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Rememoro de E-mental´anoj
Kara Lenka,
kiom longe ni konas unu la alian? Longe.
Kie ni unuafoje renkontiĝis? Ni kelkaj ne plu memoras.
Kaj vi ĉiam estis ŝercema, energia kaj bonhumora.

Ni memoras multajn komunajn gajajn tagojn kaj vesperojn (kaj
noktojn!) en via kabano en Jevany.
Ni memoras la unuan tute frostan BIEROn en Pardubice kun
varma tranoktado en via domo.
Ni memoras  komunajn kradrostadojn en Chotýčany.
Ni memoras viajn unubuŝaĵojn en praga bestĝardeno.
Ni memoras vin kantanta  kaj  vinon trinkanta en memorplena
Vina seminario en Znojmo.
Ni  memoras  spritan  etoson  kun  vi  dum  multaj  E-mentalaj
Kristnaskfestoj.
Ni memoras komunajn Silvestro-noktojn.
Ni  memoras  vian  aktivecon  (kaj  dancadon!)  okaze  de  la
konferencoj de ĈEA.
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Ni memoras vian zorgon pri ni ĉiuj dum UK en Francio en la
jaro 2015 kaj en Portugalio en la jaro 2018.
Ni  memoras  fruktodonan  fungokolektadon  en  Rokytnice  kaj
ĉerizokolektadon en Lazinov. 

Ni simple memoras vin!
Same kiel sur la tero, plu restu en ĉielo kiel anĝelo!

E-mental´

2-A VIRTUALA KONGRESO DE ESPERANTO:
JAM EBLAS ALIĜI, SENPAGE POR INDIVIDUAJ

MEMBROJ DE UEA ĜIS LA 4-A DE JULIO

Malfermiĝis,  la  4-an  de  majo,  la  aliĝilo  al  la  2-a  Virtuala
Kongreso  de  Esperanto  (VK):  vk.esperanto.net.  La  2-a  VK
okazos  dum  la  tagoj  antaŭviditaj  por  la  nuligita  106-a
Universala Kongreso, nome de la 17-a ĝis la 24-a de julio. Ĝi
havas la saman kongresan temon: “Paco kaj konfido: universalaj
valoroj” (uea.org/gk/920). Provizora programo baldaŭ aperos.

La aliĝo al la VK estas senpaga por Individuaj Membroj (IM) de
UEA (kaj TEJO), kiuj aliĝas ĝis la 4-a de julio 2021. Frua aliĝo
gravas,  por  ke  la  organizantoj  povu  proponi  la  plej  bonajn
rimedojn kaj  servojn.  Post  tiu dato,  estas  antaŭvidita  simbola
kotizo pro kostoj de traktado de malfruaj aliĝoj.

Por aliĝi al la VK IM-oj de UEA devos unue indiki sian UEA-
kodon. Se la sistemo ne rekonas la kodon, vi povas kontroli ĝin
ĉe uea.org/via/persone. Se vi aliĝis lastatempe, povas esti ke la
sistemo de VK ankoraŭ ne havas la plej ĝisdatan informon de la
datumbazo de UEA pri via membreco en 2021. Tiuokaze, bv.
sciigi tion al la indikota retadreso dum la aliĝprocezo.
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Se vi ankoraŭ ne membras en UEA por 2021, eblas - plej simple
-  samtempe  aliĝi  al  UEA  kaj  la  VK  per  la  VK-aliĝilo.  Tio
ebligos al la sistemo tujan sciigon pri via individua membreco
en UEA.

Aliĝi  al  la  VK sen  membriĝi  en  UEA ankaŭ  eblas,  kontraŭ
aliĝkotizo de 50 EUR ĝis la 4-a de julio kaj 75 EUR post tiu
dato.

Subtenaj  donacoj  por  realigo  de  la  VK  bonvenas.
(uea.org/alighoj/donacoj/virtuala_kongreso)  kun  sciigo  al  la
Financa Fako (financoj@co.uea.org). UEA antaŭdankas ! ĉiujn
subtenantojn.

