
 

ĈEA-RETKOMUNIKOJ 2019/2 

  

1. ESPERANTO.CZ 

  

NOVAJ ARTIKOLOJ 

  

Vyšel český překlad životopisu doktora Zamenhofa   

(Aperis la ĉeĥlingva traduko de la biografio de doktoro Zamenhof) 15.4. 

  

Nová soutěž ČAJ, LÁSKA a SVĚT  (Nova konkurso Teo, Amo kaj Mondo) 10.4. 

    kun informoj (aliĝkondiĉoj) en Esperanto 

  

50. výročí založení ČES  kaj  ĈEA 50jara   29.3. 

  

Přihlaste se v březnu - měsíci čtenářů na Esperantské sumo! 

(Aliĝu dum marto - monato de la legantoj - al la Esperanta sumoo!)  15.3. 

Plua konkurso komenciĝas la 12-an de majo! 
  

Pri T. G. Masaryk en Esperanto  7.3. 

  

Pišme hezky česky - příspěvek ke Dni mateřského jazyka 

 (Ni skribu bele ĉeĥe - kontribuaĵo okaze de la Tago de la gepatra lingvo)  21.2. 

  

 

2. MUZEA PAĜARO ĈE IPERNITIO 

 

Krom tekstaj dosieroj la materialoj spekteblas ankaŭ por nemembroj. 

Senpage registriĝintaj kaj nepagantaj membroj  

(nur pere de nomo/kromnomo kaj retadreso aŭ la konto ĉe Facebook, Twitter aŭ Google+)  

povas ankaŭ senpage elŝuti la dosierojn al sia komputilo!  

Atendas vin ĉ 2400 multmediaj dosieroj en 60 albumoj! 

  

albumo Zamenhof 
(omaĝe al forpasdatreveno 14.4.) 

  

fotaĵoj kun aldonaj informoj: 

Alexander Korženkov - Ludvík Lazar Zamenhof  - Život, dílo, ideály   

   nova ĉeĥlingva  traduko de la biografio 

Korĵenkov - Biografio de Zamenhof en originalo kaj en tradukoj 

Tombo de doktoro Zamenhof en Varsovio 

D-ro Zamenhof (kvazaŭ)pentrita en la stilo de Picasso 

  

Feliks Hiller - Funebraj eksonas tra l’ mond’ sonoriloj ...  

   poemo omaĝe al forpaso de d-ro Zamenhof 

 

  

http://www.esperanto.cz/eo/
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/vysel-cesky-preklad-zivotopisu-doktora-zamenhofa.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/nova-soutez-caj-laska-a-svet.html
http://www.esperanto.cz/soubory/Nova%20ago%20por%20TEO,%20AMO%20kaj%20MONDO,%20partoprenu!.pdf
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/50-vyroci-zalozeni-ces.html
http://www.esperanto.cz/eo/aktuality/ea-50jara.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/prihlaste-se-v-breznu-mesici-ctenaru-na-esperantske-sumo.html
http://www.esperanto.cz/eo/aktuality/pri-t-g-masaryk-en-esperanto.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/pisme-hezky-cesky-prispevek-ke-dni-materskeho-jazyka.html
http://www.ipernity.com/home/esperanto-muzeo-svitavy
https://www.ipernity.com/subscribe/pre
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/230642
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48446268
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48446984
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48446998/in/album/230642
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48447034
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48446954


Edmond Privat pri Ludoviko Zamenhof    

   unika sonregistraĵo de la prelego (Svislando 1954) 

  

Esperantista valso de Feliks Hiller prezentita dum Zamenhof-Tagoj  

   en Bjalistoko en 2018 

   - sonregistraĵo  kaj fotaĵo el la surscenigo en 1931 

  

albumo Historio de Esperanto en Ĉeĥio 

 (okaze de la 50jariĝo de ĈEA  kaj la konstitua kongreso de ĈEA 29.-30.3.) 

