
Esperanto-Klubo „La Ponto“ Písek 

invitas vin elkore al la tradicia 

 

AnkRo – Antaŭkristnaska 

renkontiĝo 
okazonta sabate la 9-an de decembro 2017 

en Písek 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 10:00-11:30   La 9-a Adventa matineo 

en klubejo de la Urba biblioteko Písek (Alšovo nám. 85 
info kaj mapeto en http://www.knih-pi.cz/ 

medita literatura-muzika programo  

kun ekspozicieto de Esperanto-libroj kaj kristnaska 

literaturo kaj ĉi-foje ankaŭ  de la kristnaskaj filatelaĵoj  

el diversaj landoj 

(okazos ĉeĥlingve, ankaŭ por neesperantista publiko) 

 

- ĝis 12:00 ebleco de senpaga vizito de Kristnaska 

ekspozicio de popolartaĵoj en la 1-a etaĝo de la biblioteko 

http://www.knih-pi.cz/


Tagmeza paŭzo 

- proponatas vizito de la ponto kaj de la ĉefplaco 

kun kristnaska arbo 

- en la sidejo de ELIM (U výstaviště 468) viziteblas populara 

borso pri mineraloj, duongemoj  kaj juveloj 

- en Maltejo okazas belega ekspozicio de la spirita pentristo 

Václav Švejcar  

 

 

 

 

 

 

 

 

(13:00)-13:30-16:00  

TRADICIA KRISTNASKA POSTTAGMEZO 

   

ATENTU!!  

Ŝanĝo de la loko!! 

saloneto de Petrinum  

Soukenická 10 
13:00-13:30  

iom post ioma alveno,  

varmiĝo, refreŝiĝo kaj  manĝetado, libera babilado, 

ornamado de la ejo,  

preparo  de la programo kaj de la tombolo,  

klubanoj  - pago de la kotizoj por la ĈEA kaj klubo por 2018 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1390217&y=49.3082838&z=17&source=firm&id=13071546&q=elim%20písek


ekde ĉ. 13:30 Solena zamenhofa kaj kristnaska programo 

Komenca komuna tosto 

Programo omaĝe al la Zamenhof-Jaro 

Alportado de Lumo, komuna legado el Evangelio, 

kristnaskaj kantoj, tranĉado de pomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frandado kaj babilado, donacetdisdonado,  

medito ĉe kandeloj, aktualaĵoj el Esperantujo  

adiaŭa kantado kun gitaro 

 

KAJ FAKULTATIVA ORA PUNKTO☺.: 

Ekde 18:00 en la Urba Teatro viziteblas senpaga 

KRISTNASKA KONCERTO de la folklora ensemblo 

PÍSEČAN ! (klaku al fragmento de la video el 2016!) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7a8NYwAfW8


PARTOPRENKOTIZO por AnkRo: 100,- Kč 
inkluzivas: kompletan programon, organizajn elspezojn 

(luprezon k.a.) kaj refreŝiĝon 

(kafon/teon, vinon/sukon por tosto, 

garnitajn panetojn, kukojn)   

 Viaj kontribuoj (trinkaĵoj/frandaĵoj)  

por la solena tabulo 

kaj 2 pakitaj donacetoj por tombolo   

estas bonvenaj!   

 

 

 

 

         

 
Kaze de intereso bv. nepre konfirmi  

ĝis ĵaudo 7.12. matene vian partoprenon! 

(por ke ni i.a.sciu kvanton da trinkaĵoj 

kaj manĝaĵoj por aĉeto kaj kiom da seĝoj certigi - 

ĉi-foje ni disponos pri iom malpli da spaco!) 

ĉe la adreso 

pavla.esperanto@gmail.com 

aŭ telefone (774 942424) 

Antaŭdankon por via kunlaboremo☺! 

Laŭ antaŭa interkonsento ni povas aranĝi aŭtomobilan 

veturigon de/al stacidomo! 

 
Nome de la klubo antaŭĝojas vin 

Pavla Dvořáková 


