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ROZHOVOR:  

 
26.7.2012   Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperanto aneb Příběh 125 let dorozumívání a přátelství 
Česká Třebová /ROZHOVOR/ – „Sidu, Katy. Bene. Kušu. Restu." Až na některé z českotřebovských ulic uslyšíte, jak čilá seniorka 

tyto povely  dává svému pejskovi, buďte si jistí, že je to Zdenka Novotná. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
14.11.2015   Orlický deník / Moje Orlicko 

Soucítit znamená cítit s druhým. To umí jen člověk 
Orlickoústecko /OHLASY/ – Páteční teroristické útoky v Paříži zasáhly celý svět. Také v našem regionu žijí lidé, kteří mají na 

Francii a Paříž osobní vazby, mají tam přátele… Někteří z nich se s Orlickým deníkem podělili o své pocity a myšlenky, které jim 

víří hlavou. 

 

 

 
29.6.2015   Orlický deník / Moje Orlicko 

Polské děti opět navštívily Českou Třebovou 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperanto-aneb-pribeh-125-let-dorozumivani-a-pratelstvi-20120725.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/soucitit-znamena-citit-s-druhym-to-umi-jen-clovek-20151114.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/polske-deti-opet-navstivily-ceskou-trebovou-20150629.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperanto-aneb-pribeh-125-let-dorozumivani-a-pratelstvi-20120725.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/soucitit-znamena-citit-s-druhym-to-umi-jen-clovek-20151114.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/polske-deti-opet-navstivily-ceskou-trebovou-20150629.html


 
7.1.2015  Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantský silvestr 2014 ve znamení brýlí 

 

 

 

 
12.10.2014 Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantisté se setkali na Svatém Kopečku 
 

 

 

 
14.6.2014  Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantská fenka Kati potěšila obyvatele domova důchodců 
Česká Třebová – Jeden květnový pátek odpoledne jsem s Kati na pozvání sociální pracovnice přijela do Domova důchodců v České 

Třebové. Pilně se tam starají o rozptýlení obyvatel, každý týden pro ně připravují různé akce. 

http://orlicky.denik.cz/galerie/esperantsky-silvestr-trebova-2014.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantsky-silvestr-2014-ve-znameni-bryli-20150107.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-se-setkali-na-svatem-kopecku-20141012.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantska-fenka-kati-potesila-obyvatele-domova-duchodcu-20140611.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantsky-silvestr-2014-ve-znameni-bryli-20150107.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-se-setkali-na-svatem-kopecku-20141012.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantska-fenka-kati-potesila-obyvatele-domova-duchodcu-20140611.html


 
4.5.2014   Orlický deník / Z regionu 

Esperantisté z různých koutů republiky se setkali v Litomyšli 
Svitavy, Česká Třebová - Klub přátel esperanta ve Svitavách pozval tentokrát esperantisty v sobotu 26. dubna na setkání do 

Litomyšle. Sjelo se jich 26 z 13 míst České republiky. Libuše Dvořáková s dalšími členy klubu připravila opět velmi zajímavý 

program. 

 

 

 

 
27.10.2013   Orlický deník / Moje Orlicko  +  28.10.2013   Svitavský deník / Z regionu 

Esperantisté ve Svitavách slavili 
Svitavy, Č. Třebová - Ve Svitavách slavili koncem. září dvě významná esperantská výročí opravdu skvěle. Osm členů esperantského 

kroužku z České Třebové se oslav účastnilo a vychutnalo si přátelskou a slavnostní atmosféru setkání. 

