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Nova prezidanto de AEH
Pro la  morto  de  du membroj  el  la  AEH-estraro  ni  laŭstatute
devis elekti du novajn anojn.
Do ni sciigas al vi, karaj gesamideanoj, ke nova prezidanto de
AEH estis elektita kaj sian komision akceptis Petr Angelov, filo
de  Lenka  Angelová.  Samtempe  estis  akceptita  en  la  estraron
Mirka Kosnarová, fratino de Lenka, kiu tuj komencis labori kiel
la  redaktorino  de  nia  gazeto  Informilo  kaj  la  suplemento  de
Informilo Antaǔen.            Mirka kaj Ludmila

Alvoko al kunmanĝado tra la mondo kadre de 
la 2-a UK-virtuala kongreso, la 21-an de julio 2021

Ankaŭ en 2021, kadre de la UK de Esperanto, okazos virtuale la
kongresa bankedo. Oni kune festos tiun ĉi universalan homan
bezonon  (manĝi),  kiu  mirinde  ebligas  plenumi  paralele  alian
nepran bezonon de la homoj: la bezonon pri interhoma kontakto
(kunmanĝi).  UEA  invitis  vin  ĉiujn  partopreni  la  aranĝon

7-8
JULIO - AŬGUSTO  2021   Kol. 434-435/37



“Kunmanĝado tra la Mondo”, merkrede, la 21-an de julio, 2021,
15:00-17:00 UTC.

La partoprenantoj montros al la cetera mondo kiel ili festas per
manĝado de tipe lokaj  aŭ festenaj  pladoj  en hejma etoso kaj
ankaŭ  kiel  la  manĝaĵoj  estis  preparitaj.  La  tutmondeco de  la
partoprenantaro en la Virtuala Kongreso liveros la ŝancon sperti
plej  diversajn  manĝaĵojn  kaj  manĝokutimojn.  Ankaŭ  ĉar  en
diversaj mondopartoj estos malsama horo, kelkaj matenmanĝos
dum aliaj vespermanĝos kaj tio estas tute konvena, ĉar la tuta
virtuala bankedo estos pli bunta kaj interesa.

Proponoj por partopreno en la aranĝo estis bonvenaj. La apartaj
eroj de tiu ĉi tutmonda festo daŭru averaĝe 5 minutojn. Ili nepre
havu la  viv-elsendotan  parton,  kie  homoj  solaj  aŭ  en familia
rondo  gustumas  la  montritan  pladon,  kiun  ili  priskribos.  La
kuiristoj povas ankaŭ antaŭregistri parton de la prezentado, per
kiu ili montros la pretigadon de la manĝaĵoj.

Limdato por sendi la proponojn estis la 10-a de julio 2021.. 

El la Gazetaraj Komunikoj de UEA

Pri la plej granda eŭropa ora trezoro el Podmokly

Povas ŝajni nekredebla al vi, sed nur la trovaĵo el la ĉeĥa vilaĝo
Podmokly meritas tiun ĉi kvalifikon:
la plej granda ora trezoro de la plej malnovaj kaj la plej raraj
moneroj en nia ŝtato,
la plej granda kolekto de oro,
la plej granda kolekto laŭ nombro de oraj moneroj trovitaj sur la
eŭropa kontinento.
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Veturante post la spuroj de tiu ĉi unika trezoro, ni devas turniĝi
ne al nordo – direkte al la malsupra fluo de la rivero Elbo, kie
situas ankaŭ la urbo de la sama nomo (Podmokly) – sed ni devas
turniĝi  al  sudo.  Ni  trovos  negrandan  vilaĝon  Podmokly
proksimume sur la duono de la vojo inter la urboj Zbiroh kaj
Rakovník. Tie ĉi ni iras tra valo de negranda rivereto kaj post ne
multaj centoj da metroj ni haltos. Nur malfacile ni trovos sur tiu
ĉi loko malgrandan monumenton kun la ciferoj 1 – 7 – 7 – 1. Jes
ĉi tie tio estis.

