
PROGRAMO  de la 16-a ĈEA-Ko greso e  Pelhři ov 

okaza ta su  aŭspi io  
de la het a o de la regio o V soči a MUDr. J. Běhou ek  

kaj de la ur estro de la ur o Pelhři ov  i g. F. Kučera  

 

Ĵaŭdo . . 6 

Ekde 15:00  Alveturo, loĝiĝo, ripozo 

16:15-18:15  Seminarioj: 
a) lingva-traduka P.Dvořáková  - trejnado de lingvonuksetoj 

por la vendreda projekto  - KLUBEJO 6-a et. 

 so registraĵoj en Audacity  (V.Türk) - KLUBEJO teretaĝo 

c) 17:30-18:30 diskutrondo: Kiel efike informi pri Esperanto? (P.Chrdle)  
tabloj e  koridoro apud ŝtuparo al la a ĝejo 

18:30  Vesper a ĝo 

19:30/20:00-22:00  Kleriga vespero: 
e le: direktoro de la Muzeo de rekordoj kaj kuriozaĵoj - propono de kunlaboro 

A to  O er dorfer Aŭstrio  : Projekto Esperanta Retradio 

Koncerteto de geedzoj Karaš e roj de la  Sek io de evida toj de ĈEA) 

kaj prezento de la nova KDo "Ku  ka to ĉirkaŭ la o do" 

Pavla Dvořáková kaj Miroslav Hruška  - Aktualaĵoj pri Espera to 

en Interreto kaj projekciado de mallongaj filmoj 

Komuna kantado; Libroservo kaj refreŝiĝo (19:30- :  kaj du  paŭzo  

 

Vendredo 14.10.2016 

:3   Mate a ĝo 

8:30-14:00 Busekskurso al Pacov (Urba muzeo en la kastelo) 

kaj o aĥejo kaj ierfarejo e  Želiv ev. ku portu propra  lu ĉo !  

14:00 Tag a ĝo, ripozpaŭzo 

16:15:18:15  Seminarioj: 
a) lingva-traduka  P.Dvořáková kaj M.Malovec) - komuna tradukado 

de la paĝo por la retejo de la Muzeo de rekordoj kaj kuriozaĵoj - KLUBEJO 6-a et. 

b) komputila konsultejo  M.Hruška kaj M.Nárož ý) - KLUBEJO teretaĝo 

-  utilaj aplikoj por via inteligenta telefono kaj tabledo 

- solvo de konkretaj komputilproblemoju de la partoprenantoj 

c) trejnado de modela elparolo, laŭtlegado kaj so registraĵoj 
- pretigo de programero por la Esperanta Retradio 

ku  ia gasto A to  O er dorfer el Aŭstrio kaj V.Türk) -KLUBEJO 4/5-a et. 

d) diskutgrupo por instruantoj de Esperanto (J.Melichárková, M.Malovec, 

P.Chrdle) -  ta loj e  koridoro apud ŝtuparo al la a ĝejo 



18:30 Vesper a ĝo 

19:30/20:00-22:00 Prelega kaj kultura vespero,  
Ba ilado ku  Ma  Kašparů pri aktualaj so iaj temoj 

Preze to de li ro ovaĵoj  
O aĝo al ju ilei ta  Miroslav S čka 

Petr Chrdle - Prelego/projekciado pri Suda Koreio 

kaj pri ebla karavano al UKo 2017 

V.Türk kaj P. Dvořáková - Komuna kantado kun gitaro 

Filmeto por bona nokto; Li roservo kaj refreŝiĝo 9:30- :  kaj du  paŭzo  

 

Sabato 15.10.2016 

:3  Mate a ĝo 

9:00-13:00 Me roku ve o de ĈEA ku  paŭzo  

3:  Tag a ĝo 

14:30- :  Ur otrarigardo/pro e o ku  ĉiĉero i o 

16:00-17:15 Individua trarigardo de muzeaj ekspozicioj 

aŭ li era te po 

17:30-18:30 Ĝe erala diskuta foru o e  la a ĝejo 

:3   Vesper a ĝo 

20:00-24:00 Danca, kanta kaj amuza vespero kun tombolo, Libroservo 
a taŭda a preze to e  lati a erika stilo 

 

Di a ĉo 6. . 6 

:3  Mate a ĝo 

8:30 - 11:30 Kongresa labortraktado kaj diskutoj 

11:45 Tag a ĝo 

Forveturo de buso direkte al Jihlava 

+ plu al Br o, ku  ŝa ĝo al Prago kaj al Pardu i e  3:  
Partaj ŝa ĝetoj kaze de e eso e las! 

La ortraktado kaj vesperaj progra oj okazas a  aŭlo de la gi azio ĉ.   
de la studenthejmo). Posttagmezaj seminarioj okazas en la klubejoj de la studenthejmo. 

 

ČES děkuje vše  dár ů  i spo zorů , z i hž k hlav í  patří: 

kraj Vysoči a, ěsto Pelhři ov, ěsto Pa ov a fir a CIRET 

 


