
Pozvánka na konferenci ČES

Vážení přátelé,
výbor  Českého  esperantského  svazu 

(ČES)  si  Vás  dovoluje  pozvat  na  kon-
ferenci  ČES,  která  se  bude  konat  ve 
dnech  24.  ‒ 26.  září  2010 s možností 
prodloužení pobytu do 28. září  (státní 
svátek), tentokrát  v krásném  prostředí 
lázní Poděbrad.

Samotné  město, rozkládající se 50 km 
východně  od  Prahy,  jistě  není  třeba 
široce  představovat.  Klidné  místo  plné 
zeleně i elegantní architektury, rovinatý 
terén  vhodný  pro  fyzicky  nenáročné 
vycházky,  zámek  nad  řekou  Labem, 
minerální  prameny  a  útulné cukrárny a 
kavárny,  to  vše  tu  čeká  právě  na  vás. 
Věříme,  že  nám bude přát  počasí  a  že 
kromě účasti na konferenci přispěje tento 
pobyt i k vaší regeneraci.

Program, ubytování i  stravování  jsou 
zajištěny pohodlně v jednom areálu, a to 
ve   Střední  odborné  škole  zemědělské 
v Boučkově  ulici  č.  355/49,  umístěné 
ve vilové čtvrti  cca 800m od nádraží  a 
hlavního lázeňského parku.

K naší  dispozici  bude  velký  sál  pro 
plenární zasedání, prostory pro tematické 
programy, Libroservo a občerstvovna.

Ubytování  je nabízeno v 1-3lůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Stravování v místní  školní  jídelně zahr-
nuje i možnost vegetariánské stravy.

Páteční odpoledne můžete věnovat od-
počinku,  procházkám po městě a setkání 
se svými přáteli.  Komponovaný večerní 
program bude věnován aktualitám a zají-
mavostem z esperantského  světa  a  pro-
mítání nových krátkých filmů.

Po pracovním jednání v sobotu dopo-
ledne budete mít po obědě  příležitost se-
známit se s městem v doprovodu místní-

ho průvodce. Na prohlídku budou nava-
zovat volitelné semináře na jazyková té-
mata a  příp.  schůze  sekcí  a  pracovních 
skupin.

Na  sobotní  večer  pro  vás  stejně  jako 
v loňském  roce  připravujeme  koncert 
klasické hudby v esperantu a taneční zá-
bavu s tombolou.

V neděli dopoledne vám opět nabídne-
me tematické semináře a prezentaci no-
vých projektů a aktivit ČES se závěreč-
nou diskusí.

Zároveň vám tentokrát nabízíme mož-
nost  výhodného  prodloužení  pobytu  o 
pondělí a úterý, kdy budete moci zdarma 
absolvovat  dle  svého  výběru  několik 
počítačových školení (Počítač pro začá-
tečníky, Esperanto na Internetu, Wikipe-
die pro začátečníky i pokročilé, Zpraco-
vání zvukových a filmových nahrávek).  

Ostatní mohou pobyt využít k relaxaci, 
objednání  lázeňských  procedur  či  výle-
tům do okolí.

Na nedělní odpoledne vám nabídneme 
autobusový výlet do Přerova nad Labem 
s návštěvou místního skanzenu a soukro-
mého muzea historických bicyklů a mo-
tocyklů.  Je  rovněž  připravována  alter-
nativní trasa pro zájemce o pěší turistiku.

Večerní programy budou připraveny po 
dohodě s účastníky. 

Vzhledem k dostatečné ubytovací kapa-
citě můžete tentokrát s sebou vzít příp. i 
své partnery-neesperantisty a zajistit jim 
příjemný  lázeňský  pobyt  za  bezesporu 
výhodných finančních podmínek.

Na vaši hojnou a aktivní účast se těší 
výbor ČES
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