  

    Kiel estis (re)fondita Ĉeĥa Esperanto-Asocio en 1969      

      retartikolo kun fotaĵoj  

    František Sviták - Historio de ĉeĥoslovaka Esperanto-movado en 1952-1968 

         resuma prelego  (por nemembroj de Ipernitio en tiu ĉi ligilo) 

  

fotaĵoj: 

Konstitua ĈEA-Kongreso - komitatanoj 

Konstitua ĈEA-Kongreso - partoprenantoj 

Plakedo de la Konstitua ĈEA-Kongreso 

Societa Domo en Brno - okazloko de la Konstitua ĈEA-Kongreso 

  

albumo Komenio  
(okaze de la  naskiĝdateveno 28.3.) 

  

Komunaj trajtoj de Komenio kaj de d-ro Zamenhof  

   sonregistraĵo  (el la libro de J. Karhan), laŭtlegas Pavla Dvořáková 

Věra Barandovská Frank - Komenio kaj internacia lingvo  prelego 

  

fotaĵoj kun aldonaj informoj: 

Memormuzeo pri Komenio en Komňa 

Memormuzeo pri Komenio en Fulnek 

Monumento de Komenio en Fulnek 

La plej malnova konserviĝinta manuskripto de Komenio (1611) 

Mapo de Moravio kreita de Johano Amoso Komenio (1624) 

  

albumo Virinoj en Esperanto-movado 

(okaze de la Internacia Virina Tago 8.3.) 

  

Spomenka Štimec - Virinoj en Esperanta kulturo    

   superrigarda artikolo 

Věra Podhradská - Mistero: Bermuda triangulo  teksta prelego 

Michela Lipari rakontas pri la verkistino Clelia Conterno Guglielminetti  sonregistraĵo 

Valentina Cancino (Rumanio/Usono) - origina kanto "Ami"  sonregistraĵo 

Mireille Grosjean legas la tekston de la japana verkistino Verda Majo (1912-1947) 

"Esperanto kaj demokratio" video 

 

 

 

 

  

http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48470754
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48446950
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48446958
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/1046146
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48390732
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48390718/in/album/1046146
http://www.esperanto.cz/soubory/svitak-frantisek_historio-de-e-movado.pdf)
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48390726
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48390728
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48390734
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48392070
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/228956
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48384672
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48381870
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48380122/in/album/228956
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48381802/in/album/228956
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48381830/in/album/228956
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48380144/in/album/228956
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48381878/in/album/228956
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218466/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48115392
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48217486
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218582
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218490/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218490/in/album/302829


fotaĵoj kun aldonaj informoj: 

Galerio de trideko da gravaj esperantistinoj el la tuta mondo 
Lidja Zamenhof (1904-1942)  kaj ŝia traduko de Noveloj de Siekiewicz 

Věra Podhradská (forpasis 5.2.2019) 

Verda Majo - Teru Hasegawa (1912-1947) 

Éva Farkás-Tatár (1924-2018) 

kantistino Valentina Cancino (Rumanio/Usono) 

  

albumo Ĉeĥoslovakio 1918-1992 

  

fotaĵoj kun aldonaj informoj: 

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) - omaĝe al naskiĝdatreveno 7.3. 

Biografia libro pri T. G. Masaryk en Esperanto-Muzeo en Svitavy (2008) 

la libro de Jan Herben - Malriĉa knabo, kiu gloriĝis 
   traduko de biografio pri T. G. Masaryk (por nemembroj de Ipernitio en tiu ĉi ligilo) 

Rondokubisma arkitekturo en Prago 

Funkciisma Vilao Tugendhat en Brno - parto de la Monda Heredaĵo de Unesko  

 

  

  

 3. ESPERANTA RETRADIO 

         http://members.aon.at/aldone/retradio/ 

 

         Piktogramoj de la artikoloj de la jaro 2019 

  
Dank al fervoro de Anton Oberndorfer  el Aŭstrio jam pli ol ok jarojn atendas vin  

ĉiutage nova artikolo  - ĉu de li, ĉu de la regulaj kontribuantoj precipe el Pollando,  

Brazilo, Israelo kaj Francio. Alternas diversaj interesaj temoj (kulturo, scienco  

kaj novaj teknologioj, ekologio, vivstilo, edukado k.a.)  

La sonartikolo ĉiam akompanatas de teksto por ebleco de samtempa legado  

kaj pli bona kompreno.  

Ĉi-loke ni mencias aparte nur la plej novajn artikolojn de la ĈEA-membrinoj  

Jarka Malá kaj Pavla Dvořáková. Ni ĝoje raportas, ke tute nove ĵus aldoniĝis  

ankaŭ Jindřich Košťálek. Pliaj seriozaj interesitoj pri kunlaboro bonvenas! 

