
 

 

Regionální setkání na Českomoravském 
pomezí 

Každý rok Klub přátel esperanta ve Svitavách pořádá tradiční setkání esperantistů z okolí. Letos se 

akce uskuteční v sobotu 25. dubna 2015. Program se bude odehrávat hned na dvou místech. 

Dopoledne navštívíme zámek v Moravské Třebové a poté se přemístíme do svitavského Muzea 

esperanta, kde proběhne cestopisná přednáška Kvida Janíka o Iránu a další obvyklý program, zprávy z 

kroužků a tombola. 

Důležité je, aby se všichni účastnící včas sešli před zámkem. Domluvená prohlídka začíná v 10:00, kdy 

se zámek otevírá. Zde uvádíme ceny vstupného na jednotlivé okruhy v zámku. 

 Středověká mučírna:  plné: 70 Kč snížené: 40 Kč 

 Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny:  plné: 60 Kč snížené: 40 Kč 

 Poklady Moravské Třebové:  plné: 70 Kč snížené: 40 Kč 

 Jak se žilo na venkově:  plné: 20 Kč snížené: 10 Kč 

(Snížené vstupné platí pro děti, studenty, seniory a vlastníky průkazu ZTP. Pro děti do 6-ti let vstup zdarma.) 

Doprava k zámku je individuální a je možná hned několika způsoby: vlastní auto, vlak nebo autobus. V 

případě, že se chystáte vyrazit svým vlastním automobilem, adresa zámku pro vaše navigace je 

Zámecké náměstí 1, Moravská Třebová. Pro lepší orientaci přikládáme odkaz na mapu. 

Kdo chce využít hromadné dopravy, nechť využije těchto dvou spojů.  

1. Vlak z České Třebové vyjíždí v 8:30 směr Moravská Třebová, kde bude v 9:05. Pro pohodlí 

cestujících (1,2 km - 20 min. pěšky - od nádraží k zámku) bude před nádražím ČD přistaven 

automobil k přepravě k zámku. 

2. Můžete cestovat autobusem ze Svitav, a to v 8:05 z autobusového nádraží Svitavy na 

autobusové nádraží Moravská Třebová, odtud cca 6 min pěšky k zámku.  

Zpáteční cesta je naplánována společně linkovým autobusem ve 12:03 z autobusového nádraží v 

Moravské Třebové do Svitav. 

Hned po příjezdu máme rezervovaný společný oběd v restauraci Astra na autobusovém nádraží ve 

Svitavách. Další program pak bude od 14:00 probíhat v Muzeu esperanta.  

Chápeme, že doprava do města Moravská Třebová je komplikovanější, proto žádáme případné 

účastníky, aby předem ohlásili své příjezdy způsoby přepravy a místo, kde se setkáme. 

Pokud si nejste jisti či máte další dotazy, neváhejte se obrátit na email svitavy@esperanto. cz nebo na 

předsedkyni klubu Libuši Dvořákovou, tel. 604 377 616. A určitě sledujte stránky klubu nebo jeho 

Facebook. 
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