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Virtuala kongreso de UEA
Ĉiuj  kredis,  ke  nunjara  106-a
Universala  kongreso  en  Belfasto
okazos.  Bedaŭrinde  pro  la  pandemio
ĝi denove estis nuligita. Sed aliĝintoj
povis  ĝui  ĝin  almenaŭ  per  virtuala
formo,  kiu okazis  kun la  sama temo
„Paco  kaj  Konfido:  universalaj
valoroj“.
La  virtuala  kongreso  okazis  dum  la

sama  tempo  kiel  estis  planita  la  UKo  kaj  ĝi  havis  buntan
programon. 
La kongreson salutis nome de ĝenerala direktorino de Unesko
Audrey  Azoulay  ĝia  vic-direktoro  Prof.  Tawfik  Jelassi,  kiu
respondecas pri la sekcio de komunikado kaj informado. En sia
letero li certigis, ke Unesko konsideras la plej grava la laboron
faritan  de  UEA  kaj  de  Internacia  Ligo  de  Esperantistaj
Instruistoj (ILEI). La salutletero estas signifa ĝuste nun, kiam ni
agas  en  la  kampanjo  por  konvinki  Uneskon  deklari  la
“Internacian Tagon de Esperanto”.
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La venonta, 107-a kongreso en la jaro 2022 okazos aŭguste en
kanada Montrealo. Iomete malproksime de ni. Sed ni esperu, ke
post du virtualaj kongresoj ni finfine povos vere renkontiĝi. La
temo estos “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj”.
Ĉu ni veturos?                                         J. kaj M. Tomečkovi

Tago por Lenka 
Bedaŭrinde  la  situacio
printempe pro la koronviruso
ne permesis al ni partopreni la
sepulton de Lenka Angelová.
Anoj  de  la  klubo  E-mental,´
kies  Lenka  estis  aktiva
membrino, decidis veni nun al
ŝia loĝurbo kaj memori pri ŝi
kune  kun  membroj  de  loka
klubo  en  Pardubice.  Dum  la
renkontiĝo,  kiun  partoprenis
tridek  esperantistoj  el  Ĉeĥio
kaj Moravio, ni rememoris ŝin
rigardante  la  fotojn  de  ŝia
vivo,  kiun  ŝi  dediĉis  al  la
Esperanta movado. 
Ŝi neniam estis malgaja, male
ŝi  ĝojigis  nin.  Do  ankaŭ
memoroj  de  gesamideanoj
Kvido  Janík  kaj  Radmila
Švejcarová   montris

Meze de la foto estas edzo kaj filino de Lenka   ŝin kiel korsinceran amikinon,
kiu  estis  preta  ĉiam  kaj  al  ĉiuj  helpi.  Ni  esperas,  ke  ŝi  en
Esperanta ĉielo kun rideto akceptis nian amatoran kantadon je
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ŝia honoro. La poemo, same kiel
La Espero,  kiu  estis  kantita  ĉe
tombo, estis de koro de ni ĉiuj.
Ni  klopodis  esti  ĝojaj  dum  la
tuta renkontiĝo, kiel Lenka certe
dezirus,  sed  ĉiuj  sentis,  ke
foriris granda homo, kiu mankos
en nia movado.

J. kaj M. Tomečkovi

Edziĝfesto
La lastan semajnfinon de julio okazis edziĝfesto de anoj de la
klubo E-mental´ Jana kaj Ruda. La oficiala edziĝfesto laŭ ĉeĥa
juro okazis certe pli frue, sed en la klubo E-mental´ validas nur
tio, kio okazas laŭleĝe 😊.
Ĉar ambaŭ novgeedzoj estas
entuziasmaj subakvistoj, kiuj
jam  antaŭ  jaroj  transdonis
varman saluton de E-mental´
al Poseidono, dio de la maro,
ne  estas  surprizo,  ke  la
"deviga  vestaĵo"  por  la
edziĝfesto  estis  maraj
fantomoj,  por  ke  ambaŭ  gefianĉoj
sentu  sin  kiel  hejme.  La  aranĝon
partoprenis  dudek  personoj  kaj
inviton  akceptis  eĉ  Poseidono  kun
marvirgulino,  diversaj  fiŝetoj,
meduzoj eĉ maljunaj konkoj 😊.
La  tuta  ceremonio,  kiun  gvidis
ĉefministrino  de  la  E-mental,´  okazis  kompreneble  en
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Esperanto. La fianĉo, kiu estas komencanto en nia lingvo eĉ ne
komprenis  ĉion,  kion li  promesis  al  sia  edzino kaj  al  la  tuta
klubo E-mental´ 😊 .
Eble la laŭstila edziĝfesta torto iomete dolĉigis lian sorton. 

