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F O R T E  K U R A G E  K A J  E L E G A N T E
1NTERVJUO DE NIA REPORTERO KUN SPORTMAJSTRO KAREL MUCHA

Via nomo estas konata eĉ eksterlande ka.i en nia urbo. vi ♦  
estas tre populara persono. Tamen pro via modesteco eĉ viaj ♦  
amikoj ne scias multe pri via privata vivo. Pardonu nian sci- | 
volemon kaj bonvolu respondi por niaj legantoj kelkajn de- ♦  
mandojn. Multaj el viaj kursanoj ĝis nun kredas pro via lerta ♦  
kursgvidado, ke vi estas profesoro. Ĉiujare ili komence eĉ opi- ♦  
nias, ke vi estas eksterlandano, ĉar vi instruas laŭ Ĉe-metodo. ♦

KIO VI VERE ESTAS?
Mi laboras kiel elektrotekni- 

kisto en nacia entrepreno 
Technometra en Jihlava.

KIEL VI ESPERANTIĜIS ?
Jam antaŭ 15 jaroj mi unue 

parolis Esperanton. Mi komen- 
cis lerni mem kaj sola. Poste 
mi vizitadis kurson kaj dum 1 
jaro mi preparis min por am- 
baŭ ekzamenoj. En Doksy mi 
estis kvinfoje en Somera Kole- 
gio. Plej grava estis por mi la 
atesto, subskribita persone de 
Andreo Czeh, fondinto de fama 
Ĉe-metodo. Esperanton mi in- 
struas jam 14 jarojn.

KIAM VI KOMENCIS SPORTI 
EN PAFADO ?

Pri sportpafado mi interesas 
jam dum 7 jaroj. Mi ĉiam klo-

podis sportpafi forte, kuraĝe 
kaj elegante, kaj mi opinias, ke 
mi sukcesis.
KIAJN SUKCESOJN NACIAJN 
KAJ INTERNACIAJN VI ĜIS 
NUN HAVIS ?

En jaro 1957 mi estis maj- 
stro de respubliko kaj de tiu ĉi 
jaro mi ĉiam estis en teamo de 
respublikmajstroj. E1 ekster- 
landaj sukcesoj estas por mi la 
plej gravaj titolo de mondmaj-

stro kun nova mondrekordo, 
kiun mi gajnis en Moskvo 1958 
kaj tria loko’ en Eŭropa ĉam- 
pioneco en Milano 1959. Bo- 
najn sportajn rezultojn mi 
akiris ankaŭ en aliaj ŝtatoj, 
ekzemple en Svisujo 1960 kaj 
denove en Moskvo 1961.

CU VI UZIS ESPERANTON 
DUM VIAJ VOJAĜOJ ?

Kelkfoje mi havis okazon pa- 
roli Esperante en eksterlando. 
Sed estas necese scii, ke mi 
vojaĝas eksterlanden ne kiel 
turisto, sed kiel sporta reprQ([ 
zentanto de nia ŝtato kun unu 
grava celo: atingi plej altajn 
rezultatojn. Kaj pro absoluta 
tempomanko mi ne povas tie 
serĉi esperantistaron.

Vi kunfondis Esperanto-ron- 
deton ĉe Domo de klerigo en 
Jihlava antaŭ 5 jaroj kaj ĉiu- 
jare vi instruas en kursoj. Kiel 
via helpanto dum la kursoj mi 
bone memoras, ke la lecionoj 
estis ĉiam gajaj kaj amuzaj. 
Multaj frekventantoj rakontis 
al mi, ke la esperantaj lecionoj 
estas por ili amuza ripozo kaj 
ili estis kontentaj kun „la pro- 
fesoro“. ĈU VI ESTIS SAME 
KONTENTA KUN LA GEKUR- 
SANOJ?

