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SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR                                
Mariánské nám. 98/1 
110 00 Praha 1 
 
 
                                                                                                   
 
 
 

20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 
 

Organizační pokyny 

MÍSTO KONÁNÍ:   Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno 
Kontakt: Mgr. Martina Smolová (Martina.Smolova@mzk.cz),  
tel. 541 646 158 
 

DATUM: 8.-10. 10. 2017  
  

Časový harmonogram: 
 
Neděle 8. 10. 2017 
 
14:00–18:00 Exkurze na Mohylu míru a do Rajhradu  (sraz před budovou MZK, odjezd 

autobusem ve 14:00, 15:00-16:00 dělená prohlídka barokního kláštera a 
knihovny, 16:30-18:00 expozice PPM), návrat před budovu MZK 

18:00–19:30 Ubytování 
19:30 Společná večeře – restaurace: Pizzeria Al Capone (hradí si každý účastník 

sám) 
 
Pondělí 9. 10. 2017 
 
9:40 Sraz u vily Tugendhat (prohlídka vily ve dvou skupinách od 10:00 a 10:30), 

prohlídka zahrad (ve dvou skupinách od 10:00 a 10:30) 
11:00–12:30 Procházka městem s arch. Janem Sapákem, návrat před restauraci 
12:30–13:30 Oběd restaurace Plzeňský dvůr 
13:30–14:00 Prezence účastníků  
14:00–15:00  Oficiální zahájení kolokvia (Konferenční sál, přízemí) 
15:00–18:00 Odborný program (Konferenční sál) 
19:00–20:00 Koncert z díla Otto Zweiga a Gustava Mahlera (zpěv - Kateřina Alexandra 

Šťastná, klavír - Elena Knápková)ve foyer MZK  
20:00 Společenský večer s možností prohlídky prostor MZK  

(provádí M. Kratochvílová) 
 
Úterý 10. 10. 2017 
 
8:30–14:00 Odborný program kolokvia (Konferenční sál) 
13:45–14:00 Oficiální zakončení kolokvia (Konferenční sál) 
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Organizační pokyny: 

 
Místo konání: 
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno, konferenční sál - přízemí 
(https://goo.gl/maps/yJHPmzoFJ5J2). 
 
Termín: 8.-10. října 2017. 
 
Přihlašovací formulář:  https://goo.gl/forms/CMgxByy2vm47A8ns2 
 
Termín pro registraci: nejpozději do 15. září 2017.  
 
Kapacita: max. 40 účastníků. 
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština (názvy příspěvků a anotace nejsou překládány).  
 
Časové dotace pro jednotlivé přednášky (prezentace): 20 min., přednášky nebudou honorovány. 
 
Stravování:  
Pro účastníky je připraveno drobné pohoštění v rámci coffee breaku o přestávkách. Oběd a večeře jsou 
zajištěny společné. Hradí si účastníci. 
 
Doprava do knihovny:  
Příjezd autobusem: 
zastávka hotel Grand – Ze zastávky Malinovského náměstí (tramvaj číslo 1, směr Řečkovice) do 
zastávky Moravské náměstí, zde přestup na tram. č. 3 (směr Rakovecká). 
Autobusové nádraží Zvonařka – Ze zastávky Zvonařka tram č. 12 (směr Technologický park) do 
zastávky Nerudova. 
Hlavní nádraží – Ze zastávky Hlavní nádraží tram č. 12 (směr Technologický park) do zastávky 
Nerudova. 
Dolní nádraží – Ze zastávky Dolní nádraží autobus 60/61 na Hlavní nádraží a dále tram č. 12 do 
zastávky Nerudova. 
 
Ubytování: 
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám. Níže je uveden seznam doporučených ubytovacích 
zařízení. 
 
Penzion U kašny (2 km od MZK, dostupnost MHD) 
https://penzion-u-kasny.hotel.cz/ 
Maximální dostupná kapacita momentálně 26 lůžek.  Dvoulůžkový pokoj 890 Kč – tato cena platí při 
objednávce přes: Petru Škrobánkovou (petra.skrobankova@hotel.cz) společnosti HOTEL.CZ a.s. 
Business Centrum Řeznická 7, 460 01 Liberec, ale je možné se domluvit i přímo s penzionem.  
 
Amphone hotel 
https://amphone.hotel.cz/ 
Ubytování můžeme nabídnout cca na 20 pokojích.  
Jednolůžkový pokoj je za cenu 2700 Kč / noc včetně snídaně a dvoulůžkový pokoj je za cenu 2900 Kč 
/ noc včetně snídaně.  
Platba je v tomto termínu vyžadována předem.  
 
Hotel Prométheus 
www.hotel-prometheus.cz, E-mail: recepce@hotel-prometheus.cz  
v termínu 8.-10. 10. 2017 je k dispozici 6x dvoulůžkový standard pokoj a 2x dvoulůžkový economy 
pokoj.  
STANDARD - s vlastním soc. zařízením.  
ECONOMY -  jsou vždy dva pokoje, které sdílí jedno soc. zařízení.  
Ceny:  standard pokoj  2 990,- Kč/ 1 noc  
 economy pokoj  2 199,- Kč/ 1 noc.  
Uvedené ceny jsou včetně snídaní, DPH a veškerých poplatků.  
Po potvrzení této rezervace Vám vystaví nevratnou 100% zálohovou fakturu.  
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Další možnosti:  
www.sonocentrum.cz (400 m od MZK) 
www.skm.muni.cz/hotel/kounicova (205 m od MZK)  - neberou takto dopředu hromadné rezervace 
www.skm.mendelu.cz/cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/koleje-josefa-taufera (765 m od MZK) neberou 
takto dopředu hromadné rezervace 
www.penzion-luna.cz (670 m od MZK) 
www.juventusbrno.cz (800 m od MZK) 
www.penzion-podebradova.cz  (1 km od MZK), (levné) 
 
 
 

http://www.sonocentrum.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12908484
http://www.skm.mendelu.cz/cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/koleje-josefa-taufera#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-683015
http://www.penzion-luna.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-12790348
http://www.juventusbrno.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-274674
http://www.penzion-podebradova.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-581073
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1 Poloha MZK se zastávkami MHD 
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Tugendhat - poloha 

Tugendhat – spojení MHD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sponzorem kolokvia je                                  Partnery jsou  

 
Cesta z ÚAN Zvonařka nadchodem na zastávku tram. č. 12 Zvonařka,  
(do MZK směr Technologický park) 

Pizzeria Al Capone 

 
 
 