Iam  Miroslav  Horníček,  la
fama  ĉeĥa  humuristo,
proklamis,  ke  Esperanto  estas
nur  por  seriozaj  lingvaj
scienculoj,  kiuj  diskutos pri  la
lingvo. Li certe mirus vidante,
ke  esperantistoj  povas  per  sia
lingvo ankaŭ bone amuziĝi 😊.
Ni  deziru  al  la  novgeedzparo,

ke ili tutan vivon estu feliĉaj kaj amuziĝu same bone, kiel ni
amuziĝis dum ilia edziĝfesto !
                                                                     J. kaj M. Tomečkovi

La plej maljuna ĉeĥa aktoro, kiu restas daŭre knabo,
festis sian 95an naskiĝdatrevenon

Multaj el vi certe konas la filon de sinjoro Spejbl, kiu nomiĝas
Hurvínek. La plej populara ĉeĥa marioneto, estas knabeto kiu la
unuan  fojon  prezentiĝis  la  2-an  de  majo  1926  en  Plzeň.  Lia
patro Spejbl estas nur 6 jarojn pli aĝa. De tiu tempo ili ambaǔ
traveturis la mondon, ĝuis vervajn aplaǔdojn, travivis prizonon
de Gestapo kaj  ŝanĝojn de reĝimoj.  La marionet-aktoro Josef
Skupa (mortis en la jaro 1957) instalis  ilin en pupteatron kaj
famigis ilin en nia lando, plue Miloš Kirschner (legu Kirŝner)
(mortis  en  la  jaro  1996)  pli  modernigis  iliajn  karakterojn,
konsideradon kaj internacian reputacion. De la decembro 1974
jam  dum  47  jaroj  vivas  kun  siaj  ŝatataj  marionetoj  Martin
Klásek, tiam li estis nur 18 jaraĝa. Li dum 20 jaroj staris apud
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Miloš Kirschner kaj ne multaj scias, ke li ludas samtempe kun
ambaǔ marionetoj.
Troparoleman knabeton lignoskulptis Gustav Nosek.
Ekipis lin eĉ per moviĝantaj
okuloj. De tiam li (kune kun
tuta  kompleto)  vizitis
preskaŭ  ĉiujn  landojn  de  la
Mondo.  La  programo  estas
prezentata ĉiam en la lingvo
de la gastiga lando.
„Hurvajz“  ŝanĝis  ne  nur
„patrojn“  sed  ankaŭ
dezajnon,  ŝanĝis  vestaĵojn.
Krom  la  tradician  al  li
surmetis  fraketon,  turbanon,
gimnastikan  kostumon  kaj
aliajn  vestojn.  Li  ne  estas
maldiligenta, li sportas, ludas
piedpilkon,  veturas  per
skutilo,  sledas  eĉ  preludas
precipe violonon.
Movaparaton  al  la  ligna
marioneto   premfiksis
Bohuslav  „Bója“  Šulc,  vera  fadena  virtuozo,  kiu  majstris  la
knabeton pli ol 40 jarojn. Li aldonis al la marioneto fadenojn per
kiuj plivastigis mov-eblecojn de la marioneto.
La nomo Hurvínek estas  vere mondfama.  Lian nomon portas
ekzemple  trajno,  ne  nur  unu  besto  de  la  mondaj  ZOO,  eĉ
asteroido. 
Spejbl kaj Hurvínek en la jaro 2013 akiris premion de Thalio,
okaze de la jubileo. Rememoras Martin Klásek:
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„Estis  tio  gaja  kaj  multkolora  tempo!  Ni  ludas  en  teatro  por
infanoj  kaj  plenkreskuloj,  ne nur  ĉeĥe,  sed en 24 lingvoj.  Ni
kreas  video-filmojn,  filmojn,  CD,  skeĉojn.  Ni  skribas  ankaŭ
librojn.  Hurvínek  konstante  postulas  novajn  okazaĵojn,
dialogojn, do ni estas posedantoj de kelkaj oraj kaj diamantaj
sondiskoj,“ fanfaronis Martin Klásek. 
Kaj kion deziri al la jubilanto okaze de la naskiĝdatreveno?  „Ke
spektantoj  revenu  en  teatron.  Ke  lin  neniam  detruos
anobio!“ Estas bezone, nepre aldoni la tipan ridon de Hurvínek:
Ĥaĥaaa!                                Kompilis kaj tradukis P. Nechvíle

Greziljono - julio 2021
Fine de julio ni pasigis unu semajnon en nia Esperanto-kastelo

Greziljono.  Ĝi
situas  du  kilo-
metrojn  de  la  ur-
beto Baugé (Boĵe),
al  kiu  urbo
apartenas la kaste-
lo,  kiun ni  vizitis.
En  la  Luarvalo
troviĝas  multaj
kasteloj,  burgoj,
ruinoj  kaj  diversaj
fortikaĵoj.