Karaj  geamikoj,  jen  la  invitilo  al  ĉeĥaj  geamikoj  en  la
diskutgrupo  v4-landoj-kaj-esperanto@googlegroups.com pri
kiuj Vi  pensas, ke ankaŭ ili  povus kaj volus kunlabori por nia
celo:  la  instruado  de  Esperanto  en  la  bazgradaj  lernejoj.
Bonvolu informi min pri la JES-aj nomoj kaj retadresoj, por ke
mi povu alligi ilin al la diskutlisto.

Plej amike Ludoviko
Molnár

Virtuala renkontiĝo - Surspure de doktoro Zamenhof
La 15-an de aprilo ekde 18.30 h. ĝis la 20 h. okazis omaĝe al la
datreveno de lia forpaso virtuala renkontiĝo de 25 esperantistoj
el diversaj lokoj en nia lando kaj ankaǔ el Pollando, Hungario,
Kanado, Slovakio.
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Danke al novaj teknikaj eblecoj, kvankam dise, tamen ni kune
povis  partopreneni  tiun  renkontiĝon,  kiun  organizis  Pavla
Dvořáková el Sablo (el ĉeĥa urbo Písek). 
Ni povis aǔdi ŝian prelegon pri sia vizito en Varsovio, vagante
sur  la  lokoj,  kie  ankaǔ  eble  iam  loĝis  kaj  paŝadis  D-ro
Zamenhof.     L.S.

Surspure de doktoro Zamenhof en Varsovio
Doktoro  Zamenhof  (tiam  14jara  Lazaro)  venis  al  Varsovio
(supozeble  per  trajno)  el  300  km  fora  Bjalistoko  kun  siaj
gepatroj kaj 6 gefratoj en decembro 1873. Kiel tiam aspektis la
urbo, vi povas vidi en tiu ĉi unika fotovideo. Kun escepto de ĉ. 6
jaroj, dum kiuj li loĝis sume en Plock, Vieno, Vejsiejai, Cherson
kaj Grodno, li pasigis en Varsovio plejparton de sia vivo, en ĝi li
ankaŭ mortis  kaj  estas  entombigita  en  la  Juda  tombejo en la
kvartalo Wola ĉe la str. Okopowa.  Sed en kia medio li loĝis, kio
ĉirkaŭis kaj influadis lin, tra kiuj stratoj li iradis, kion vidis liaj
okuloj?  Tio  nun  tre  malfacile  imageblas,  ĉar  dum  la  2-a
mondmilito Varsovio estis grave damaĝita kaj post rekonstruo
ne ĉiuj, sed tamen multaj lokoj aspektas jam tute aliel - tion mi
konstatis  dum  mia  vizito  en  junio  2019.  El  mia  detektiva
esplorado  kaj  el  miaj  propraj  fotaĵoj  kaj  rememoroj  naskiĝis
eksperimenta  virtuala  promeno  tra  la  tempospaco.  Ĝi  havis
premieron la 15-an de aprilo, unu tagon post la forpasdatreveno
de d-ro Zamenhof, kadre de la interretaj kunvenoj de la E-Klubo
en  Prago.  Mi  ĝojas,  ke  partoprenis  interesitoj  ankaŭ  el  aliaj
urboj  (inkl.  membrojn  de  AEH)  kaj  el  eksterlando.  Ĉar  pro
teknikaj kialoj la prelego ne povis esti registrita kaj la refilmado
nur nun estas planata kaj ĉar mi estis petita de la redakcio pri
kontribuo,  mi  provos  mencii  "surpapere"  almenaŭ  kelkajn
interesajn informojn kaj retligilojn.
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     D-ro Zamenhof loĝis en Varsovio ĉe pluraj adresoj kaj krom
la lasta ĉiuj tre proksimis kadre de unu kvartalo -  Muranów.
Ĝia nomo prave memorigas vin pri la kristala vitro, konata el la
insuletaro Murano apud Venecio. Ĝuste de tiu regiono devenis
itala arkitekto Belotti, kiu en tiuj lokoj konstruis barokan reĝan
palaceton, en la 19-a jarcento tamen jam ne plu ekzistantan. 

