Knihovnický happening 2011 – Ostrava
RV SKIP jižní Morava pořádá dvoudenní zájezd – pátek 30. září – sobota 1. října 2011
Odjezd z Brna – Opuštěná ul., naproti Zvonařky v 7.00 hod. Na ohlášené pozdější příjezdy
počkáme max. do 7.15 (náhlá zpoždění před tímto časem volejte na č. 603 323 862)
Možná zástavka ve Vyškově, Prostějově a ?? Příjezd do Ostravy asi v 9.30 hod.
Program happeningu – pátek 30. 9. 2011 (Převzato z MK Ostrava)
9.00 – 13.00
Příjezd a registrace účastníků v ústředí Knihovny města Ostravy, ul. 28.
října 2 (vložné 200,- Kč – individuální platby)
Prohlídka ústřední knihovny
Ubytování
Oběd – individuálně
13.30
Sraz účastníků happeningu v pasáži ústředí KMO
Průvod centrem města (v kostýmech a s transparenty, fantazii
se meze nekladou)
14.00
Začátek happeningu na Masarykově náměstí
14.30 – 15.00
Zdravice zástupců Moravskoslezského kraje, statutárního města
Ostravy, SKIP, Knihovny města Ostravy, Moravskoslezské vědecké
knihovny
15.00 – 17. 00
Happeningový program s vyhlášením výsledků soutěže MARK
17.00 – 18.00
Ubytování – individuálně
18.00
Společenský večer s rautem v Radniční restauraci; volná zábava
Prohlídka věže Nové radnice v průběhu dne dle časových možností.
Nedaleko pěkně opravený hrad aj. – (budu případně průvodcem).
Možná vás překvapí, že Ostrava není až tak „černá“.
Program v sobotu 1. 10. 2011
od 9.00
Prohlídka národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovic
Prohlídka dolu Landek (můžete se těšit na sfárání)
(trvání prohlídky Dolní oblasti Vítkovic nebo dolu Landek cca 2 h)
11:30 Oběd (individuálně)
12:30 Odjezd do Českého Těšína
13:15 Prohlídka města (kavárna Avion, polský Těšín: rynek, muzeum… historická centra
měst(a).
18:00 Odjezd zpět do Brna – předpokládáme příjezd asi v 20:30 hod. (nebo později?)
Případně možnost přečkat noc v knihovně ve Vyškově? Nebo se domluvte na společném
odvozu autem (třeba do Jihlavy atd.).
Kalkulace
Kalkulace při 40 účastníků by byla taková: Bus (platba během cesty)
Pro individuální členy SKIP VM
Ostatní
Ubytován – hotel MARIA (Ov, Přívozská 23) – seznam ubytovaných!!
3x třílůžkový pokoj 1.665,- Kč vč. snídaně, tj. à 555,- osoba
1x jednolůžkový (pro řidiče) 1.000 Kč

450-500 Kč
600 Kč

15x dvojlůžkový 1.350,- Kč vč. snídaně, tj. à 675,- osoba
Vložné happening (zaplatí si každý individuálně!!) 200 Kč
Celkem si tedy připravte alespoň

560-680 Kč
200 Kč
1.010 n. 1.130 Kč

Závazné přihlášky
(jméno, knihovna, kontakt, členství v SKIP, nástupní místo, zájem o nocleh ve Vyškově,
velikost pokoje + jména spolubydlících, jinak přidělíme dle možností) přijímáme
do 20. června 2011 (nejlépe hned) posílejte na: raska@kkdvyskov.cz
Nocleh je předběžně rezervován, proto prosím o rychlé přihlášky, abych zbytečně neblokoval
jiným knihovníkům. Při menším zájmu zajistíme bus pro 20 osob, cena jednotlivců se bohužel
nezmění. Snad se nám to letos podaří!?
Poplatek bude jako na všech našich akcích vybrán přímo v autobuse – platba a potvrzení za
bus, ostatní si zaplatí každý samostatně. Pokud se přihlášení zájemci nezúčastní a nezajistí
náhradníka, uhradí 600,- Kč. Odhlášení bez náhrady do 30. 8. je možné jen v omezené míře.
Potvrzení dostanete v buse po zaplacení.
Případné návrhy pošlete co nejdříve, jakákoli změna je ještě možná
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
Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně
a RV SKIP Velká Morava