Mi povas diri, ke jes. Ke mi 
povu bone instrui forte, kura- 
ĝe kaj elegante, mi ĉiam bezo- 
nas helpon de gelernantoj. Ju 
pli bona kunlaboro kun geler- 
nantoj des pli bonaj rezultatoj.

I
KAJ KION VI POR FINO KONSILUS AL NIAJ GELEGANTOJ ? 

Scii iomete pli ol la aliaj signifas ĉiam esti iomete pli riĉa. 
Esperanton por ĝia facileco vi povas ellerni dum 6 monatoj. 
Ne estas necesa ia talento por lingvoj, sufiĉas forta volo kaj 
persisto. Nur estas necese fini la komencitan studadon, ne 
resti sur duona vojo. Do mi esperas, ke mi vin ĉiujn, kiuj kun 
mi finis en lastaj jaroj kurson por komencantoj, vidos ĉi-jare 
sidi en dua kurso, kurso konversacia. Do, ĝis la revido!

* Fotografis kaj intervjuis F. TICH'?



Estrada grupo „Kvitko“ (Floreto)
iaboranta ĉe Domo de Kleri- 
So en Jihlava, fondiĝis en ja- 
nuaro 1960 kun celo amuzi kaj 
eduki la rigardantojn per dist- 
raj temaj programoj (kantoj, 
teatraĵetoj, deklamaĵoj). Sub 
lerta gvidado de direktoro k-do 
Robert Konopasek la grupo 
atingis baldaŭ bonajn sukce- 
sojn. Pasintjare ĝi partoprenis 
centran tutŝtatan konkuron en

popola kreado en Nitra. Ankaŭ 
en ĉi-jaraj konkuroj ĝi atingas 
bonajn rezultatojn. En distrik- 
ta porjunulara konkuro ĝi pre- 
zentis parton de sia programo 
„Ek al la rekreado" kaj estis 
elektita por supera regiona 
konkuro en Brno. La grupo 
„Kvitko“ estas konata al ami- 
koj de bona estrado en ia tuta 
distrikto de Jihlava kaj eĉ

ekster ĝi. Pasintjare ĝi prezen- 
tis sin sukcese al la rekreantoj 
de Revoluciaj Sindikatoj en 
Ŝpindlerŭv Mlyn kaj Doksy — 
Machovo jezero. Dum unu jaro 
ĝi efektivigis 45 tutvesperajn 
prezentadojn. Por sia bona la- 
boro dum la antaŭbalota kam- 
panjo kaj por multnombraj al- 
veturoj al vilaĝoj dum rikolt,- 
laboroj estis la grupo honorita 
per diplomo de la Distrikta 
Nacia Komitato en Jihlava. 
Ĉiuj membroj, kiuj laboras 
amatore kaj senprofite, ankaŭ 
volonte transdonas siajn sper- 
tojn al novaj l^omencantaj gru- 
poj. „Kvitko“ alportas jam 
duan jaron al sia publiko zorge 
preparitajn programojn, per 
kiuj ĝi scias amuzi samtempe 
donante per satira formo insti- 
gon al pripensado. Por honori 
la 40-iaran datrevenon de Ko- 
munista Partio de Ĉeĥoslova- 
kio faris la grupo kamparen 
rondvojaĝon kun 10 prezenta- 
doj. Ni esperas, ke nova pro- 
gramo, ĵus prezentata, alportos 
al la grupo kaj al ĝia artĉefo 
k-do Konopasek novajn meriti- 
tajn sukcesojn.