En  la  jaro  1771
ĝuste  sur  tiu  ĉi
loko  oni  trovis
tian  grandegan
trezoron  de  oraj
moneroj,  kian  de
tiu  tempo  en  nia
ŝtato  eĉ  en  tuta
Eŭropo  neniu
trovis.  Al  tiu  ĉi
feliĉa  hazardo
helpis  longe

daŭrantaj pluvoj, dum kiuj la rivereto de Podmokly elbordiĝis
tiom, ke parto de la bordo deŝiriĝis. 
Kaj poste alvenis la 12-a de junio 1771. 
Kelkaj falĉistoj falĉis tie herbejon. Unu el ili – Janota – foriris
flanken  kaj  subite  ekvidis  multon  da  flavaj  „ŝtonetoj“  kun
strangaj  figuroj.  Supozante,  ke  li  trovis  latunajn  butonojn,  li
kolektis amason en poŝon por siaj infanoj. La buboj ludis kun ili
sur la vilaĝa placo, ĝis disfamiĝis, ke tio ne estas butonoj, sed
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ormoneroj. Vi povas facile imagi la subitan fuĝon de loĝantoj el
Podmokly, al la loko, kie la falĉisto Janota trovis ilin. Tie restis
ankoraŭ tiom da ormoneroj, ke neniu foriris kun malplena poŝo. 

Ormoneroj estis trovitaj aparte, daŭre kaj daŭre, kvazaŭ ne estus
fino de la  trezoro,  ĉar  la persista  pluvo alportadis  novajn kaj
novajn ormoneroj el la argilo kaj koto. La homoj kolektis ilin
ankaŭ el la elbordiĝinta rivereto. Feliĉo turniĝis al la loĝantoj el
Podmokly. 
Sed  la  ĝojo  ne  daŭris  longe.  Nome  tiu  ĉi  novaĵo  tre  rapide
disfamiĝis kaj en la vilaĝon Podmokly alvenis grupo da oficistoj
el la bieno de Křivoklát,  kies posedanto estis la princo Karlo
Egon Fürstenberk. Li verŝajne ne sciis multe pri Podmokly ĝis
tiu tempo kaj liaj oficistoj eĉ ne irus tien malpurigi al si la ŝuojn,
se ilia mastro mem ne sendus ilin tien. La oficistoj postulis la
trovitajn  ormonerojn  perforte.  Ili  ankaŭ  elpelis  loĝantojn  el
Podmokly kun ŝoveliloj kaj hakfosiloj al la loko de la trovaĵo,
ke  ili  fosu  kaj  trovu  la  kernon  de  la  trezoro.  Malfruan
posttagmezon ies hakfosilo renkontis metalan baron. La oficistoj
ĵetiĝis al la loko de kie aŭdiĝis la metala sono. Per la manoj ili
eltiris el la tero la reston de granda bronza kaldrono. Ene de ĝi
brilis inundo da ormoneroj. Tiel estis malkovrita la propra kerno
de la trezoro de Podmokly.
Kiom granda estis la trezoro el Podmokly kaj kiom ĝi enhavis?
Kiam oni sumigis ĉiujn garditajn indikojn pri moneroj de tiu ĉi
trezoro,  oni  povis  konstati,  ke  en  la  kaldrono  estis  ĉirkaŭ
kvindek kilogramoj de tre raraj keltaj ormoneroj preskaŭ el pura
oro. Tiuj estis la plej malnovaj moneroj faritaj sur nia teritorio
de la dua ĝis la unua jarcento antaŭ Kristo. 
Kio restis el tiu ĉi trezoro? Tio estas tre doloriga demando. Ni
devas ekkonscii,  ke tio okazis  en la dua duono de la dekoka
jarcento, kiam la rilato al arkeologiaj memoraĵoj ne estis tia, kia
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ĝi estas nuntempe. Do, la granda plimulto de la juvela trezoro
estis detruita. Preskaŭ la tuta kvanto da ormoneroj estis elfandita
kaj  el  28  kilogramoj  estis  faritaj  dukatoj  kun  portreto  de  la
aŭstria  imperiestrino  Maria  Tereza.  Proksimume  el  18
kilogramoj estis faritaj dukatoj kun la portreto de Karlo Egon
Fürstenberk  mem.  Oni  supozas,  ke  ĉirkaŭ  1 000  ormoneroj
„perdiĝis“ inter unuopaj trovantoj, tio estas ĉirkaŭ 4 kilogramoj.
Oni supozas, ke la trezoro de Podmokly enhavis ĉirkaŭ 7 000
ormonerojn. Se ni kalkulas, ke unu tia ormonero kostas en la
merkato  de  kolektantoj  proksimume  5 000  kronojn,  la  prezo
estas 35 milionoj da kronoj. Sed tiu ĉi grandega sumo estu nur
por imago pri kiom granda trezoro temas, ĉar estas tre malfacile
precize esprimi financan valoron de historiaj objektoj. 