 Komence  la  familio
Zamenhof  ekloĝis  en  la
najbaraj  stratoj  Nowolipie
kaj Nowolipki. Tiuloke situis
ankaŭ  lerneja  pensioneto  de
Marko  Zamenhof  kaj
filologia  gimnazio,  kiun
Lazaro  frekventadis  kaj  en
kies  ĝardeno  dum paŭzoj  li
supozeble ankaŭ cerbumadis
pri sia lingva projekto. Se vi
volas  almenaŭ  virtuale  eniri
la  lernejon,  vi  povas  spekti
en  Jutubo  polan  filmon
Mlody las (La juna arbo) el
1934, kiu estis en ĝi filmita.

La  vigla  neriĉa  kvartalo,  loĝita  plejparte  de  judoj,  en  1940
fariĝis centro de la juda geto kaj post la ribelo ĝi estis komplete
detruita. Sekve sur ĝia teritorio estis konstruita nova loĝkvartalo
(vidu surfote). 
Proksime  al  Nowolipki  en  la  sama  kvartalo  troviĝis  ankaŭ
angula domo en la  strato Dzika n-ro 9,  en kiu dr.  Zamenhof
loĝis  kaj  laboris  en  1897-1915  kaj  verkis  plej  multajn  siajn
verkojn. Kiel aspektis tiutempe la urbo, nomata ofte "Parizo de
la Nordo"? Vi povas trairi  la tempopordegon kaj  kun iom da
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fantazio eniri la vivospacon de d-ro Zamenhof pere de mallonga
video "Varsovio en 1900", kreita el la tiutempaj bildkartoj. Fine
de 1930 la ĉ. 600 metrojn longa parto de la  strato Dzika estis
nomita  strato de Ludoviko Zamenhof kaj sur la domo, situanta
surloke  de  lia  tiama  loĝejo,  ekde  1959  troviĝas  dulingva

rememortabulo  (surfote  antaŭ  la
koncerna  domo  nia  tiama  brila
ĉiĉeronino Szylvia Citko). 
     
Doktoro  Zamenhof  (same  kiel  liaj
fratoj)  heredis  de  sia  patrino
kormalsanon,  al  kiu  aliĝis  ankaŭ
malforteco  de  la  kruroj.  La  lastajn
neplenajn 2 jarojn de sia vivo li pasigis
ekster  Muranów en la  eleganta  strato
Królewska (Reĝa) 41, vid-al-vide al la
bela  Saksa  Ĝardeno.  Ĉar  al  la  domo
estis de ekstere alkonstruita lifto, d-ro
Zamenhof,  kvankam  jam  malsana,
povis facile eliri kaj ofte promenadi kaj
ripozi en la bela parko, kiu bonŝance en
simila aspekto ekzistas ĝis nun. Do se
vi  iam vizitos  Varsovion,  enmense  vi
povos promeni  en  ĝi  kune kun li  (aŭ
almenaŭ  virtuale  pere  de  la  video,
kaŝita sub la supra retligilo!).
Parto de la prelego estis dediĉita ankaŭ
al la grava temo pri forpaso, entombiga
ceremonio  kaj  al  sorto  de  la  nuna
tombomonumento.  Kiel  ĉefan  inform-
kaj fotofonton mi rekomendas broŝuron

6

https://www.youtube.com/watch?v=esXCb9aq588
https://eo.wikipedia.org/wiki/Strato_de_Ludoviko_Zamenhof_en_Varsovio
https://www.youtube.com/watch?v=oEckChib8DU


