
Svaz  zdravotně postižených  esperantistů v Pardubicích 
vás srdečně zve na 

7. mezinárodní kongres AEH, 
který se uskuteční v Rekreačním středisku Zámeček  

v Hodoníně u Kunštátu ve dnech 21. až 23. dubna 2017 
s následným jazykovým seminářem do 28. 4. 2017. 

 
Rekreační středisko Zámeček  je plně bezbariérové s výtahy, společenskými  
sály a tělocvičnou. Ubytování je ve 2 – 4 lůžkových pokojích s umyvadlem,  
WC a sprchy jsou na chodbách.   
Cena ubytování s plnou penzí je 450,-Kč (den a lůžko), kongresový poplatek  
jednorázově 150,-Kč.   
 
Téma kongresu: tolerance - hranice tolerance – mezilidské vztahy 
Vyhlašujeme literární soutěž na toto téma, nejlepší články budou přečteny na 
kongresu, uveřejněny v Informilu a odměněny knihou. Vaše práce zasílejte do 
konce února 2017 v rozsahu jedné strany A4. 
 
Předběžný program: 
pátek: 
odpoledne příjezd, 
ubytování, večeře, 
seznamovací večer, videa 
nebo film  
 
sobota: 
dopoledne kongresová  
jednání   + volby do 
nového výboru  
odpoledne výlet:  hrady Pernštejn, Svojanov  apod.  
večer: taneční zábava s živou hudbou 
 
neděle: 
dopoledne přednášky, schůzka nového výboru, 
odpoledne odjezd domů; pro účastníky následujícího semináře výlet, např. 
Kunštát nebo Olešnice –výroba modrotisku 
večer zpíváme s harmonikou, kytarou nebo jiné aktivity 
 
 
 
 



Jazykový seminář od pond
dopoledne  jazykové kurzy a konverzace, 
odpoledne výlety (Letovice, Kunštát, Nové M
Moravský kras apod. dle zájmu) nebo ru
  
Závaznou přihlášku  na 7. kongres zasílejte do redakce AEH v
poštou nebo e-mailem spole
v hotovosti na místě. Při stornu p
nevratných. 
 
Bankovní spojení AEH: Poštovní spo
Adresa: Svaz zdravotně postižených esperantist
 53003 Pardubice, e-mail: 
 
Cena:  celkem celá akce .................. 

-  účastnický poplatek    
-  ubytování+plná penze    K
-  seminář  5 dnů   á 450,

Ceny za výlety a vstupné se budou hradit individuáln
 
          
 
 

 od pondělí 24. 4. do pátku 28. 4. 2017: 
dopoledne  jazykové kurzy a konverzace,  
odpoledne výlety (Letovice, Kunštát, Nové Město na Moravě

kras apod. dle zájmu) nebo ruční práce, večerní zábava.

na 7. kongres zasílejte do redakce AEH v 
mailem společně se zálohou 700,-Kč, doplatek bude vybírán 

ři stornu přihlášky po 31. březnu 2017 je 150,

Poštovní spořitelna č.účtu 192150088/0300
ě postižených esperantistů , Na Okrouhlíku 953,

mail: aeh@esperanto-aeh.eu . 

Cena:  celkem celá akce .................. Kč 3 300,- 
astnický poplatek                     

ubytování+plná penze    Kč 450,-/den -2  kongres.dny     K
   á 450,- Kč       

a vstupné se budou hradit individuálně na místě. 

  Těší se na vás výbor AEH.

sto na Moravě, Bystřice n/P., 
erní zábava. 

 Pardubicích 
, doplatek bude vybírán 
znu 2017 je 150,-Kč 

tu 192150088/0300  
 , Na Okrouhlíku 953, 

            Kč    150,- 
2  kongres.dny     Kč     900,- 

  Kč  2 250,-           
 

ší se na vás výbor AEH. 