Fine ni respondu la demandon, kiu povis esti la origina havanto
de tiom grandega kvanto da ormoneroj? Evidente tio ne estis
privatulo  eĉ  ne  la  plej  riĉa  komercisto.  Nune  superregas  la
opinio, ke tio estis kelta ŝtata trezoro, kovrita sub kelta loĝejo,
evidente en la tempo de granda danĝero, kiu minacis al la kelta
nacio,  eble  de  germanoj,  eble  de  romianoj.  Tiuj  homoj,  kiuj
kovris  la trezoron,  verŝajne pereis en milita ŝtormo aŭ perdis
siajn vivojn dum aliaj okazaĵoj kaj por tiu ĉi grandega riĉaĵo ili
mem neniam revenis.
Sur la fama loko, kie la supre menciita falĉisto Janota trovis la
trezoron, estas modesta monumento – fakte nur limŝtono – kun
la  dato  1771.  Ĝi  staras  en  deklivo  super  la  rivereto  de
Podmokly, kovrita per sovaĝrozuja arbedo, kiel muta atestanto
de okazaĵoj en tiu mirinda jaro de mizero kaj mallonga feliĉo de
loĝantoj el Podmokly.

Sendis JoPeK

Theophile Cart (1855–1931)
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Fondinto  de  „Esperanta  Ligilo“  kreinto  de  nia  movado en  la
unuaj tempoj.

Prof.  Th.  Cart,  ne  nur  estis  la  fondinto  de  la
”Ligilo”, sed ankaŭ la efektiviganto de la ideo pri
Esperanto  kiel  internacia  lingvo  por  blinduloj.
Oni pripensu, ke li kreis  –  kvazaŭ el nenio  –  la
unuajn  lernolibrojn  en  brajlo-skribo,  kreis  nian
”Ligilon”, kreis per tio tiun kunlaboradon kaj tiun
interamikiĝadon  de  la  tuta  blindularo,  kiu  nun

ĉirkaŭtenas kvazaŭ per retego multajn landojn de nia terglobo.
Ne  mirige  do,  ke  prof.  Cart  estis  nomita  ”Paĉjo” de  la
blindulesperantistaro dum kaj ekster la kongresoj kaj eĉ vidantaj
samideanoj diris, ke li estis ”La dua patro” post Zamenhof. 

Jindra
Spegulo
Fabelo el Koreio

Malproksime de la ĉefurbo vivis en iu montaro malriĉa lignisto.
Li havis nur unu filon. Li vidviĝis. Kiam lia filo maturiĝis, la
patro trovis por li edzinon.
La filo, kiu tre amis sian patron, obeis la konsilon de la patro,
edziĝis kaj kondutis bone. Ĉiuj tri vivis malgraŭ sia malriĉeco
feliĉe. Poste venis tempo kaj la patro mortis. Post la morto de
sia patro la bona filo ceremoniis kaj preĝis laŭ la korea religio.

Post iom da tempo la juna edzo devis veturi en la ĉefurbon pro
grava  afero.  Dum trairo en  la  urbo li  ekhaltis  ĉe  vendejo  de
brokantisto kaj lian rigardon katenis nigra lakskatoleto. Ĝi estis
globforma kaj kaŝis spegulon el lakmetalo. La juna viro neniam
vidis spegulon kaj li ne sciis kiel ĝi servas por homo. Li devenis
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el tre malriĉa kaj vasta regiono kaj neniu el liaj najbaroj havis
spegulon.
Li  rigardis  en  ĝian  brilan surfacon kaj  lia  spiro ekhaltis.  Lia
morta patro rigardis al li, sed ne kaduka kiel antaŭ la morto, sed
juna kaj forta. La junulo pensis, ke la spirito de la patro estas
kaŝita en tiu skatoleto. Li ekĝojis kaj rapide fermis la skatoleton.
Al  la  vendisto  li  diris  nenion  pri  sia  malkovro.  Li  aĉetis
skatoleton kaj foriris. Ankaŭ al la edzino li diris nenion. Kiam li
restis sola, li malfermadis sekrete la skatoleton kaj parolis kun la
spirito de sia patro. Li rakontis al li pri siaj ĝojoj kaj malĝojoj.
Post kelka tempo lia edzino malkovris la sekreton de sia edzo
kaj  iam  post  lia  foriro  ŝi  malfermis  la  skatoleton.  Ankaŭ  ŝi
neniam  en  sia  vivo  vidis  spegulon.  Ŝi  rigardis  en  la  brila
speguleto la vizaĝon de juna belega virino. Sed ŝi ne konis ŝin.
Unue  ŝi  estis  surprizita,  sed  poste  ekĵaluzis  pensante,  ke  la
belega virino en la skatoleto certe estas amatino, kiun lia edzo
sekrete kaŝas kaj sekrete alparoladas.
Ŝi  nenion diris  al  sia  edzo,  sed  ŝi  rakontis  tion kun ploro  al
najbaroj. Sekvis tuta serio da kveleroj, ploroj kaj lamentoj. La
najbaroj volis repacigi la geedzojn kaj iris al la proksima virina
monaĥejo por peti de la monaĥino konsilon kaj verdikton pri la
geedzoj.
Kun la skatoleto, en kiu estis kaŝita la speguleto, iris la geedzoj
en procesio kun siaj najbaroj al la monaĥejo. 
La reprezentantino de la budho-monaĥejo aŭskultis atenteme la
akuzon de la  malfeliĉa  virino kaj  la  plendon de la  edzo,  kiu
asertis,  ke  li  ne  havas  amatinon  kaj  estis  ĉiam  fidela  al  sia
edzino.  La  monaĥino  malfermis  la  skatoleton  kaj  alrigardis
spegulen.  Ŝi  vidis  en  la  spegulo  sian  maljunan,  sulkplenan
vizaĝon  kaj  sian  senharan  kapon,  kian havas  monaĥinoj  en
Koreio.  Ŝi  ekridetis  kaj  diris:  „Via  edzo  vere  kaŝis  en  tiu
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skatoleto sian sekretan amatinon. Tiu nun al mi konfidis, ke ŝi
ne  volis  esti  kaŭzo  de  via  divorco,  ŝi  ne  volas  detrui  vian
geedzfeliĉon,  sed  eniros  al  mi  en  mian  monaĥejon  por  esti
monaĥino.“
Ŝi poste sendis la repacigitajn geedzojn hejmen kaj alproprigis
la spegulon.            Transprenita el la www.labutipirka.cz

