
RV SKIP Velká Morava 
připravuje dvoudenní 
studijní cestu do Doks ve dnech: 28. – 29. května (pátek-sobota) 2010

Ve stopách Karla Hynka
Rezervace noclehů je pro 40 účastníků; bus (může být i pro 49 osob).
Kalkulace při tomto počtu by byla taková:
bus   700 Kč
nocležné   500 
Příspěvek RV SKIP  -100    (pro individuální členy!)

Cena celkem pro členy SKIP 1.100 Kč, ostatní 1.200 Kč

Autobus odjíždí v pátek 28. května 2010
nejraději v 6.00 (bude-li to nutné – pište!! – v 6.30) z Brna, Opuštěná ul. (naproti Zvonaře; 
vždy odtud odjíždíme) 
Příjezd do Doks asi v 10 (event. v 10.30) hod.

Program:
Máchovské symposium – chcete se dozvědět, jak se na Máchu dívá grafolog? Jaké byly osudy rukopisu Maje? 
Jak je to s autorstvím Cikánů? Co Macha a erotika? Něco o Máchových cestách? Anebo jaké to je dnes cestovat 
s Machou v báglu?
A mnoho dalšího v nádherném Máchově kraji. Závěrečným bonbonkem pro vás muže (ale nemusí) byt noční 
vystup na Bezděz s bohatým programem z Máchova díla v literární i hudební podobě. A samozřejmě setkáni s 
řadou vynikajících osobnosti – expertu na Máchovo dílo, konečně i s kolegy z knihoven z cele ČR. 

Ubytování – rezervace je v hotelu Kamyk u Machova jezera.

Odjezd zpět do Brna v sobotu odpoledne – předpokládáme příjezd před 18 hod. (nebo dříve, 
v kolik??
Termín je bohužel shodný s     volbami  ; lze však volit na volební průkaz (vyzvedněte si!). Ujišťuji vás, že tamní 
kandidáti nemohou být ještě horší než ti naši! (To je naše česká výhoda – a bohužel smutná jistota.) Mohlo by 
být zajímavé volit kolektivně v Doksech; na tento nezapomenutelný zážitek se těší tamní kolegyně (napsali 
bychom články do bulletinu: Velká Morava volila Čechy! :-)) 

Závazné přihlášky (jméno, knihovna, kontakt, členství v SKIP)
přijímáme do 13. dubna 2010 (pak musíme uvolnit ubytování) na: raska@kkdvyskov.cz

(ostatní zájemci a rod. příslušníci se mohou zúčastnit v případě volných míst).
Poplatek bude jako na všech našich akcích vybrán přímo v autobuse. Pokud se přihlášení zájemci nezúčastní a 
nezajistí náhradníka, uhradí 500,- Kč (i členové SKIP) na účet RV SKIP. Potvrzení dostanete v buse po 
zaplacení.

Další informace: 
Dr. Vladislav Raška
Knihovna Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov
Tel./fax: 517 324 550; 603 323 862

Na Vaši účast se těší za RV SKIP Velká Morava

Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně
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