
 

Programo de la Internacia Renkontiĝo en Svitavy 

en la tagoj de la 22-a  ĝis la 28-a de septembro 2017 

Vendredo: 

Alveturo en Esperanto-Muzeon, enloĝigo laǔ mendo en la pensiono Bárta aŭ 

laŭ propra rekta mendo 

Vespermanĝo en la restoracio Astra 

Vespere:  en la Esperanto – Muzeo interkonatiĝa kunveno 

Sabato: 

Antaǔtagmeze en la E-Muzeo: prezentado de la muzea ekspozicio kaj de la loka 

Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy 

Tagmanĝo en la restoracio Astra 

Postagmeze:vingustumado sur la placo de la urbo, vizito de la Urba Muzeo kun  

ekspozicio de Oskar Schindler /60,- CZK, pensiuloj 40,- CZK/ 

Vespermanĝo en la restoracio Astra 

vespere:prezentado de filmoj de Verda Stacio fare de Pavol Kaščák 

Dimanĉo: 

tuttagaekskurso per buso:  antaŭtagmeze: vizito de la Muzeo  de pupoj kaj 

marionetoj /50,-CZK/,  poste de la  Muzeo  de barokajskulptaĵoj/55,- CZK, 

pensiuloj 40,-/en la urbo Chrudim ,halto en Ležáky ĉe la monumento 

rememoranta la neniigon de la tuta vilaĝo flanke de nazioj 

Tagmanĝo en restoracio en Hlinsko 

posttagmeze:, vizito de la subĉiela etnografia muzeo Veselý Kopec (Gaja 

Monteto) /90,- CZK/, halto ĉe la rigardoturo  en Vojtěchov 

Vespermanĝo en la restoracio Astra 

vespere: Teatro DOMA: El la vivo de insektoj  

 



Lundo: 

antaŭtagmeze : promeno tra Akvaarbaro, Parko de lokaj patriotoj kaj  

trarigardo de Svitava stadiono 

Tagmanĝo en la restoracio Astra 

posttagmeze:  

programo en la E-Muzeo:  : prezentado de eksterlandaj partoprenantoj kaj iliaj 

kluboj 

Vespermanĝo en la restoracio Astra 

vespere: Petr Chrdle: "Produktado de Esperanto-libroj sojle la 3an jarmilon. 

Spertoj de profesia eldonisto." kaj lia prezentado 

Mardo:  

Tuttaga ekskurso: kastelo Svojanov /120,- , por pensiuloj 80,- CZK/, pitoreska 

urbo Polička: Urba muzeo kun galerio de Bohuslav Martinů (fama ĉeĥa 

komponisto), turo kun lia naskiĝĉambreto /80,-CZK, pensiuloj 40,- CZK/, supro 

de bone konservitaj Urbaj muregoj /60,- CZK, pensiuloj 30,- CZK/  

Tagmanĝo en restoracio  en Polička 

Vespermanĝo en la restoracio Astra 

Dagmar Martinková: Prezentado de la 102-a  UKo en Soulu  

Teresa Pomorska: Prezentado                                        

Merkredo:tuttaga ekskurso en la urbon Kroměříž 

Kastelo + turo + ĝardeno/190,- CZK/- registrita en la listo de kulturaj heredaĵoj 

de Unesko 

Tagmanĝo en Kroměříž 

Vespermanĝo en la restoracio Astra 

vespere:adiaǔa kunveno, kantado 

Ĵaudo:fino de la renkontiĝo, forveturo 

Ŝanĝo de la programo por neatenditaj koalou ebla. 