"La Lastaj  Tagoj  de D-ro  L.  L.  Zamenhof"  de Teo Jung kaj
Adolf  Oberrothman,  aperinta  en 1921,  kiu nun estas  senpage
elŝutebla  kaj  legebla  en  Vikifontaro kaj  en  la  projekto
Gutenberg.
En tiu ĉi artikoleto povis esti  menciita nur tre eta parto de la
informoj kaj fotoj. Por 26.7.2021 estas planata la dua parto de
tiu  ĉi  virtuala  prelego,  pri  kio  ni  informos  vin  en  la  sekva
numero. Ĝi estos dediĉita pli al la homoj ĉirkaŭ d-ro Zamenhof,
al Muranów dum la 2-a mondmilito, al la Unua Libro kaj al la
nunaj ZEO-j en la urbo.  Ĝis tiu tempo okazos ankaŭ refilmigo
de la unua parto kaj interesitoj ricevos retligilon por spekti ĝin.
Antaŭdankon pro via ev. intereso!
Doktoro  Zamenhof  sendube  meritas  esti  rememorata  kaj  tiel
daŭre revivigata.                                             Pavla Dvořáková  

Iom pri la ĉeĥaj esperantistoj-blinduloj
En ĉi  tiu  artikolo  mi  volas  dediĉi  iom da  rememoroj  al  niaj
blindaj esperantistoj, kiuj multe kontribuis al la unua internacia
kongreso de blindaj esperantistoj antaŭ cent jaroj. Ĝi okazis ene
de la 13a Universala Kongreso de Esperanto okazinta en la jaro
1921 en Prago. Ne estis hazardo, ke ĝuste en Pragon alveturis
esperantistoj-blinduloj el multaj landoj. Sed por klarigi tion ni
saltu pli profunden en la historion.

Jam  en  la  jaro  1904  estis  fondita  Esperantista  Rondeto  de
Blinduloj ene de la instituto Klar (ĝi estis fondita en Prago en
1832 kaj  portas  la  nomon de sia  fondinto Alois  Klar  (1763–
1833),  profesoro  de  la  praga  universitato  kaj  mecenato
prizorganta  blindulojn;  ĝi  ekzistas  ĝis  nun).  La motoro de  la
rondeto estis Karel Emanuel Macan (1858–1925), pedagogo kaj
muzikkomponisto, kiu mem blindiĝis kiel 12-jara knabo. Li ne
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nur estis sindonema kaj tre kapabla ankaŭ organize, sed li ankaŭ
kapablis trovi pliajn oferemajn personojn. Inter tiuj estis ankaŭ
prof. Stanislav Stejskal, kunlabore kun kiu li komencis eldonadi
la  periodaĵon  en  brajla  skribo  Aŭroro,  kies  redaktoro  Macan
restis  ĝis  sia  morto.  Aŭroro aperas  ĝis  nun  kiel  aldonaĵo  de
blindula gazeto Zora, ne nur en la brajla skribo, sed ankaŭ kiel
songazeto.  Ĝi estas  aparte mendebla kaj  havas abonantojn en
multaj landoj. Macan ankaŭ fondis la bibliotekon por blinduloj,
kiu portas lian nomon kaj kiu funkcias ĝis nuna tempo.

Kiel  evidentas  de  la  koncizaj  supraj  informoj,  la  movado  de
ĉeĥaj  blindaj  esperantistoj  estis jam antaŭ la jaro 1921 sufiĉe
forta.  Tial  povis  K.  E.  Macan  realigi  sian  ideon  organizi  la
unuan  blindulesperantistan  kongreson,  kiu  sekve  havis
neimageblan  sukceson.  Ĝin  partoprenis  58  blinduloj  kaj  13
vidantaj esperantistoj en la rolo de akompanantoj, do entute 71
personoj  el  11  diversaj  nacioj  (1  anglino,  3  aŭstroj,  51
ĉeĥoslovakoj,  2  danoj,  3  francoj,  6  germanoj,  1  hispano,  1
hungaro, 1 nederlandano, 1 svedo kaj 1 sviso).

Dum la kongreso estis pritraktitaj inter aliaj proponoj fondo de
tutmonda  organizaĵo  de  blindaj  esperantistoj,  starigo  de
internacia  brajla  biblioteko kaj  starigo  de  internacia  blindula
informejo.  Por  fari  ankaŭ  bonan  propagandon  de  Esperanto
okazis  eĉ  publika  koncerto  de  blindaj  virtuozoj,  kiun  aktive
partoprenis la muzikistoj el  Ĉeĥoslovakio,  Danio, Francio kaj
Germanio.

