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1. Artikoloj aperintaj en aprilo 2020 
     en Esperanto.cz kaj en Muzeum.esperanto.cz 

  
Superrigarde pri la kronvirusa pandemio en Esperanto kaj rilate al Esperantujo 1   16.4. 
Elekto de ligiloj al  En la sekva listo vi povas trovi elekton de ligiloj al rete libere disponeblaj 
tekstaj informoj, aperintaj tutmonde ekde 7.3. ĝis 15.4. 
- Terminologio k(o)ronvirusa 
-  Artikoloj el Vikipedio kaj el reta E-gazetaro kaj retejoj, 
- Prokrastoj kaj nuligoj de E-aranĝoj (i.a. pri la sorto de UKo en Montrealo) , 
- Virtualaj aranĝoj 
- Senpagaj gazetoj kaj elektronikaj libroj por elŝuto,Alvoko "Aĉetu libron, savu eldoniston" por 
   subteno de la eldonejo KAVA-PECH 
- Novaĵoj en la retejo Verkoj.com 
  

Superrigarde pri la kronvirusa pandemio rilate al Esperantujo 2 24.4. 
(Radioelsendoj, Videoj ĉe Youtube kaj Facebook, Situacia humuro kaj amuziĝo) 
  

Virtuala invito al la Esperanto-Muzeo en Svitavy dum fermo pro la pandemio  25.4. 
En la periodo, kiam la pordo de la muzeo devas resti fermita, ni invitas vin al ĝi almenaŭ  
pere de filmetoj, muzikaj programeroj kaj kolektaj fotogalerioj. 
Bv. eniri – ie ajn sur la terglobo vi nun estas! 
  

  

Ĉeĥlingvaj artikoloj 

  
Kup knihu, zachráníš nakladatele! Český esperantský svaz se přidává k výzvě 22.4. 
(Aĉetu libron, vi savos eldonisto(j)n! Ĉeĥa Esperanto-Asocio aliĝas al la iniciato) 
  

Jak překonat pandemii  6.4. (Kiel superi pandemion)   
instiga artikolo de Tomáš Břicháček validas ankaŭ por nia kunvivado  ekster la kriza stato 
  

http://www.esperanto.cz/eo/
http://muzeum.esperanto.cz/eo/cxefa
http://www.esperanto.cz/eo/aktuality/superrigarde-pri-la-kronvirusa-pandemio-en-esperanto-kaj-rilate-al-esperantujo-1.html
http://www.esperanto.cz/eo/aktuality/superrigarde-pri-la-kronvirusa-pandemio-rilate-al-esperantujo-2.html
http://muzeum.esperanto.cz/eo/expozicioj/virtuala-invito-al-la-esperanto-muzeo-en-svitavy-dum-fermo-pro-la-pandemio.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/kup-knihu-zachranis-nakladatele-cesky-esperantsky-svaz-se-pridava-k-vyzve.html
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/jak-prekonat-pandemii.html


2. Virtualaj aranĝoj 
     kun fiksa premiero, sed rete spekteblaj ankaŭ poste! 

  

La 52-a Malferma Tago en CO UEA (VIRTUALA)  
HODIAŬ 25.4.ekde 10:00 ĝis 18:30 de la Mezeŭropa tempo 
interesaj diverstemaj prelegoj kaj koncerto 

  
Pro ĝi la planitaj ĉeĥaj aranĝoj estas prokrastitaj je unu semajno: 
  
Renkontiĝo REMEMORE pri Miroslav Smyčka (VIRTUALA) 
2.5. ekde 17:30 
  
Ĝis kiam ni kantas, ĝis tiam ne mortis ni (VIRTUALA) 
9.5. ekde 17.30 
  
Liston de pluaj aranĝoj bv. mem spekti en Eventaservo.org. 
  

  
3. Planataj ĉeĥlingvaj artikoloj en Esperanto.cz 

  
1.5. - aktualaĵo lige al la vivjubileo d-ro Max Kašparů 
8.5. -  Superrigardo pri Esperanto en ĉeĥaj kaj slovakaj amaskomunikiloj ekde januaro ĝis aprilo 
2020  

  
  
Ĉu Retkomunikoj por vi utilas kaj ĉu vi reale uzas ilin?  Ĉu entute ili bezonatas? 
Se jes, kion vi ev. proponas por ilia plibonigo? 
Via reeĥo motivigas nin daŭrigi la informan laboron. 
Kontribuantoj kaj kunlaborantoj estas daŭre serĉataj kaj bonvenaj! 
 
 
__________________________________________________________________________ 
  

  
Kompilis por vi kaj dissendis Pavla Dvořáková             
 
retkomunikoj@esperanto.cz 

 

http://www.esperanto.cz/eo/akce/la-52-a-malferma-tago-en-co-uea-virtuala-1228.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/renkonti-o-rememore-pri-miroslav-smycka-virtuala-1229.html
http://www.esperanto.cz/eo/akce/is-kiam-ni-kantas-is-tiam-ne-mortis-ni-virtuala-1230.html
https://eventaservo.org/
http://www.esperanto.cz/cs/aktuality
http://retkomunikoj@esperanot.cz/