INSTRUMENTA G R U P O  DE V A V R A ,  KOLEKTIVO DE DOMO DE KLERIGO EN JIH LA V A
eniras ĉi-jare la 16-an jaron de 
sia ekzistado. Dum 15 jaroj ek- 
konis ĝin dekmiloj da rigar- 
dantoj en nia tuta lando. A1 ili 
la grupo prezentas popolkan- 
tojn de insuloj en Pacifiko kaj 
el Latina Ameriko, do el landoj 
malproksimaj geografie, tamen 
proksimaj al ni per sia penado 
al libereco. La grupo zorgeme 
studas popolkantojn de multaj 
iandoj. Tiucele ĝi kontaktis 
amike kelkajn eksterlandajn 
muzikgrupojn. Ankaŭ pere de 
Esperanto ĝi akiris valoran 
materialon kaj programerojn. 
Same ĝi per bona kunlaboro 
kun eksterlandaj grupoj pro- 
pagandas nian popolmuzikon 
en fremdaj landoj. La grupo 
de Vavra interpretas popol- 
kantojn meksikajn, el Kubo, 
Brazilio, Argentino, plue de po- 
poloj el Afriko kaj Indonezio, 
de fiŝkaptistoj, kamparanoj, 
gejunuloj kaj geamantoj. La 
kantoj esprimas ĝojon kaj 
zorgojn, ridon kaj larmojn de 
simplaj homoj de tiuj ĉi foraj 
landoj. Ĉiujn kantojn prezentas 
la grupo originale, en lingvo de

landoj de ilia deveno. En stu- 
dado de la tekstoj kaj en aliaj 
iingvaj demandoj helpas al la 
grupo kelkaj fakuloj. En siaj 
kantoj, ĉe ni tiom ŝatataj, 
etendas la grupo amike la ma- 
non malproksimen trans ocea- 
nojn, kie same kiel en nia lan- 
do ĉiuj honestaj homoj sopiras 
la amikecon kaj interkompreni-

ĝon inter ĉiuj popoloj. Estas 
necese ankoraŭ scii, ke ĉiuj 
membroj de la grupo laboras 
en ĝi amatore kaj senprofite, 
post sia profesia okupo. Ni ko- 
re deziras al ĉiuj, kaj precipe 
al la gvidanto kaj fondinto, 
k-do Oldrich Vavra multajn 
sukcesojn en longjara plua la- 
boro.



_ _  Julie Ŝupichovd —

Mluvim esperantsky
”  (Mi parolas Esperante)

4-a daŭrigo
211. Prosim: velkou porci bil-e 

kavy bez ŝkraloupŭ. — Mi 
petas: grandan porcion da 
kafo kun lakto sen krusto.

212. Dejte mi jeŝte jeden roh- 
lik. — Donu al mi ankoraŭ 
unu kornbulkon.

213. Pijete ĉaj s citronem nebo 
S mlekem? — Ĉu vi trin- 
kas teon kun citrono aŭ 
kun lakto ?

214. Prosim ovocnou zmrzlinu, 
ale jen malou porci. — 
Mi petas fruktan glaciaĵon, 
sed sole duonan porcion.

214. Jsou take restaurace s ji-  
delnimi listky v esperantu ? 
— Ĝu ekzistas ankaŭ res- 
toracioj kun manĝokartoj 
en Esperanto?

215. Ovŝemze (jsou). — Certe.
NA ULICI. -  SUR LA STRATO.
216. Jsem cizinec a rad bych si 

prohledl vaŝe mesto. — 
Estante fremdulo mi ŝatus 
vidi (trarigardi) vian ur- 
bon.

217. Kde najdu prŭvodce mes-
tem ? — Kie mi trovos
gvidiston tra la urbo?

218. Kolik obyvatel ma vaŝe 
mesto? — Kiom da loĝan- 
toj estas en via urbo?

219. Mate planek mesta? — Ĉu 
vi havas stratplanon de 
la urbo?

220. Jak se jmenuje toto na- 
mesti? — Kiel estas no- 
mata ĉi tiu placo?

221. Co predstavuje tento pom- 
nik? — Kion prezentas ĉi 
tiu monumento?

222. Naŝe muzeum ma mnoho 
lidovych, prirodovedeckych 
a historickych sbirek. — 
Nia muzeo havas multe da 
folkloraj, natursciencaj kaj 
historiaj kolektoj.