Nova afiŝo por la Esperanto Tago 
2021

Jen  la  afiŝo  por  la
Esperanto  Tago  2021
en  la  26-a  de  julio
2021.

UEA nun aktive arigas
tradukojn  por  naci-
lingvaj  versioj  de  la
afiŝo, tiel ke landaj kaj
lokaj asocioj ricevu de
UEA  afiŝon  por  eluzi
en retejoj aŭ por fizika
presado.

Renato Corsetti.
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Tubetoj el Hořice
Franda specialaĵo

Tradicio de fabrikado de „tubetoj de la ĉeĥa urbo Hořice“ en la
pitoreska  submontara  urbo  daŭras  pli  ol  du  jarcentojn.  La
sekreto de la  fabrikado apartenas al  familia  trezoro,  kiun oni
heredas de generacio al
generacio.

La  legendo  rakontas,
ke  la  komenco  de  la
tubetoj  devenas  el  la
jaro  1812,  kiam  post
malvenko  de  la
Napoleona  armeo  en
Ruslando vagadis preter la urbo Hořice unuopaj francaj soldatoj.
Kelkaj el ili envenis urbon kaj estis akceptitaj bone. Unu virino
prizorgis grave vunditan pacienton, onidire personan kuiriston
de Napoleono. Nenion havante por danki, li konfidencis al ŝi la
recepton de la ŝatata frandaĵo de la imperiestro.

La tempo montris, ke temis pri rekompenco vere reĝa. La virino
unue provadis la interesan recepton realigi por la familio, sed la
sekreto  baldaŭ  ne  restis  sekreto.  La  tubetoj  estiĝis  popularaj
desertoj por festaj tabloj. Sciigo pri ili penetris ekster la limojn
de  la  urbo  kaj  jam  antaŭ  cent  jaroj  oni  transportis  ilin
malproksimen trans la maron.

De la jaro 2007 la tubetoj posedas specialan markon kaj estas
enskribitaj  en  liston  de  EU,  kiel  protektita  indiko  de  nutraĵa
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produkto. Do la tubetojn oni povas fabriki nur en la urbo Hořice
kaj ili devas esti volvitaj permane.

www.horicke-trubicky.cz
ĉeĥe: Legenda o vzniku hořických trubiček

www.labutipirka.cz

Stetoskopo

El ludilo medicina instrumento 

Hipokrato rimarkis, ke kiam li alpremas orelon al la brusto de
malsanulo, li povas bone aǔdi batadon de la koro. Dum du mil
jaroj medicinistoj nenion ŝanĝis kaj esploradis koron same kiel
li.  Sed en la jaro 1816 profesoro de la medicina fakultato en
Parizo  René-Teophile-Hyacinthe  Laënnec  ekhavis  ideon,  kiun
donis al  li  la  hazardo.  Sur la strato li  vidis ludi  knabojn kun
tubo. Ili frapetante ĉe unu ekstremo sendadis signalon unu al la
alia. La tubo bone kondukis la brueton. Laënnec ekmeditis kaj
tuj ĉe la unua malsanulo volvis tubon el paperfolio kaj aǔskultis
per ĝi la koron. Kun surprizo li tre bone aǔdis korbatojn. Tiam li
eĉ ne pensis, ke li inventis unu el plej gravaj instrumentoj de la
medicino – stetoskopon.

