
 
 

 ĈEA - RETKOMUNIKOJ 2019/3 
 

aktualaĵoj aperintaj en majo ĝis julio 2019 

 
1. INFORMOJ DE LA ĈEA-ESTRARO 
 
 Estimataj legantoj,  
 
 en marto 1969, do antaŭ 50 jaroj, okazis en Brno konstitua kongreso de Ĉeĥa Esperanto-
Asocio. Omaĝe al tiu datreveno permesu al ni inviti vin al du gravaj aranĝoj organizataj de ĈEA  
en kunlaboro kun Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy kaj Esperantista Klubo Brno.  
 Unue ni invitas vin la 14an de septembro 2019 al inaŭguro de la nova ekspozicio en 
Esperanto-Muzeo en Svitavy. La teman ekspozicion "50 jaroj ekde renovigo de la tutŝtata Esperanto-
organizo" kaj "Junulara Esperanto-movado" ĉi-jare preparas por vi anoj de Klubo de amikoj de 
Esperanto en Svitavy en kunlaboro kun Miroslav Malovec kaj Ĉeĥa Esperanto-Junularo.  
Informojn pri programo de la inaŭguro kaj ebleco tranokti vi trovos ĉi tie. La inaŭguron akompanos 
posttagmezaj prelegoj kaj ni preparas programon ankaŭ por tiuj, kiuj restos ĝis dimanĉo. 
 Kaj due ni elkore invitas vin en la tagoj 17a ĝis 20a de oktobro 2019 partopreni Kongreson  
de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Brno. La aranĝon helpas al ni organizi anoj de Esperantista Klubo Brno 
kaj atendas vin bunta programo. Krom necesa labortraktado ni preparas por vi prelegojn, amuzan 
programon, ekskurson, lanĉon de la ĉeĥa traduko de la libro "Home en senhomeco" kun prelego  
de la aŭtoro por vasta publiko, vizito de Observatorio en Brno kaj ni ne forgesos ankaŭ viziti  
Besední dům, nun funkciantan kiel  sidejo de Filharmonio Brno, kie ĉio antaŭ 50 jaroj komenciĝis.  
Pli detalajn informojn vi povas trovi ĉi tie. Ni daŭre kompletigas ilin.  
En kazo de demandoj pri ambaŭ aranĝoj ne hezitu skribi al cea@esperanto.cz.  
      
                                                                                                                           Libuše Hýblová, prezidantino 

2. ASOCIAJ RETEJOJ 
 

2.1. ESPERANTO.CZ 
 

O esperantu v českých a slovenských médiích v květnu až červenci 2019  30.7. 
(Pri Esperanto en ĉeĥaj kaj slovakaj amaskomunikiloj en majo ĝis julio 2019) 
Letošní novinky nakladatelství KAVA-PECH  29.7. 
(Ĉi-jaraj novaĵoj de la eldonejo KAVA-PECH - ĉeĥlingvaj libroj rilataj al Esperanto) 
Novaĵoj de la eldonejo KAVA-PECH  - pri esperantlingvaj libroj kaj planata nova eldono de PIV - 30.7. 
Březina na výstavě v senátu a v knize rekordů a kniha o esperantu v Brně  21.6. 
(Pri la ekspozicio "Otokar Březina – tradukoj de la poemoj aŭ Ĉu ni interkompreniĝos en EU?"  
en la praga Senatejo kaj en la Ĉeĥa libro de rekordoj kaj pri eldono de la ĉeĥlingva libro pri Brno  
kun 40-paĝa ĉapitro pri historio de Esperanto en la urbo) 
Zemřel RNDr. Josef Kavka, CSc   18.6. 
(Forpasis d-ro Josef Kavka, redaktoro de Scienca Revuo kaj Geologio Internacia, honora membro  
de ĈEA, ISAE kaj UEA) 
Básnířka Věra Ludíková a esperanto v České knize rekordů   16.6. 
(Poetino Věra Ludíková kaj Esperanto en la Ĉeĥa libro de rekordoj) 