223. Praha nalezi k nejstarŝim 
velemestŭm stredni Evro- 
py. — Praha apartenas al 
la plej antikvaj urbegoj 
de la centra Eŭropo.

224. Je odsud daleko k nabre- 
zi? — Ĉu estas malproksi- 
me de ĉi tie al la kajo?

225. Mŭzeme vystoupiti na vez?
— Ĉu ni povas supreniri 
la turon?

226. Kam mam jit, abych priŝel 
do Botanicke zahrady? — 
Kien mi iru por veni en 
la Botanikan ĝardenon?

227. Kde prodavaji nejake vzpo- 
mmkove veci, rad bych je 
privezl sve rodine? — Kie 
oni vendas memoraĵojn, 
mi ŝatus alporti ilin al mia 
familio ?

228. Dava se tu spropitne? — 
Ĉu oni donas ĉi tie trink- 
monon ?

229. Chci podniknout jeŝte ne- 
jaky polodenni nebo celo- 
denni vylet. — Mi volas 
entrepreni ankoraŭ duon- 
tagan aŭ unutagan ekskur- 
son.

230. Jed'te na Moravu, abyste 
poznal naŝe krasne narod- 
ni kroje. — Veturu Mo- 
ravion por ekkoni niajn
Tselegajn naciajn "kostu- 
mojn.

DOPRAVA. -  
INTERKOMUNIKO.

231. Kde je stanoviŝte automo- 
bilŭ. — Kie estas starejo 
de aŭtoj ?

232. Ktere ĉislo ma vaŝe auto?
— Kiun numeron havas 
via aŭtomobilo?

233. Jezdi tento autobus kazdy 
den ? — Ĉu tiu aŭtobuso 
veturas (frekventas) ĉiuta- 
ge?

234. Vyjizdi kazdeho rana o 7. 
hodine z Karlova namesti.
— Ĝi forveturas ĉiumate- 
ne je  la sepa horo de 
Placo de Karolo.

235. Ta silnice je  dobre a mo- 
derne zbudovana. — Tiu 
ŝoseo estas bone kaj mo- 
derne konstruita.

236. To je  zasluhou socialistic- 
ke brigady mladeze. — Tio 
estas merito de la socia- 
lista junulara brigado.

237. Je mnoho ĉekaren podel
elektricke drahy ? — Ĉu
estas multaj atendejoj laŭ- 
longe de la tramvojo?

238. Jaka je  cena v noĉnich 
vozech? — Kiu estas la 
prezo en la noktovagonoj ?

239. Plati tento listek »jako 
prestupny? — Ĉu tiu ĉi bi- 
leto rajtigas la vagonŝan- 
ĝon?

240. Stavi vŭz na priŝti stanici?
— Ĉu la vagono haltos ĉe 
la proksima haltejo?

241. Kdy odjizdi tento parnik?
— Kiam forveturas ĉi tiu 
vaporŝipo ?

242. Mam si koupit zpateĉni 
listek? — Ĉu jni aĉetu re- 
venbileton ?

243. Dnes uvidite ŭdolni pre- 
hradu. — Hodiaŭ vi ekko- 
nos envalan riverbaraĵon.

244. Pohled'te na vodu, jak ŝu- 
mi! — Rigardu la akvon, 
kiel ĝi ŝaumas!

245. Ubohy topiĉ, jak se poti.
— La kompatinda hejtisto, 
kiel li ŝvitas.

246. Zaĉina silny vitr a lod' se 
houpe. — Estiĝas forta 
vento kaj la ŝipo balan- 
ciĝas.

247. Rad bych se seznamil s 
kapitanem lodi „Vltava“.
— Mi volonte interkona- 
tiĝus kun la kapitano de 
la ŝipo „Vltava“.