Post  la  kongreso  la  Societo  de  Ĉeĥoslovakaj  nevidantaj
esperantistoj  aperigis  en  brajla  skribo  281-paĝan  almanakon
enhavantan  ĉiujn  gravajn  referaĵojn  kaj  proponojn.  Kaj  mi
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aldonu,  ke  la  revo  fondi  tutmondan  organizaĵon  de  blindaj
esperantistoj oficiale realiĝis tuj en la sekvaj jaroj.

La vigla blindula Esperanto-movado en Ĉeĥio daŭris ankaŭ post
la  praga  UK.  Kiam  en  1925  forpasis  Emanuel  Macan,  la
redaktoradon de Aŭroro transprenis alia sindonema esperantisto
Vuk Echtner, mem vidanta, sed li multe dediĉis sin al blinduloj.
Li plenumis tiun taskon ĝis 1975, sekvis lin Jiří Vychodil kaj en
2006 la taskon transprenis Jiří Jelínek, kiu ĝin redaktas ĝis nun. 
Se mi jam tuŝis la estantecon, mi aldonu, ke estas neimagebla
amaso da laboro de niaj sindonemaj nevidantaj samideanoj. Post
la  finredaktado  fare  de  Jiří  Jelínek  (kiu  krome  kunredaktas
ankaŭ la  organon de  LIBE  Esperanta ligilo)  venas  tasko por
geedzoj Ivana kaj Tadeo Karaš, kiuj ne nur zorgas pri lingvaj
korektadoj,  sed  ankaŭ  preparas  la  sonregistradon.  La  propra
brajla  kajero  estas  presata  en  la  blindulpresejo  en  Prago.
Parenteze, tie oni presas ankaŭ la gazetojn Esperanta ligilo kaj
eĉ Itala ligilo.
Se  iu  volas  scii  pli  pri  la  historio  de  la  blindula  Esperanto-
movado, jen la ligilo al la ampleksa 334-paĝa verko Historio de
Esperanto-movado inter la blinduloj 1888–2015: 
http://www.esperanto.es:8080/jspui/bitstream/handle/
11013/5231/Historio_de_la_Esperanto-
movado_inter_la_blinduloj_2p.pdf;sequence=1

                      Petro Chrdle

Karel Emanuel Macan (1858–1926)
Fondinto  de  la  Esperanto-movado  inter
ĉeĥoslovakaj  blinduloj  kaj  iniciatinto  de  la
unua  internacia  kongreso  de  blindaj
esperantistoj.
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Karel Emanuel Macan naskiĝis la 25an de decembro 1858 en la
ĉeĥa urbeto Pardubice kiel filo de fama fervoja inĝeniero. Kiel
lernanto de reala lernejo (duagrada lernejo) en Praha, kien estis
transloĝiĝinta la familio, li perdis unu okulon pro eksplodigo de
kapsulo trovita en tirkesto de skribtablo de sia patro. La duan
okulon li perdis poste pro ekpuŝo al eĝo de infana kalkulilo en
malluma  ĉambro,  estante  studanto  de  kemio  en  teknika
altlernejo.

Aldono al la artikolo pri la Esperanto-Muzeo en Jokohamo
en la n-ro 3/2021

Mi estas abonanto de la periodaĵo eldonata de Esperanto-Klubo
en Jokohamo Novaĵoj tamtamas jam multajn jardekojn. Unue ĝi
atingis min en la papera formo, en lastaj jaroj en la elektronika.
Tial mi kompreneble ne pretervidis la informon pri la aĉeto de
domo  kaj  preparlaboroj  de  ilia  Esperanto-muzeo.  Tuj  mi
proponis,  ke  mi  sendos  al  ili  ĝis  6  kg  da  eldonaĵoj  de  mia
eldonejo KAVA-PECH (pro la poŝta tarifo), sed por ne sendi al
ili,  kion ili  jam posedas,  mi petis la liston de la eldonaĵoj  de
KAVA-PECH, kiujn ili jam posedas.