Ekde la 23-a de julio ĝis la 2-a de aŭgusto 2021 okazis en la
Kulturdomo de Esperanto - kastelo Greziljono pluraj Esperanto-
eventoj:  la  5-a  Maratona  E-kurso,  la  33-a  Internacia  E-
konferenco  (IEK)  pri  "Naturo,  Scienco,  Arto",  dutaga  75-a
Aktivula Maturigo (AMO) pri "Kulturo pere de Esperanto" kaj
ekzamenoj de la Franca Esperanto-Instituto (FEI).

6



La  aranĝon  partoprenis  kvardek  geesperantistoj,  plejparte  el
Francio.  Okazis  trinivelaj  E-kursoj,  gvidataj  de  renomaj
esperantistoj: Ilona Koutny, Renée Triolle kaj Marc Giraud. 
Atenteme ankaŭ aŭskultis hundino "Perla" de Catherine Kremer.
Ni ĉeestis nur partatempe por ĝui Esperanto-etoson en tiu bela
kastelo. Ni frekventis la kurson de Ilona Koutny, kiu naskiĝis
kaj  edukiĝis  en  Hungario,  sed  ekde  la  jaro  1997  loĝas  en
Pollando  en  la  urbo  Poznan,  kie  ŝi  gvidas  postdiplomajn
Interlingvistikajn studojn ĉe la Universitato Adam Mickiewicz.
En  la  programo  estis  inkluzivitaj  diversaj  interesaj  prelegoj,
ekskursoj en la ĉirkaŭaĵo kaj al pli foraj lokoj.
La tuttaga ekskurso gvidis nin al urbetoj  Langeais  kaj  Azay-le
Rideau,  kie troviĝas kasteloj. Mi kun Floreal preferis promeni
kaj admiri tiujn pitoreskajn urbetojn. Revene de la ekskurso ni
por momento haltis rigardante la reĝfortikaĵon Chinon kaj en la
urbo Saumur ni preterpasis alian kastelon.
Dum  la  semajno  okazis  prelegoj  pri  kronviruso,  Catherine
Kremer  parolis  pri  la  Renesanco  antaŭ  la  ekskurso.  Renée
Triolle parolis pri  franca literaturo en Esperanto kaj  prezentis
bildojn pri Provenco – ŝia bela regiono. Ilona Koutny parolis pri
esperantlingva bildo de la mondo. Andreo Grossmann prezentis
trompajn bildojn kaj rakontis ŝercojn. Prelegon pri jidaj lingvo
kaj kulturo prezentis Elias Seidowsky.
Dum  la  AMO-seminario  François  Lo  Jacomo  prizorgis
videokonferencon  kun  Stefan  MacGill,  kiu  bonvenigis  la
partoprenatojn kaj transdonis parolon al la aliaj prelegantoj kun
kiuj  ni  povis  komuniki  surekrane.  Ĉe la  fino li  skizis  AMO-
seminariojn  de  1  ĝis  75.  Renée  Triolle  el  Francio  prezentis:
Esperanto-kaŝita interkulturilo. François Lo Jacomo el Francio
prelegis  kun  titolo:  Esperanto-kulturo  aŭ  kulturo  pere  de
Esperanto?  Dima  Ŝevĉenko  kaj  Anna  Striganova  el  Rusio
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parolis  pri  Libro-eldonejo  Impeto.  Malgosia  Komarnicka  el
Pollando prelegis kun titolo: Esperanto en neesperantista medio
–  agoj  de  la  Eŭropa  Centro  de  Interkultura  Edukado.  Ilona
Koutny el Pollando prelegis kun titolo: Esperanta kulturo kaj ĝia
instruado. Laure Patas d'Illiers el Francio prezentis: Sciencfikcio
kaj  Esperanto.  Vespere  okazis  projekciado de  bildoj,  diversaj
prelegoj kaj diskutoj, kaj poste oni povis ludi tabloludojn aŭ nur
babili kun geamikoj. Regis agrabla etoso kaj ni estis kontentaj,
ke ni povis renkontiĝi kun konatoj kaj praktiki Esperanton.
Revene  hejmen  ni  haltis  en  la  urbeto  Le  Lude,  kie  ankaŭ
troviĝas impona kastelo. Mi promenis en ĝia ampleksa ĝardeno.
Daŭrigante  survoje  ni  enrigardis  la  korton  de  la  kastelo
Châteaudun. Restis ankoraŭ longa vojo por atingi nian hejmon.

Fotis kaj aranĝis Liba kaj Floreal Gabalda

El la redacio:
Komence de la monato julio 2021 mortis multjara esperantistino
Hana Čejková el Prago en la aĝo 88 jaroj. 

Sciigis tion al ni B. Lorencová

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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