 

 

 
11.8.2013   Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantisté z mnoha zemí poznávali Slovensko 
Česká Třebová /PÍŠETE NÁM/ - Neodolala jsem a také letos jsem se vydala s další členkou našeho esperantského kroužku Amikeco 

a pudlinkou Kati na SES (Somera Esperanta Studado Letní esperantské studium) do Martina na Slovensku. 

http://orlicky.denik.cz/z-regionu/esperantiste-z-ruznych-koutu-republiky-se-setkali-v-litomysli-20140504.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-ve-svitavach-slavili-20131026.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-z-mnoha-zemi-poznavali-slovensko-20130811.html
http://orlicky.denik.cz/z-regionu/esperantiste-z-ruznych-koutu-republiky-se-setkali-v-litomysli-20140504.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-ve-svitavach-slavili-20131026.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-z-mnoha-zemi-poznavali-slovensko-20130811.html


 
2.6.2013   Orlický deník / Moje Orlicko 

Setkání esperantistů ve slovenské Mariance 
Č. Třebová /Z REDAKČNÍ POŠTY/ - Již dlouho se nesetkali esperantisté katolíci (IKUE) ze Slovenska a Čech. Teď se konečně 

naskytla příležitost: 17. až 19. května se sešla třicítka účastníků na nejstarším slovenském poutním místě Marianka u Bratislavy. 

 

 

 

 
3.1.2013   Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantský Silvestr: bude na co vzpomínat... 
Česká Třebová – Esperantský Silvestr 2012 pořádali opět s předstihem v bývalém „Národním domě" esperantisté 

z českotřebovského esperantského kroužku Amikeco. 

 

 

 
6.10.2012 Orlický deník / Moje Orlicko 

Konference esperantistů tří zemí v Břeclavi 
Č. Třebová, Břeclav –  Esperantisté z Českého esperantského svazu se každoročně scházejí na sjezdu nebo konferenci. Letos, kdy 

esperanto slaví 125 let od svého vzniku, ČES ve spolupráci s esperantskými svazy ze Slovenska a Rakouska i esperantskou mládeží 

uspořádal v Břeclavi  „Konferenci tří zemí". 

 

 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/setkani-esperantistu-ve-slovenske-mariance-20130602.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantsky-silvestr-bude-na-co-vzpominat-20130102.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/konference-esperantistu-tri-zemi-v-breclavi-20121006.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/setkani-esperantistu-ve-slovenske-mariance-20130602.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantsky-silvestr-bude-na-co-vzpominat-20130102.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/konference-esperantistu-tri-zemi-v-breclavi-20121006.html


 
23.7.2012 Orlický deník / Moje Orlicko 

Den esperanta se blíží. Jeho uživatelé a příznivci ho oslaví ve čtvrtek 

Č. Třebová /PÍŠETE NÁM/ – V restauraci Na Horách se nedávno sešli členové místního   esperantského kroužku Amikeco a jejich 

přátelé z Olomouce, Přerova a Pardubic. 

 

 

 

 
17.6.2012  Orlický deník / Z regionu 

Setkání esperantistů v Žirovnici 
Žirovnice, Č. Třebová /Z REDAKČNÍ POŠTY/ - Do městečka Žirovnice ležícího na Českomoravské vysočině blízko Pelhřimova se 

1. června sjelo kolem 30 esperantistů katolíků z Čech a Slovenska. Také Česká Třebová zde měla zástupce esperantského kroužku 

Amikeca. 

 

 

 

 
22.4.2012 

Orlický deník / Moje Orlicko 

Regionální setkání esperantistů ve Svitavách 
Svitavy, Česká Třebová /PÍŠETE NÁM/ - V sobotu 14. dubna proběhlo regionální setkání esperantistů, tedy přesně v den, kdy před 

95 lety zemřel dr. L. L. Zamenhof, tvůrce esperanta. Spolek přátel esperanta ve Svitavách pozval na tohle setkání esperantisty z celé 

republiky. Sešlo se na třicet lidí, z kroužku Amikeco v České Třebové nás jelo sedm. 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/den-esperanta-se-blizi-jeho-uzivatele-a-priznivci-ho-oslavi-ve-ctvrtek-20120722.html
http://orlicky.denik.cz/z-regionu/setkani-esperantistu-v-zirovnici-20120617.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/regionalni-setkani-esperantistu-ve-svitavach-20120422.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/den-esperanta-se-blizi-jeho-uzivatele-a-priznivci-ho-oslavi-ve-ctvrtek-20120722.html
http://orlicky.denik.cz/z-regionu/setkani-esperantistu-v-zirovnici-20120617.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/regionalni-setkani-esperantistu-ve-svitavach-20120422.html