Tiun liston sendis al mi amikino Doi Ĉieko, kaj mi elektis 18
valorajn publikaĵojn, kiuj mankas en ilia biblioteko, inkluzide de
dikaĵoj  Aventuroj  de  la  brava  soldato  Ŝvejk  kaj For  la
batalilojn!. Malgraŭ tio, ke mi klare skribis, ke temas pri donaco
kaj  mi  ne  atendas  reciprokon,  mi  ricevis  plurajn  japanajn
eldonaĵojn  en  Esperanto,  kiujn  mi  jam havas  preparitajn  kun
aliaj aĵoj por donaci ilin al la Esperanto-Muzeo en Svitavy dum
mia plej proksima vizito tie – krom unu, kiu estas tre valora por
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mia verkado, do kiun mi konservos kaj donacos al Svitavy nur
pli poste.

Petro Chrdle

Karaj, Jen la aktuala programo laŭ nia reta 
agendo: https://gresillon.org/agendo
Por ajna demando skribu al: gresillon@gmail.com aŭ 
kastelo@gresillon.org 

2021-julio-05/09:  Verda Naturisma Semajno kun INOE, 
FestiNATUR

2021-julio-23/aŭg-01:  Maratona Esperanto-kurso kun Koutny 
Ilona kaj aliaj   
2021-julio-25/31:  Internacia E-Konferenco post OSIEK pri variaj 
temoj + AMO-seminario
2021-aŭgusto-02/12:  Festa Semajno por infanoj kaj familioj kun 
Nicky, Jean-Luc, Larisa   
2021-aŭgusto-13/20:  FESTO'revenas, mojosa junulara renkontiĝo    
2021-aŭgusto-27/29:  Someraj Universitatoj de pluraj organizoj
2021-oktobro-20/24:  Ĥora (korusa) renkonto de Interkant kun 
Zdravka Bojĉeva   
2021 oktobro-20/24:  Migrada semajno (nur en Esperanto) kun 
Olivier Buisson  
2021-okt-24/nov-01:  AŬTUNE, la Esperanto-ferioj - kun halovena 
festo
Sanon kaj liberon !                                             Bert ŜUMAN

Tristaj informoj:
La 19.3.2021 mortis MVDr. František Rytíř el Tábor en la aĝo
91 jaroj. La rememoron al li sendis al ni Jindřiška Drahotová:
Kun sinjoro doktoro František Rytíř (1929-2021) mi konatiĝis
en naŭdekaj jaroj, kiam mi regule veturadis por semajnfinoj en
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urbon Tábor. Li loĝis proksime en vilao kun sia afabla edzino.
Li  perfekte  parolis  Esperante  kaj  invitadis  min  por  ekskursoj
kun sia Esperanta klubo en proksimecon de la urbo. Dum tiuj
promenoj tre interese kaj kun profundaj scioj akompanis nin per

sia  rakontado  sinjoro  Rajlich  (1914  -
2005).  Doktoro  Rytíř  kapablis
kunlabori  kun  reprezentantoj  de
urbodomo  okaze  de  subteno  kaj
propagando  de  Esperanto.  Li
interesiĝis pri Esperanta vivo de AEH
kaj  seminarioj  en  Skokovy  kaj  kun
ĝojo  akceptadis  Legolibretojn  kaj
rakontadon  pri  Esperanta  agado  de
aliaj  kluboj.  Ni  vigle  korespondis  pri
diversaj temoj.  

La doktoro estis bestkuracisto specialisto pri abeloj  kaj ilin li
amis.                                                           JoDo, aprilo 2021

El la redacio:
Komence de la monato majo ni ricevis informon, pri forpaso de
s-ano Jindřich Nosek el Prago. En la decembro 2020 li ĝisvivis
88 j. 

Honoron al ilia memoro!

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)
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http://www.esperanto-aeh.eu/
mailto:aeh@esperanto-aeh.eu


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.

13


	2-A VIRTUALA KONGRESO DE ESPERANTO:
	JAM EBLAS ALIĜI, SENPAGE POR INDIVIDUAJ MEMBROJ DE UEA ĜIS LA 4-A DE JULIO