http://muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa
http://www.esperanto.cz/eo/akce/ina-guro-de-la-nova-ekspozicio-en-la-esperanto-muzeo-1184.html
https://filharmonie-brno.cz/aktuality/
http://www.esperanto.cz/eo/akce/kongreso-de-ea-1104.html
mailto:cea@esperanto.cz
http://www.esperanto.cz/eo/
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/o-esperantu-v-ceskych-a-slovenskych-mediich-v-kvetnu-az-cervenci-2019.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/letosni-novinky-nakladatelstvi-kava-pech.html
http://www.esperanto.cz/eo/aktuality?seo=902&action=Detail&_fid=bdad
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/brezina-na-vystave-v-senatu-a-v-knize-rekordu-a-kniha-o-esperantu-v-brne.html
https://eo.wikipedia.org/wiki/Otokar_Březina
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/zemrel-rndr-josef-kavka-csc.html
https://eo.wikipedia.org/wiki/Josef_Kavka
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/basnirka-vera-ludikova-a-esperanto-v-ceske-knize-rekordu.html
https://eo.wikipedia.org/wiki/Věra_Ludíková


 

2.2. MUZEUM.ESPERANTO.CZ 
 
Artikoloj: 
Muzeum esperanta zve k návštěvě v rámci Muzejní noci ve Svitavách 
(Esperanto-muzeo invitas al vizito kadre de la Muzea nokto en Svitavy) 
Veisiejai - la naskiĝloko de la Unua Libro - artikolo kun riĉa fotodokumentaro  
aperigita 26.7. omaĝe al ESPERANTO-TAGO -  NIA REKOMENDO 
Fotogalerioj: 
Sběratelské materiály Československo 1918 - 1939 / Kolektmaterialoj Ĉeĥoslovakio 1918 - 1939 
virtuala kolekto, origine destinita kiel akompana ekspozicio sur la tuŝpanelo 
por "10 jaroj de la muzeo kaj 100 jaroj de la respubliko" 
Skribis pri ni: 
Dek jaroj de la Esperanto-Muzeo en Svitavy. 2a parto.  
Eta bilanco kaj resumo de la revoj kaj realeco 
artikolo de Pavla Dvořáková por  "La Ondo de Esperanto", 2019, n-ro 5, p. 36 - 41 

 

2.3. MUZEA PAĜO ĈE IPERNITY 
pli ol 2300 multmediaj dosieroj en 60 albumoj - krom libroj spekteblaj ankaŭ por nemembroj 
(por elŝuto de ĉiuj dosieroj sufiĉas nur senpage registriĝi per nomo aŭ kromnomo kaj retadreso  
aŭ konto ĉe Facebook) 

 
albumo Zamenhof-Esperanto-Objektoj 
10 novaj fotaĵoj el Pollando kaj Litovio (inkluzive la plej novan ZEOn - la junan Ludovikon en 
Bjalistoko) kun akompanaj informoj 
 
albumo Ĉeĥa Kulturo en Esperanto 
dosieroj lige al Karel Hynek Mácha kaj al Věra Ludíková 
 
kaj alitemaj fotaĵoj (i.a. Idearo de Esperanto, Afiŝo por Esperanto-Tago 2019, Vizito el Usono en la 
Esperanto-Muzeo, Muzea nokto 2019 en Svitavy, Esperanto en la regno de Poseidono k.a.) 
 
muziko: 
La Vojo de L.L. Zamenhof kantata de Amira Chun el Koreio  - NIA REKOMENDO 
Ario Misterokuloj de Emeriko Kálmán kantas Miroslav Smyčka 
 
parola vorto: 
Esperanto kiel pensilo pri kultura diverseco prelego de A. Giridhar Rao el Bengaluro, Barato 
Faetono - El Malnovaj grekaj mitoj laŭtlegas Jan Řepa 
 
videoj: 
La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto 2019 
 
tekstaj dokumentoj: 
 
