
Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj E-Klubo Plzeň sincere invitas vin al 

Český esperantský svaz a E-klub Plzeň vás srdečně zvou na 

 

REGIONA OKCIDENTBOHEMIA RENKONTIĜO 

Regionální západočeské setkání 

sabate la 15-an de marto 2014 en Plzeň    

 v sobotu 15. března 2014 v Plzni 

 
10:30  2-a inaŭguro de la migra ekspozicio  

"Ĉu Esperanto estas morta lingvo?"  

en Studa kaj Scienca Biblioteko (urbocentro, Parko de Smetana 2) 

2. vernisáž  putovní  výstavy "Je esperanto mrtvý jazyk?"   

ve Studijní a vědecké knihovně (centrum města, Smetanovy sady 2)   

 



12:00  Komuna tagmanĝo en secesia perlo de Plzeň   

-  en restoracio de la hotelo SLOVAN (vid-al-vide) 

Společný oběd v secesní perle Plzně 

- v restauraci hotelu Slovan (naproti knihovně) 

http://hotelslovan.pilsen.cz/ 

Ebleco mendi preze avantaĝigitan unuecan manĝon  

(inkl. vegetaran varianton) 

Možnost objednat cenově zvýhodněné jednotné jídlo 

 (vč. vegeteriánské varianty) 

 

    
 

 

12:45-14:15 Interkonatiĝo,  diskuto pri eblaj aktivecoj en la regiono,  

Esperanto-aktualaĵoj,  kantado kun gitaro 

Seznámení se, diskuse o možných aktivitách v regionu,  

esperantské aktuality, zpívání s kytarou 

 

14:30-15:30   ESPERANTLINGVE PRI BIERO! - V ESPERANTU O PIVU! 

Komuna vizito de Bierfara muzeo (sur la ĉefplaco)    

- kun esperantlingva ĉiĉeronado !! 

Společná návštěva Pivovarského muzea na náměstí 

 - s výkladem v esperantu !! 

 

 



   
 

15:30 – a) Forveturo al trajno/buso  (plej multaj konektoj estas  

ĉ. la 16-a horo) a) Odjezd k busům/vlakům (většina spojů na různé 

směry  jede kolem 16.hod.) 

b) Por dezirantoj vizito de la Historia subterejo de Plzeň k.a. 

aŭ amikeca babilado en la muzea bierejo kun specialaj bieroj 

b) Pro zájemce návštěva Historického podzemí nebo jiných památek 

nebo přátelské  posezení v muzejním šenku se speciálními pivy 

http://www.naparkanu.com/ 

  
17:30  Adiaŭo, forveturo  (plej multaj konektoj estas ĉ. la 18-a horo) 

Rozloučení, odjezd (většina dalších spojů jede kolem 18. hod) 



 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK                        

190,- Kč pro studenty, seniory nad 70 let a ZTP 

230,- Kč  pro ostatní 

zahrnuje oběd v hotelu (zeleninový vývar s těstovinami či kapáním, 

přírodní kuřecí plátek v sýrové omáčce s bramborem,  

nebo pro vegetariány selskou omeletu s okurkovým salátem) 

vstupenku do Pivovarského muzea, zpěvníček a příspěvek na 

částečné krytí organizačních a programových nákladů akce  (pošt. 

známky, telefonáty, tisk materiálů, knižní dar pro knihovnu atd.) 

________________________________________________________ 

PŘIHLÁŠKY 

mailem na pisek@esperanto.cz 

nebo telefonicky  - 774 942424 (Pavla Dvořáková) 

nebo poštou: PhDr. Pavla Dvořáková, Gregorova 2563, 397 01 Písek 

Pouze přihlášeným do 10.  BŘEZNA garantujeme oběd  

a místo v salonku!! 

Pokud to výslovně neuvedete, počítáme s varianotu masitou. 

Platba na místě. Prosíme o vaši korektnost, v případě vaší 

nepřítomnosti bez omluvy budeme muset zaplatit oběd za vás! 

_____________________________________________________ 

Kontakt  na předsedu Plzeňského esperantského klubu: 

Václav Kaprál ,  Plaská 252, 331 51 Kaznějov 

e-mail: vaclavkapral@seznam.cz,  tel.: 737 160 130 

 
NI ĜOJATENDAS VIN! TĚŠÍME SE NA VÁS! 


