
                         PROGRAMO 
                   DE LA ĈEA-KONFERENCO       
                            SVITAVY 9.-1.10.2009 
 
 
Vendrede 
ekde 14:00     Ekfunkcias akceptejo – alveno, loĝigo 
                            Individue eblas viziti urban muzeon kaj galerion 
                            aŭ promeni en la urba parko 
dum posttagmezo ekfuncios Libroservo (apud Granda salono)  
                                                            kaj Babilejo (Teejo en teretaĝo) 
16:30                 Solena inaŭguro de la nova ekspozicio en E-muzeo 
                             kun enkonduka kultura programo en la Granda salono 
18:00-19:00    Vespermanĝo 
19:45                 Vespera programo en la Granda salono 
                             Georgo Handzlik – Monodramo pri D-ro Zamenhof 
                             (omaĝe al lia naskiĝjubileo) 
                             kaj eta koncerto de E-kanzonoj                                               
ĝis 23:00           Malfermita  muzeo por individuaj renkontoj kaj babilado 
                             Limtempo por mendo de trinkaĵoj en Teejo (Babilejo) 
                             estos sciigita  

                     
Sabate 
7:45-8:45        Matenmanĝo 
9:00-11:00      Granda salono - ĈEA-konferenco - labortraktado 
                            E-himno, oficialaj salutvortoj, memorigo de la jubileo de ĈEA,  
                            agadraportoj, raportoj pri mastrumado kaj pri kontrolo de    
                            mastrumado, pri novaj projektoj (muzeo,  komputila   
                             klerigado, asocia multmedia datumbazo), diskuto 
11:00-18:00    Libroservo  
11:15-12:15     1) Granda salono – projekciado (DVD omaĝe al centjariĝo de  
                                  EK Pardubice, UK 09)                        
                            2) Muzeo  – seminario „Informado pri Esperanto“ – P. Chrdle 
                            3) Saloneto  –  seminario „Esperanto-instruado“  
                                  – J. Melichárková a M.Malovec 
                            4) Teejo - Babilejo 
12:30-13:30   Tagmanĝo 
13:30-15:30    Urbotrarigardo kun la loka historiisto 
                            renkontiĝo je 13:30 antaŭ la E-muzeo 



14:00-15:30   1) Komputila klerigado por komencantoj kaj iomaj  
                                progresintoj en la loka lernejo sur la ĉefplaco  
                                1) Elektronika poŝto ( + spaco por individuaj demandoj)                      
                                  - I. Gavanda + asistantoj 
                           2) Granda salono – seminario interesiĝantoj pri kunlaboro  
                                 pri la multmedia E-datumbazo de ĈEA   -  Problemaro de  
                                 ciferecigo, strukturigo  kaj labora kunordigo  
                                 – P. Dvořáková a  J.Bacík 
16:00-17:30    1) Daŭrigo de la komputila klerigado samloke 
                                  2.  Serĉado en Interreto (rilate al Esperanto)  
                                        – I.Gavanda + asistantoj  (eble nur ĝis 17:00) 
                            2) Granda salono – projekciado (DVD Esperanto elektronike   
                                 kaj DVD-filmetoj Esperanto estas ....)  
                            3)  Muzeo –  „Diskuta forumo por reprezentantoj de kluboj kaj  
                                  rondetoj – Novaj projektoj kaj eblecoj de kunagado“ 
                                  –  P.Dvořáková 
                            4)  Saloneto – seminario „Problemaro de tradukado de   
                                   turismaj tekstoj“  – M. Malovec 
                            5)  Individue  - eblas viziti urban muzeon aŭ urboparkon                                                 
                            6)  Čajovna  - Babilejo 
18.00-19:00    Vespermanĝo 
19:30-              Vespera programo en la kulturdomo FABRIKA 
19:30-20:00   Klasikstila koncerto (M.Smyčka-kantado, J.Duda-violono,  
                            B.Poukarová - piano)  
20:15-               Amuza dancvespero kun tombolo,  
                            prezentiĝo de ventrodancistinoj kaj eble  eĉ kun surprizo 
 
Dimanĉe 
7:45-8:45       Matenmanĝo 
9:00-10:30     1) Granda salono – prezento „Esperanto en Interreto“   
                                 - P. Dvořáková 
                           2) Muzeo –  seminario „Kalendaro de mastrumanto“ 
                                (por klubaj kasistoj) – L. Hýblová kaj V.Hirš 
                           3) Saloneto  –  Seminario „E-muzeo kaj E-ekspozicioj“ 
                                -  L. Dvořáková 
                           4) Teejo – Babilejo 
                           5)  Libroservo  (la lasta ŝanco!) 
11:00-12:15   ĈEA-konferenco – labortraktado  
                           Strategio kaj laborplano, novaj projektoj,  
                           diskuto, solena fermo   