La bildlibro de la tero - riĉe ilustrita porinfana enciklopedio 
 (bone uzebla ankaŭ por Esperanto-instruado) - NIA REKOMENDO 
Géza Gárdonyi - La homo nevidebla (historia romano) 
   kompleta libro en pdf 
   koncize rerakontita en formo de ilustrita diafilmo - NIA REKOMENDO 
 

http://muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/muzeum-esperanta-zve-k-navsteve-v-ramci-muzejni-noci-ve-svitavach.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/expozicioj/veisiejai-la-naski-loko-de-la-unua-libro.html
https://muzeo.rajce.idnes.cz/Sberatelske_materialy_Ceskoslovensko_1918-1939_Kolektmaterialoj_Cehoslovakio_1918-1939/
http://www.muzeum.esperanto.cz/soubory/La%20Ondo%20de%20Esperanto%202019-5-p.%2035.41.pdf
http://www.ipernity.com/home/esperanto-muzeo-svitavy
http://www.ipernity.com/home/esperanto-muzeo-svitavy
https://www.ipernity.com/subscribe/pre
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/1229528
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/album/220092
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48919260
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48919256
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48704118
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48704118
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48702942
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48554662
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48922616
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48551304
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48756106
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48600350
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48755000
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48927976
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48634800
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48634802
http://www.ipernity.com/doc/esperanto-muzeo-svitavy/48634828


3. CETERAJ FONTOJ 
 

3.1. Retejo de Esperantista Klubo Brno 
 
Miroslav Malovec - Přednáška o esperantu (Prelego pri Esperanto) 
prezentite 24.5.2019 post la koncerto de Ivan Acher, Jana Vébrová kaj Vanda Šípová  
en Frýdek-Místek 
 

3.2. Videokanalo de Esperanto-Klubo Písek 
 
Ludvík Lazar Zamenhof - Život, dílo, ideály    
(L. L. Zamenhof - Vivo, verkaro, idealoj) 
mallongigo el la programo de la solena inaŭguro de la libro de A. Korženkov,  
en traduko de J. Košťálek eldonita de KAVA-PECH,  en la Pola Instituto en Prago (30.5.2019) 
- inkluzive prelegan kaj muzikan programon (en Esperanto, la pola kaj en jidiŝ) 
 
Doktor Zamenhof o vzniku esperanta (z dopisů V. Borovkovi) 
 (Doktoro Zamenhof pri estiĝo de Esperanto - el la leteroj al V. Borovko) 
prezentas Jan Řepa (okaze de lia vivjubileo 14.5.) 
 
Steloj adiaŭ nun  kantas Jolana Haan Smyčková 
 

3.3. Esperanta Retradio 
 
Ni kvietigu la tempeston en nia kapo: Kiel vivi enpace kun negativaj pensoj   
1.6.   Pavla Dvořáková 
 
Ĉiusemajnaj kontribuaĵoj de Jarka Malá: 
Pri dekadenco de l' tempo    7.6. 
 el Apokrifoj de Karel Čapek - (mallongigita) 
Svislando: Unueco kaj diverseco - Arthur Baur - mallongigitaj fragmentoj  14.6. 
Ĉerizoj - Valentin Melnikov  (fabelo por nedifinita aĝo) 21.6. 
Ĉeĥio prezentos ĉe la Dubaja Expo 2020 aparaton, kiu transformas dezerton en oazon  28.6. 
Ĉapoj por vendi - el la angla tradukis Mirek Malovec   5.7. 
Verdaj larmoj el la universo dekoras plurajn virinojn 12.7. 
La simio de Karolo rakonteto 19.7. 
Torunaj spickukoj  26.7. 
 
+ multaj diverstemaj artikoloj de ceteraj kontribuantoj al Pollando, Aŭstrio, Brazilo kaj aliaj landoj 
 

3.4. Gazeto Dio benu   

eldonata de la Katolika Sekcio de ĈEA - elekto el la numero 2019/3  
 
Max Kašparů - Inter la linioj (Kiam du faras la samon, ne estas tio egala) 
Václav Ondřej Loučka - Marŝo por la vivo kaj familio 
La katedralo Notre Dame de Parizo 
Miloslav Šváček - Belega travivaĵo en la 50-a datreveno ekde la unua katolika E-tendaro okazinta en la 
jaro 1969 en la vilaĝo Herbortice, Ĉeĥio 
 
