
    PROGRAMO DE ĈEA-KONFERENCO EN BARTOŠOVICE, 2021-10-01/03 

 

Vendredo, la 1-an de oktobro 

 

de la 14-a horo alveno de partoprenantoj kaj ilia loĝigo en kastelo 

(la organizantoj petas la partoprenantojn, kiuj venos per vagonaro, ke ili atingu la stacidomon  

en urbo STUDÉNKA inter 14-a ĝis 17-a horo. Homojn kun movaj problemoj aŭ 

eksterlandanojn transportos la organizanto al urbo Bartošovice per aŭtomobilo – uzu telefon-

numeron 00420 608 124 823) 

de 18-a horo - vespermanĝo 

de 20-a horo – koncerto de artistoj de Nacia teatro en Prago – Ivan Acher kaj liaj gastoj 

post la koncerto babilado kun la artistoj, komuna kantado, libera amuzo 

 

Sabato, la 2-an de oktobro 

 

de la 7:30-a horo kunsido de ĈEA-anaro 

de la 12:30-a horo – tagmanĝo, poste komuna fotado 

de la 14:30-a horo – busa ekskurso en urbon Kopřivnice kaj Štramberk, bus-bileto 100 

kronojn (4 eŭroj), oni pagos en buso, 

en Kopřivnice – vizito de skolta kampo Vanaivan kun mallonga programo ĉe Esperanto-ŝtono, 

vizito de iu el tieaj muzeoj – Muzeo de Regiono kun, krom aliaj interesaĵoj, pentraĵoj de fama 

ĉeĥa pentristo Zdeněk Burian, 

Muzeo de aŭtomobiloj-veteranoj TATRA, 

en urbo Štramberk – trarigardo de la urbo, de turo TRÚBA, gustumado de speciala dolĉa 

bakaĵo „oreloj de Štramberk“, 

de la 18-a horo vespermanĝo, 

de la 19:30-a horo koncerto de kant-ĥoro KOS kun repertoaro de ĉeĥaj kaj esperantaj kantoj, 

de la 20:30-a horo societa vespero kun dancado kaj kantado ĉe zimbalona muziko de knabina  

asembleo CERKĜ (KNABINETOJ) 

 

Dimanĉo, la 3-an de oktobro 

 

de  la 7:30-a horo matenmanĝo 

de la 9:00-a horo daŭrigo de la ĈEA-kunsido 

de la 12-a horo – tagmanĝo, poste forveturo de la partoprenantoj de la konferenco 

(denove estas ebleco uzi aŭtomobilon de la organizantoj por atingi la stacidomon en urbo 

STUDÉNKA, de kie forveturas rapidvagonaroj) 

 

La konferencon vizitos televid-teamo POLAR de urbo Ostrava, kiu intervjuos kelkajn 

partoprentojn por sia TV elsendo. 

 

Gulaŝo de organizantoj estas preparita por ĉiuj alvenantoj vendrede, la 1-an de oktobro. 

 