248. Kde je  letiŝte? — Kie 
estas la aviadejo (flugha- 
veno)?

249. Kdy odleti ten letoun? — 
Kiam forflugos ĉi tiu avia- 
dilo (aviono)?

250. Tyto lety jsou pravidelne.
— Ci tiuj flugoj estas re- 
gulaj.

251. Je hlaŝen prilet nejakeho 
letadla? — Ĉuestasanon- 
cita veno de iu aeroplano?

252. Mame letecke spojeni do 
vŝech zemi. — Ni havas 
aviadan komunikon kun 
ĉiuj landoj.

POŜTA. -  POŜTO.
253. Je jeŝte otevren poŝtovni 

ŭrad? — Ĉu la poŝt(ofic)- 
ejo estas ankoraŭ malfer- 
mita?

254. Mŭzete mi rici, kde se vy- 
davaji doporuĉene dopisy?
— Ĉu vi povas diri al mi, 
kie oni ricevigas registri- 
tajn (rekomenditajn) le- 
terojn ?

(Daŭrigota)



En aprilo 1961 ni aperigis en „Jiskra", distrikta organo de 1 
Komunista partio artikolon „Ni serĉas tombon de soveta he- | 
roo.“ En la artikolo ni petis helpon de la publiko pri serĉado J  
de tombo de 18-jara leŭtenanto tankisto Boris G i n d i n, kiu t  
pereis en nia distrikto en majo 1945. Liaj gepatroj deziris J  
ekscii detalojn pri lia pereo kaj entombigo. Ni serĉis unue en ♦  
urba tombejo en Jihlava, sed/ tie lia tombo ne troviĝas. Ni de- t  
mandis skribe ĉe Naciaj Komitatoj en Ŝtoky kaj Havliĉkŭv ♦  
Brod. Oni respondis al ni afable, ke ĉiuj korpoj de heroaj so- 5 
vetaj soldatoj estis koncentritaj el tuta regiono por entombi- ♦  
go en Jihlava. Estas do preskaŭ certa, ke ankaŭ heroo Boris {  
Gindin ripozas en nia urba tombejo en komuna tombo kune ♦  
kun aliaj nekonataj soldatoj. Honoron al lia memoro! f

Redakcio de AGADO ricevis 
peton pri represo de alvoko al 
ĉiuj fotoamatoroj. Ni ŝate pub- 
likigas teksteron de ĝi:

Sub protekto de la Hungara 
Esperanto-Asocio intencas hun- 
garlanda faksekcio de la Inter- 
nacia Ligo de Esperantistaj 
Foto-kinoamatoroj aranĝi en 
jaro 1962 (verŝajne septembre) 
en Budapeŝto „Danubovalan 
Amatoran Filmfestivalon kaj fo- 
to-ekspozicion“.

En laborplano de prepara ko- 
mitato estas multaj entrepre- 
noj, kies celo estas krei veran 
internacian amikecon kaj ko- 
mune labori inter la kino-foto- 
amatoroj en signo de paco. Por 
tiu nobla laboro oni serĉas 
kunlaborantojn el danubovalaj 
landoj (Ĉeĥoslovakio, Aŭstrio, 
Germanio, Hungario, Jugosla- 
vio, Rumanio kaj Bulgario). La

kolektivo petas multajn propo- 
nojn kaj konsilojn por komuna 
organiza laboro de la Festivalo. 
Skribu amase al „Internacia 
Ligo de Esperantistaj Foto- 
amatoroj, poŝtkesto 6, BUDA- 
PEŜTO 119, Hungario".

KORESPONDI DEZIRAS 
Dan Popescu, Str, Unirŭ 75 
TURNU SEVERIN, Rumanio.
Esperanto-grupo GRAFIA, lib- 
ropresejo, Srazna 17, JIHLAVA 
— Ĉeĥoslovakio.