 

http://esperantobrno.cz/malnova/elsutu.html
http://esperantobrno.cz/malnova/malovec-prednaska-pro%20frydek-mistek
https://www.youtube.com/channel/UCpd6-EhZeK8KJgnnD1CBPjg
https://www.youtube.com/watch?v=EOAtBlV5X-o
https://www.youtube.com/watch?v=jxxvXdJA8aU
https://www.youtube.com/watch?v=Rhwc07WEo0U
http://members.aon.at/aldone/retradio/
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/ni-kvietigu-la-tempeston-en-nia-kapo.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/pri-dekadenco-de-l-tempo.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/pri-dekadenco-de-l-tempo.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/pri-dekadenco-de-l-tempo.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/svislando-unueco-kaj-diverseco-arthur.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/cerizoj-valentin-melnikov-fabelo-por.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/06/cehio-prezentos-ce-la-dubaja-expo-2020.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/07/capoj-por-vendi-el-la-angla-tradukis.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/07/verdaj-larmoj-el-la-universo-dekoras.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/07/la-simio-de-karolo.html
http://esperantaretradio.blogspot.com/2019/07/torunaj-spickukoj.html
http://www.ikue.org/cz/arkivo/arkivo-db-htm.htm
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-115-3-19.htm#3
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-115-3-19.htm#3
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-115-3-19.htm#3
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-115-3-19.htm#3
http://www.ikue.org/cz/arkivo/a-115-3-19.htm#3


4. ARANĜOJ EN ĈEĤIO KAJ SLOVAKIO 
  
28.7. - 4.8.        Internacia Junulara Kongreso en Liptovský Hrádok (SK)  
9. -11.8.        Renkontiĝo de ekstendaranoj en Lančov 
14.9.                          Kuro por PARAPLE en Prago (karitata projekto) 
14.-15.9.        Inaŭguro de la nova ekspozicio en Esperanto-Muzeo en Svitavy, 
                                   kun akompana programo  
22.9.                      La 110a Jubileo de la Esperanto-klubo de d-ro Schulhof en Pardubice 
26.-29.9.           Aŭtuna semajnfino en Skokovy 
11. - 13.10.        Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanto-Asocio en Kořenov 

17.-20.10.       La 17-a ĈEA-Kongreso en Brno 
7.-10.11.        La 6-a Internacia Lernejo de Esperanto en la kastelo Bartošovice 
30.11.          AnkRo - Antaŭkristnaska Renkontiĝo en Písek 
8.12.                       La 12-a Marcipana Kristnasko en Esperanto-Muzeo en Svitavy 
28.12.          Esperanta Silvestro en Česká Třebová 

 
 
Redaktas: Pavla Dvořáková (redakce@esperanto.cz,  cea@retkomunikoj.cz). 
Kontribuis kaj provlegis: Libuše Hýblová kaj Petr Chrdle. 
Distribuis Miroslav Hruška pere de la programo MailChimp. 
Interesitoj pri kunlaboro serĉatas kaj viaj kontribuaĵoj bonvenas! 
Se vi ne plu deziras ricevadi la informojn, bv. kontakti nin. 

http://www.esperanto.cz/eo/akce/internacia-junulara-kongreso-1172.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/renkonti-o-de-ekstendaranoj-en-lancov-1164.html
http://www.e-mental.cz/archiv/14098#more-14098
http://www.esperanto.cz/eo/akce/ina-guro-de-la-nova-ekspozicio-enla-esperanto-muzeo-1184.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/a-tuna-semajnfino-en-skokovy-1183.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/konferenco-de-e-a-fervojista-esperanto-asocio-1169.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/kongreso-de-ea-1104.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/la-6-a-internacia-lernejo-de-esperanto-1186.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/anta-kristnaska-renkonti-o-1119.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/esperanta-silvestro-1177.html
(redakce@esperanto.cz
file:///D:/Users/pavla/A%20rok%202019/esperanto.cz/retkomunikoj%202019-3/cea@retkomunikoj.cz