 

Jarka Malá: 

Brava soldato Ŝvejk - 1-a parto - Jaroslav Haŝek  kun Jindřich Košťálek 

El la Verda Biblio 

Usonanoj vidataj de proksimo 

Eroŝenko - La blinda mondmigrulo 

La plej danĝera besto de la praarbaro 

Neniu ajn papilio - Trevor Steele / pri la jaroj 1968/69/ 

Kiel miaj geamikoj vekiĝas en februaro 

Manfred kun la virkato Mikis 

Unuaj plumamikoj (de Marjorie Boulton) 

  

Pavla Dvořáková: 

La projekto Esperanto-Sumoo efike subtenas librolegadon 

Kiel protekti sin kontraŭ diĝita demenco? 

Vivi leĝere en necerteco kaj en ŝanĝo eblas 

http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48268746/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48217864/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218392
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48115414
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218512/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48218626/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48224218/in/album/302829
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/1204204
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48216708/in/album/1204204
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48216746/in/album/1204204
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48215194
http://www.esperanto.cz/soubory/herben-jan_malrica-knabo-kiu-glorigxis.pdf
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48220112/in/album/1204204
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48220200/in/album/1204204
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48220200/in/album/1204204
http://members.aon.at/aldone/retradio/
http://members.aon.at/aldone/retradio/
https://esperantaretradio.blogspot.com/2019/?view=flipcard
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/04/brava-soldato-svejk-1-parto-jaroslav.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/04/el-la-verda-biblio.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/03/usonanoj-vidataj-de-proksimo-nedelja.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/03/erosenko-la-blinda-mondmigrulo.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/03/la-plej-dangera-besto-de-la-praarbaro.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/03/neniu-ajn-papilio-trevor-steele-pri-la.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/03/kiel-miaj-geamikoj-vekigas-en-februaro.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/02/manfred-kun-la-virkato-mikis.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/02/unuaj-plumamikoj.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/04/la-projekto-esperanto-sumoo-efike.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/03/kiel-protekti-sin-kontrau-digita-demenco.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/02/vivi-legere-en-necerteco-kaj-en-sango.html


 4. GAZETOJ KAJ RADIOELSENDOJ 

  

1. Nova numero de la gazeto  „Praga Bulteno“ (eldonata de KEP Prago) 

       el la enhavo: 

               Kluba agadraporto pri 2018 de la prezidanto Tomáš Břicháček 

               intervjuo „S Květou Krajíčkovou o 80. a 90. letech v pražském klubu“ 

               "Duobla festo en Munkeno" de Václav Moučka 

               "Ĥanan Bordin en Prago" de Petr Chrdle 

               poemo de Václav Lamr  k.a. 

  

2. Nova numero 2019/2 de la gazeto  „Dio benu“ (eldonata de la Katolika Sekcio de ĈEA), 

       el la enhavo:   

                   Pri la kapablo miregi  de Max Kašparů 

               Vivon por tridek arĝentaj moneroj de Jan Titěra 

               El la komenco de la novtempa historio de la sekcio 

               Esperantlingva versio de la libro „Pardonu, Nataša!“,   

               tradukita de Miloslav Šváček   

               - ni rekomendas al via atento!      k.a. 

  

3. Novaj numeroj 2019/2 ĝis 4 de  la monata gazeto "El fervoja mondo" 

    (eldonata de ĈeFEA kaj redaktata de la honora ĈEA-membro Jindřich Tomíšek)   

    mozaiko de interesaĵoj ne nur por fakuloj 

  

4. Kontribuaĵo de Josef Vojáček pri estiĝo de ĈEA  kaj la antaŭa historio de Esperanto 

    en ĉeĥaj landoj Estis dissendita la 1-an de aprilo 2019 en RADIO BRNO  

    en la programo Srdcovky Zdeňka Junáka. 

