥoslovaka respubliko la unua, kiu tuj post la alveno de
sciigoj pri la morto de Lord Carnarvon publike paroladis pri la
mistero de lia morto, samtempe kun sciencaj  klarigoj pri  ĝiaj
kaŭzoj. Tiu konkludo estis aprobita de faka forumo de la ĉeĥa
societo metapsika kiel la plej versimila kaj kiel ne-supernatura.
Antaŭ ol mi koncize citos ĝin, mi pritraktu la faktojn de la Tut-
Anĥ-Amon-aj viktimoj komence de la kazo de Lord Carnarvon
ĝis la plej nova tempo. Super la eniro al la Tut-Anĥ-Amon-a
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kripto vidiĝas konata epitafo hieroglifa: „Polviĝu la mano, kiu
leviĝas  kontraŭ  mia  bildo.  Polviĝu  tiu,  kiu  etendas  manon
kontraŭ  mia  nomo.  Li  gardu  sin  antaŭ  mia  patro  Amon  –
malfeliĉo venos rapide“. Do, ĝi signifas malbenon, kiun kvazaŭ
elparolis la buŝo de balzamita kadavro faraona. Kaj la malfeliĉo
fakte venis rapide – kaj ne restis unusola: la riĉa angla sportulo,
kiu partoprenis  en la  elfosadoj,  lord Carnarvon,  eniris  kiel  la
unua en la kripton kaj mortis, pikita de insekto. La amiko de la
Lordo,  la  amerika  miliardulo  George  Jay-Gould,  scivoleme
ankaŭ eniris tien kaj mortis, infektita de pesto. Kaj ankoraŭ la
tria  multmilionulo  Wolf  Jiel  mortis  pro  scivolemo,  kiam  li
revojaĝis  hejmen  sur  sia  propra  jaĥto.  Hovard  Carter,  la
gvidanto  de  la  elfosadoj,  grave  malsaniĝis.  La  edzino  de
Carnarvon  dum  sia  vojaĝo  per  aviadilo  al  Egiptujo  mirige
saviĝis de la morto per „hazarda“ katastrofo.

Kun afabla permeso de la aŭtoro tradukis Esperantlingven 
 Jan Molnár.

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 537970
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: CZ3520100000002801322017SWIFT/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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