www.labutipirka.cz

De kiu aperis novtempa sklaveco
La mensogplena mitologio de la moderna „humanismo“ asertas,
ke blankaj kristanoj ekigis la sklavecon de indianoj kaj nigruloj
sur la afrika kaj precipe la amerika kontinentoj. Ĝiaj viktimoj
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onidire  estis  nekristanaj  (animismaj  aŭ  paganaj)  indianoj  kaj
nigruloj. „Fi, vi blankaj kristanoj, hontu!“ Tio estas la mesaĝo,
kiun  adresas  la  movado  Black  Lives  Matter  (BLM)  al  la
nuntempa blankula, respektive al la tuta kristana civilizacio. La
mesaĝo,  kies  konsistaĵo  estas  forŝiritaj  aŭ  detruitaj  preĝejoj,
krucoj kaj statuoj de la sanktuloj en Usono kaj eĉ en Eŭropo.

Sed kia estas la historia vero? Tute alia. Tute diferenca ne nur de
tiu, kiun proklamas krimaj demagogoj de BLM, sed eĉ de tiu,
kiun ni ĉerpis en la lernejo el lernolibroj de historio.

1) La novtempa sklaveco de indiĝenoj sur la amerika kaj afrika
kontinentoj  ne  estis  invento  de  blankuloj,  sed  ĝi  ekzistis
profunde enkodigita en la triba civilizacio mem de la paganaj
indianoj kaj nigruloj. Estis tute evidente, ke la apartaj triboj inter
si militis. La venkintoj ĉe venkitoj elmurdis tiujn, kiuj ne povis
„esti utilaj“, kaj la restantojn ili igis esti iliaj sklavoj.

2) Kiam hispanoj inspiritaj de tiu ĉi ekzemplo (kaj naŭzitaj pro
homoferaĵoj  de  majaoj  kaj  aztekoj),  prenis  sur  la  amerika
kontinento, ili sklavigis indianojn al si, la reĝo kaj imperiestro
Karolo  la  Kvina  tion  malpermesis  pro  premo de  la  katolikaj
misiistoj kaj de la papo Paŭlo la Tria, kiu kontraŭ tio eldonis en
la jaro 1537 specifan buleon. Tion ripetas denove ĉirkaŭ tridek
jarojn poste lia anstataŭanto papo s-ta Pio la Kvina kaj sinsekve
pluaj papoj en la 17-a jarcento.

3)  Sklavojn  el  la  nigra  Afriko  komencis  transportadi  al  la
amerika  kontinento  koloniismaj  ŝtatoj:  en  la  17-a  jc.  la
protestanta Anglio, poste en la 18-a jc. Francio kaj Portugalio
fronte  kun  iluminataj  regantoj,  kies  kortegojn  mastris
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framasonoj.  La  papo  Benedikto  la  Dekkvara  (1740-59)
publikigis  kontraŭ  sklavigo  de  la  nigruloj  kaj  ilia  negocado
akran buleon, dum korifeo de la kontraŭkristana iluminismo kaj
„patro  de  la  novtempa  toleremeco  kaj  libereco  de  la
konscienco“, François Marie Arouet Voltaire precize tiutempe
investas ne malgrandan parton de sia havaĵo ĝuste en negocadon
kun  nigraj  sklavoj,  transportataj  el  Afriko  al  la  amerika
kontinento.  En  siaj  „Eseoj  pri  moroj“  Voltaire  skribas,  ke
onidire la nigruloj ne estas homoj, nur iuj fuŝaĵoj ekestintaj el
seksaj kuniĝoj de homoj kun simioj. Ankaŭ la papoj de la 19-a
jc. senkompromise stariĝis kontraŭ sklavigo de nigruloj kaj la
negocado kun homoj, plej radikale la papo Gregoro la Deksesa
en la buleo „In Supremo Apostolatus“ en la jaro 1839. Brazilo
kiel lasta ŝtato de Sudameriko nuligis sklavecon de la nigruloj
en la jaro 1888 sekve de premo de la papo Leono la Dektria kaj
de la brazilaj episkopoj.

D-ro Radomír Malý: Historio, refuto de mitoj, 18.8.2020, 
www.duseahvezdy.cz
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Redaktoroj: Mirka Kosnarová,  Ludmila Srbová 
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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 
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