Kontribuoj por AGADO
Langova 20,—, A. Svobodova
2, —, Blazek 15,—, Kolŭrova 
10,—, Hadraba 10,—y Piskaĉova 
10,—, Borilova 5,—, Ŝvengr 
10,—, Mezlik 10,—, Medova5,—, 
Oldfich a Eva Polaĉkovi 50,—, 
Vlĉek 15,—, J. a V. Kotenovy 
10,— Prchalova 10,—, Karnik 
20,—, Ĉapova 20,—, Holzman- 
nova 20,—, Matula 10,—, R. 
Hortensky 10,—, Mila Urbano- 
va 10,—, ĉiuj el Jihlava. Plue 
Babicova, Kojetin 10,—, Maly, 
Kojetin 5,—, Kopecky, Ivanovi- 
ce 20,—, Klima, Nezamyslice
3, —, Pospiŝi^ova, Kojetin 10,—,
Kaŝparek, Nizkov 15, — , Tupa, 
2eletava 20,—, Buhr, Praha 
10,—, Musil, Luka 10,—, Kralo- 
va, Brtnice 10,—, Rychnovsky, 
Luka 20,—, Inĝ Guttmann, Hor- 
ska Bystrice 10,—, Krĉova, 
Trebiĉ 10,—, Fikarova, Dobro- 
nin 10,—, Chmelovŭ, Kojetin 
10,—, Jindra, Hor. Krupa 10,—, 
Tichy, Bila Voda 10,—, A. Neu- 
vvirtova, H. Brod 10,—. E-ron- 
detoj: Pivovar Prerov 10,—,
JZD V. Jenikov 10,—, Dvŭr 
Kralove 15,—. Ni kore dankas 
por la nobla helpo.

UPOZORNENI. Zadame ty, kteri nam nevratili dotaznik 
ze 4. ĉisla AGADA, aby tak uĉinili jeŝte dnes., Dotazni- 
kovou akci uzavirame dnem 31. rijna 1961.
KURSY ESPERANTA pro pokroĉile a mirne pokroĉile 
zahajime spoleĉnou hodinou v, pondeli 30. rijna v 19 hod. 
v Uĉnovske ŝkole Zizkova ul. Tamtez zaĉnou v ŭtery 
31. rijna v 19 hod. kursy pro zaĉateĉniky. Upozornete 
nove zajemce mezi svymi znamymi.

NA POMOC ĈTENARI 
akiri — dosahnouti 
amase — hromadne 
aranĝi — usporadati 
atesto — vysvedĉeni 
baloto — hlasovani 
Danubo — Dunaj 
detalo — podrobnost 
deveno — pŭvod 
distra — rozptylujicI 
distrikto — okres 
duono — polovina 
eduki — vychovavati 
efektivigi — uskuteĉniti 
elekti — zvoliti 
entrepreno — podnik 
esprimi — vyjadriti 
etendi — vztahovati 
fiŝkaptisto — rybar 
fondi — zaloziti 
fora — vzdaleny

frekventanto — ŭĉastnik 
fremda — cizi 
gajni — ziskati 
honesta — poctivy 
honoro — ĉest 
instigi — nabadati 
insulo — ostrov 
intenci — zamyŝleti 
kamparano — venkovan 
klopodi — snaziti se 
konkuro — soutez 
konsili — raditi 
korpo — telo 
krei — tvoriti 
larmo — slza 
lerta — zruĉny, dovedny 
merito — zasluha 
modesta — skromny 
nobla — uŝlechtily 
opinii — domnlvati se 
partopreni — ŭĉastniti se

peni — namahati se 
peti — prositi 
perei — zahynouti 
persisto — vytrvalost 
prepari — pripraviti 
prezenti — predstaviti 
profito — zisk 
propono — navrh 
protekto — ochrana 
regiono — kraj 
rezultato — vysledek 
rikolto — zne 
ripozi — odpoĉivati 
sindikato — odbor 
signo — znameni 
signifi — znamenati 
sooiri — touziti 
sperta — zkuŝeny 
teamo — sport. druzstvo 
tombo — hrob 
valo — ŭdoli 
zorgi — starati se
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