
PROGRAM KONFERENCE 

ČESKÉHO ESPERANTSKÉHO SVAZU, z.s. 

1.-3.10.2021, BARTOŠOVICE 

Pátek 1.10. 

od 14.hod. příjezd účastníků a jejich ubytování na zámku 
- linkový autobus odjíždí ze stanice Studénka, žel. st. ve 14:59, 15:57, 16:24, 17:29 hod.; 
- v čase mezi 14 – 17 hod. bude pro účastníky se sníženou pohyblivostí zajištěn převoz autem z železniční 
stanice Studénka do Bartošovic; zájemci o převoz kontaktujte místní organizátory (608 124 823). 
Po příjezdu připravili pořadatelé z Bartošovic pro účastníky konference guláš. 
od 18 hod. večeře 
od 20 hod. koncert umělců Národního divadla – Ivan Acher a jeho hosté; 
po koncertu povídání s umělci, společné zpívání, volná zábava 

Sobota 2.10. 

od 7:30 hod. snídaně 
od 9:00 hod. členská schůze 
(informace o hospodaření ČES, z.s., o činnosti klubů, o dění v esperantském prostředí) 
od 12:30 hod. oběd, společné fotografování 
od 14:30 hod. autobusový výlet do Kopřivnice a Štramberka (cena jízdného 100,- Kč, platí se v busu) 
Kopřivnice: 
- návštěva skautského areálu Vanaivan s krátkým programem u pamětního esperantského kamene; 
- návštěva některého z kopřivnických muzeí (Regionální muzeum s obrazy Zdeňka Buriana, muzeum 
Tatry – automobiloví veteráni, ...) 
Štramberk: 
- procházka městem, ochutnávka místní speciality „štramberské uši“; 
- návštěva Štramberské trúby. 
od 18 hod. večeře 
od 19:30 hod. vystoupení pěveckého sdružení „KOS Nový Jičín“ s repertoárem v češtině a esperantu 
od 20:30 hod. společenský večer s dívčí cimbálovou muzikou „Cerky“ k poslechu i tanci 

Neděle 3.10. 

od 7:30 hod. snídaně 
od 9:00 hod. pokračování členské schůze 
- knižní novinky nakladatelství KAVA/PECH; 
- informace M.Malovce o svazových zkouškách; 
- zprávy z klubů; 
- virtuální UK 2021; 
- různé, usnesení a závěr konference. 
od 12 hod. oběd 
- linkový autobus z Bartošovic odjíždí do Studénky, žel. stanice v 13:43, 15:45, 18:05; 
- bude zajištěn rovněž odvoz auty pořadatelů. 

Na konferenci je přizvána rovněž ostravská televize POLAR. Do svého vysílání chce připravit několik 
záběrů z průběhu akce. 


