
programo de la kongreso de 

ĈEĤA ESPERANTO-ASOCIO 

okazanta sub la aŭspicio de la urbestro 

de urbo Pardubice Inĝ. Martin Charvát 

Pardubice de la 16-a ĝis la 18-a de septembro 2022 



 
program  

pátek 16.9. 
od 15:00   příjezd účastníků 
16.00   členská schůze AEH 
18.30-18.50  večeře 
19.00-19.45  HRÁTKY S ČERTEM  

divadelní představení v esperantu studentského souboru DOMA ze Svitav 
20.00   107-a Universala Kongreso de Esperanto Montreal 2022 
21.00-22.00  návštěva hvězdárny 
 
sobota 17.9. 
07.30-08.30  snídaně 
09.00-11.30  členská schůze ČES 
   volba předsedy a výboru ČES 2022 - 2025 
11.30-12.00  knižní novinky nakladatelství KAVA PECH 
12.00   společné fotografování 
12.30-13.30  oběd 
14.00   procházka městem  
14.30-16.00  pro přihlášené zájemce návštěva pivovaru 
17.00-18.00  návštěva Hasičského záchranného sboru a prohlídka jejich techniky 
18.30-19.30  večeře 
20.00-20.30  kulturní vystoupení 
20.30   společenský večer s hudbou a tancem, tombola 
 
neděle 18.9. 
07.30-08.30  snídaně 
09.00-11.30  členská schůze ČES (pokračování) 
   zprávy z klubů 
   informace Mirka Malovce o svazových zkouškách 
   zpráva o esperantu ve sdělovacích prostředcích 
   představení místa konference ČES v roce 2023 
12.30-13.30  oběd 
 
Pokoje je nutno uvolnit v neděli do 10.00. 
  



 
programo 

vendredo, la 16an de septembro 
de 15:00   alveno de partoprenantoj 
16.00   membrokunveno de AEH 
18.30-18.50  vespermanĝo 
19.00-19.45  LUDOJ KUN DIABLO  

teatraĵo de teatra ensemblo DOMA el urbo Svitavy 
20.00   107-a Universala Kongreso de Esperanto 2022- Montreal  
21.00-22.00  vizito de stelobservatorejo 
 
sabato la 17an de septembro 
07.30-08.30  matenmanĝo 
09.00-11.30  membrokunveno de ĈEA 
   elekto de la prezidanto kaj komitato de ĈEA 2022 - 2025 
11.30-12.00  libronovaĵoj de la eldonejo KAVA PECH 
12.00   komuna fotado 
12.30-13.30  tagmanĝo 
14.00   promeno tra la urbo 
14.30-16.00  por la aliĝintaj vizito de bierfabriko 
17.00-18.00  vizito de fajrobrigadistoj kaj trarigardo de ilia ekipaĵo 
18.30-19.30  vespermanĝo 
20.00-20.30  kultura prezentado 
20.30   amuzvespero kun muziko kaj dancado, loterio 
 
Dimanĉo, la 17-a de septembro 
07.30-08.30  matenmanĝo 
09.00-11.30  membrokunveno de ĈEA (daŭrigo) 
   raportoj pri agado de kluboj 
   informoj de Mirek Malovec pri asociaj ekzamenoj 
   raporto pri Esperanto en amaskomunikiloj 
   prezento de la loko de ĈEA konferenco en la jaro 2023 
12.30-13.30  tagmanĝo 
 
Ni devas dimanĉe liberigi dormoĉambrojn antaŭ la 10-a horo matene. 
  



 
El Vikipedio: 

Pardubice estas regiona urbo en Ĉeĥio. Ĝi situas en la orienta Bohemio ĉe la kunfluo de 
la riveroj Elbo kaj Chrudimka. En 2022 ĝi havis 88 520 loĝantojn. 

La urbo famas pro sia speciala spickuko kaj Velká pardubiccká - la plej malfacila kaj plej 
prestiĝa ĉevala vetkonkuro en la kontinenta parto de Eŭropo (kun timata 9m larĝa fosaĵo 
de Taxis). 

La unua skriba mencio pri la ekzisto de la urbo devenas el la jaro 1295, kiam tie la papo 
Bonifaco la 8-a fondis monaĥejon de Kavalira ordeno de krucanoj kun ruĝa stelo kaj 
preĝejon de Sankta Bartolomeo. En 1340 heredis la urbon Arnošt z Pardubic, posta unua 
praga ĉefepiskopo. 

En la vico de posedantoj ni rememoru Smil Flaŝka el Pardubice, Hanuš el Milheim (kiu 
konstruis la Betleheman kapelon en Prago), Viktorin el Kunštát kaj Poděbrady, patron de 
la posta ĉeĥa reĝo Georgo el Poděbrady. 

La plej fama periodo datiĝas ekde la jaro 1491, kiam la urbon aĉetis elstara nobela familio 
Pernštejn. Tiam ekestis urbo kun firma fortikaĵo. Ekde la jaro 1560 posedis Pardubice la 
ĉeĥa reĝo. 

Ekfloro de la urbo komenciĝas dum la unua duono de la 19-a jarcento rilate al la konstruo 
de la fervoj-linio Prago-Pardubice-Olomouc kaj ekesto de multaj fabrikoj en la dua duono: 
Hübner-Opitz fabriko de muelmaŝinoj (1866), sukerfabriko (1869), bierfabriko (1871), 
fabriko de Prokop (1872), rafinejo de mineraloleoj de la firmao Fanto (1889), kafo-fabriko 
de J.Franck (1897). 

Post la unua mondmilito la industrio plu disvolviĝis, ekestis fabriko Explosia Semtín (kemia 
industrio), Telegrafia, pli malfrue Tesla (elektronika industrio). 

Dum la dua mondmilito tie estis aktiva grupo de rezista movado kontraŭ faŝismo. Fama 
estas la agado de paraŝutista grupo Silver A, kiu aranĝis atencon kontraŭ Reinhard 
Heydrich. Post la atenco, dum majo 1942, starigis nazioj en Kasteleto ekzekutejon, kie 
mortis dum unu monato pli ol 200 homoj, inter ili loĝantoj de tute forbruligita kaj detruita 
vilaĝo Ležáky. 

Post la mondmilito, en la jaro 1949 Pardubice iĝis ĉefurbo de Orientbohemia regiono, kio 
influis pluan rapidan evoluon de la urbo. 

 