    Komenco de la (ĉeĥlingva) radioelsendo estas je 9:21.30. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bulteno.cs-retromusic.net/B012019.pdf
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-114-2-19.htm
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-114-2-19.htm#3
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-114-2-19.htm#12
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-114-2-19.htm#12
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-114-2-19.htm#21
http://ifef.wz.cz/el-fervoja-mondo/
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/brno/2019-04-01


5. EVENTOJ 2019 en Ĉeĥio kaj Slovakio 

 

Rim: (Ĉ) signifas, ke la informo en la retejo disponeblas nur ĉeĥlingve 

  

17/11 - 30/04   Ekspozicio de la verkoj de Jiří Harcuba  en Artmetia Muzeo en Prago  (Ĉ) 

25/04               Renkontiĝo de la familianoj kaj geamikoj de Miroslav Smyčka en Prago (Ĉ) 

02/05               Prelego pri la familio Ginz en Prago 

09/05 - 12/05   La 49-a Lingva Seminario en Skokovy (Bohemia Paradizo) 

09 - 12/05        Tutslovakia Esperanto-Kongreso en Nitra   

11/05               Tradicia maja renkontiĝo de EK Šumperk en Žárová  

23/05               Koncerto de Ivan Acher kun arioj el la opero Sternenhoch en Frýdek-Místek 

  (Ĉ) 

30/05               Solena inaŭguro de la ĉeĥlingva traduko de la biografio pri d-ro Zamenhof  

                        en Prago (Ĉ) 

12- 24/06          Ekspozicio "Otakar Březina - tradukoj de poemoj aŭ Ĉu ni interkompreniĝos en EU?" 

                        en la palaco Valdštejn, sidejo de la Senato de ĈR, en Prago (Ĉ) 

16/06               Tradicia Renkontiĝo sur Granda Ĉantorio           

12 - 20/07        Somera Esperanto-Studado en Nitra (Ĉ) 

22/7 - 27/7       ĜUPR - Ĝuu Pragon! - internacia aranĝo de la klubo E-mental' 

09 - 11/08        Renkontiĝo de ekstendaranoj en Lančov  

14/09                Inaŭguro de la nova ekspozicio en Esperanto-Muzeo en Svitavy, 

                         kun akompana programo  
22/09                La 110a Jubileo de Esperanto-klubo de d-ro Schulhof en Pardubice 

 

20 - 23/10  La 17-a ĈEA-Kongreso en Brno 
 

30/11                AnkRo - Antaŭkristnaska Renkontiĝo en Písek 

08 /12               La 12-a  Marcipana Kristnasko en Esperanto-Muzeo en Svitavy 

 

 

La listo estas daŭre kompletigota kaj aktualigota  

(laŭ la alvenontaj informoj de la organizantoj)  

- pri kio ni ne scias, pri tio ni ne povas informi :-). 

Elekto de gravaj internaciaj aranĝoj rilataj al niaj membroj sekveblas 

precipe en Starto 2019/1 

kaj parte en la dulingva Kalendaro de aranĝoj en Esperanto.cz. 

  

  

 

 Redaktas: Pavla Dvořáková (redakce@esperanto.cz, cea@retkomunikoj.cz) 

 

Interesito pri kunlaboro serĉatas! 

Sekva numero estas planata por la 15-a de junio 2019. Kontribuaĵoj bonvenas! 

http://www.esperanto.cz/cs/akce/vystava-jiriho-harcuby-1121.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/setkani-rodiny-a-pratel-miroslava-smycky-1158.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/prelego-pri-la-familio-ginz-1162.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/49-a-lingva-seminario-1116.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/tutslovakia-esperanto-kongreso-1155.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/tradicia-maja-renkonti-o-de-ek-sumperk-1118.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/koncert-ivana-achera-1154.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/krest-zivotopisu-dr-zamenhofa-1157.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/vystava-otokar-brezina-preklady-basni-aneb-domluvime-se-v-eu-1165.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/renkonti-o-sur-antorio-1160.html
http://www.esperanto.cz/cs/akce/letni-skola-esperanta-1110.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/upr-1113.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/renkonti-o-de-ekstendaranoj-en-lancov-1164.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/110a-jubileo-de-esperanto-klubo-de-dr-schulhof-1108.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/110a-jubileo-de-esperanto-klubo-de-dr-schulhof-1108.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/kongreso-de-ea-1104.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/anta-kristnaska-renkonti-o-1119.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce
redakce@esperanto.cz
cea@retkomunikoj.cz

