
JUBILEA SOLENAĴO 

14.-16.9.2018 en Svitavy 

okaze de la dekjariĝo  

de la Esperanto-Muzeo          
 

PROGRAMO   
 

VENDREDE  

 

16:00 Ekfunkcio de la akceptejo en la muzeo, loĝigo, Libroservo, studebloj en la 

ĈEA-Biblioteko, memstara vespermanĝo 

 

19:00-22:00  Inaŭguro de la nova ekspozicio dediĉita al 10 jaroj de la muzeo 

kaj 100 jaroj de la Ĉehoslovaka respubliko (resp. Esperanto en Ĉeĥoslovakio en 

1918-1968), kun akompana programo kaj refreŝiĝo; projekciado pri la muzeaj 

aranĝoj; libera babilado 

 

SABATE 

 

8:00 Alveno de trajnoj el direktoj Brno kaj Česká Třebová, malfermo de la 

muzeo, Libroservo, studebloj en la ĈEA-Biblioteko  

 

9:00-11:45 Solena programo en la Ottendorfer-salonego okaze de la 10-jariĝo 

de la Esperanto-Muzeo 

 

12:00 Komuna tagmanĝo en la restoracio ASTRA (nedeviga) 

 

13:30 Busa forveturo al Moravská Třebová 

 

14:00-17:00 Vizito de la Urba Muzeo kaj renesanca kastelo; propra lunĉo 

dumvojaĝa rekomendatas! (pro pli malfrua vespermanĝo) - por tranoktantoj 

aliĝintaj ĝis 31.8.2018 senpaga transporto, por la ceteraj 50,- , enirbiletoj 50,-

+70,-/resp. 30,-+40,- por studentoj kaj senioroj pro tempoŝparo antaŭ-pagendas! 

por nepartoprenantoj de la ekskurso ebleco resti en la muzeo 

 

18:00-19:30 Koncerto de la ensemblo NOPROBLEM Kostelec na Hané (kun 

repertuaro de Spirituál kvintet) en la Ottendorfer-salonego 

 

20:00 Forveturo de la lastaj trajnoj por la unutagaj partoprenantoj 

 

20:00 Komuna vespermanĝo en saloneto de ASTRA (nedeviga), amuziĝo 

https://www.youtube.com/watch?v=wcnhHH-A9jY&t=22s


DIMANĈE 

 

9:00-11:30 Urbopromeno (krom la ĉefaj vidindaĵoj proponatas i.a. ekspozicio 

pri kafo en la Urba Muzeo kaj Galerio, Akvotura arbaro, Parko de patriotoj, 

stadiono - eblas aranĝi ev. du apartajn grupojn)  

 

en la muzeo: Libroservo, studebloj en la ĈEA-Biblioteko, babilado 

 

en la malgranda Ottendorfer-saloneto: Internacia muzea seminario  

(historiaj esploroj, ciferecigado de kolektoj, interŝanĝo de spertoj)  

- laŭinterese aranĝebla ankaŭ dimanĉe 13:30-15:30 kaj/aŭ vendrede aŭ sabate 

posttagmeze 

 

12:00 Libervola tagmanĝo aŭ trajna forveturo  

 

TRANOKTO 

 

en la nova pensiono U Bárty (www.ubytovanisvitavy.eu) tuj apud la muzeo 

(komfortaj 2-3litaj ĉambroj kun kuirejeto kaj duŝejo/necesejo aŭ memstara aŭ 

komuna por du ĉambroj; 1-a kaj 2-a etaĝo sen lifto) - 350,- CZK popersone kaj 

ponokte, sen matenmanĝo; garantiatas nur post aliĝo kaj pago ĝis 31.8.2018  

 

   
 

aliajn loĝeblecojn necesas mendi memstare: ekz.  Fatima Koclířov (6 km for de 

Svitavy) - turismaj 2-4litaj ĉambroj kun komunaj duŝejoj/necesejoj) - 207,- CZK 

popersone kaj ponokte, sen matenmanĝo aparte aĉetebla, aŭ pli komfortaj 

ĉambroj (nur por personoj kun propra aŭtomobila transporto!)  

www.cm-fatima.cz  

 

al interesitoj pri pli luksa loĝado rekomendatas la tristela hotelo SLAVIA 

sur la ĉefplaco proksime al la muzeo - mendeblas rekte aŭ pere de booking.com 

kaze de bezono pri helpo bv. kontakti cea@esperanto.cz 

pliaj eblecoj troveblas en www.hotely.cz/svitavy/ 

file:///C:/Users/pavla/Downloads/www.ubytovanisvitavy.eu
file:///C:/Users/pavla/Downloads/www.cm-fatima.cz
http://www.slaviasvitavy.eu/en/hotel
http://www.booking.com/
http://www.hotely.cz/svitavy/


PROGRAMKOTIZO:  

 

100,- CZK (por membroj de ĈEA, ĈEJ, SKEF  

kaj SKEJ), 150,- CZK (por la ceteraj) 
 

MANĜOJ  

 

memstaraj, interesitoj pri komuna favorpreza sabata tagmanĝo kaj vespermanĝo 

en la restoracio ASTRA (pro tempoŝparo kun elekto el 2-3 manĝoj) 

devas indiki la elekton en la aliĝilo kaj antaŭpagi 

 

KONTAKTO: 

 

Esperanto-Muzeo, nám. Míru 81/1, CZ-568 02 Svitavy 

cea@esperanto.cz   tel. +420 774 928 974 (Libuše Hýblová) 

pavla.dvorakova@esperanto.cz - pri la ekspozicio kaj la muzea seminario 

 

 

PLIAJ INFORMOJ, ALIĜOJ KAJ PAGOJ: 

Etaj ŝanĝoj de la programo ev. eblas. 

 

Kompletan aliĝilon kaj pagoinformojn  

vi trovos en la Kalendaro de aranĝoj  

en www.esperanto.cz ekde fino de junio. 

 

Limdato por aliĝoj kaj mendo de servoj estas 31.8.2018,  

poste sengarantie! 

 

Ĉeĥa Esperanto-Asocio elkore invitas vin  

kaj ĝojatendas vian abundan partoprenon! 
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