 
3.1.2012   Orlický deník / Kultura 

Esperantisté slavili v duchu pověstí 
Česká Třebová – Devětadvacátého prosince esperantisté opět s předstihem oslavili ve Sportklubu konec esperantského roku. Sešlo se 

jich přes 60 z různých míst v naší zemi a podpořit je přijela i Gerry z Holandska. 

 

 

 

 
2.11.2011   Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantské wikipedii je deset let 
Svitavy /PÍŠETE NÁM/ - Od 26. 10. do 30. 10. probíhal ve Svitavách seminář esperantských wikipedistů k 10. výročí založení 

esperantské wikipedie – internetové encyklopedie. 

 

 

 

 
13.10.2011   Orlický deník / Moje Orlicko 

Šumperk hostil sjezd českých esperantistů 
Česká Třebová /PÍŠETE NÁM/ - Esperantisté z třebovského kroužku AMIKECO si nenechali ujít kongres ČES (Českého 

Esperantského Svazu) v Šumperku 7. - 9. října 2011. Sjelo se na něj přes sedmdesát esperantistů z ČR a přijel i host z Německa. 

http://orlicky.denik.cz/kultura_region/esperantiste-slavili-v-duchu-povesti20120102.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantske-wikipedii-je-deset-let20111101.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/sumperk-hostil-sjezd-ceskych-esperantistu-20111012.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/esperantiste-slavili-v-duchu-povesti20120102.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantske-wikipedii-je-deset-let20111101.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/sumperk-hostil-sjezd-ceskych-esperantistu-20111012.html


 
26.6.2011   Orlický deník / Moje Orlicko 

Děti z Polska na návštěvě ve Třebové 
Česká Třebová /PÍŠETE NÁM/ – Byl druhý červnový pátek. Netrpělivě jsem čekala na malý polský autobusek, který měl mezi 16. a 

17. hodinou přivézt esperantské děti z Polska. 

 

 

 

 
10.6.2011   Orlický deník / Moje Orlicko 

Esperantisté se vydali na další setkání 
Česká Třebová – Pět členů třebovského kroužku Amikeco se v pátek 27. května rozjelo do Nitry. 

 

 

 

 
2.5.2011   Orlický deník / Moje Orlicko 

Českotřebovští esperantisté byli na setkání Fringoj 2011 
Česká Třebová /PÍŠETE NÁM/ - V krásné přírodě nedaleko městečka Baugé ve Francii asi 200 km od Paříže stojí zámeček 

Gresillon. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-polska-na-navsteve-ve-trebove20110624.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-se-vydali-na-dalsi-setkani20110609.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ceskotrebovsti-esperantiste-byli-na-setkani-fringo.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/deti-z-polska-na-navsteve-ve-trebove20110624.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-se-vydali-na-dalsi-setkani20110609.html
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ceskotrebovsti-esperantiste-byli-na-setkani-fringo.html


 
4.1.2011   Orlický deník / Kultura 

Konec esperantského roku slaví esperantisté vždy s předstihem 
Česká Třebová - Tentokrát se esperantisté sešli v bývalé Horbytce v České Třebové již 29. prosince 2010 . Přijelo a přišlo jich 

padesát pět z osmnácti míst z blízkého okolí i z daleka. 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                      sestavila -padv- 

http://orlicky.denik.cz/kultura_region/konec-esperantskeho-roku-slavi-esperantiste-vzdy-s.html
http://orlicky.denik.cz/kultura_region/konec-esperantskeho-roku-slavi-esperantiste-vzdy-s.html

