
ZÁJEZD NA SJEZD DEG DO BAD BRAMSTEDTU 
 
Milí přátelé sběratelé a výtvarníci, 
po pěti letech bych Vás rád opět pozval na společnou cestu na zahraniční sjezd. 
Deutsche Exlibris Gesellschaft (Německá exlibristická společnost) pořádá ve dnech 30. 
dubna – 2. května 2020 svůj sjezd. Tentokrát v lázeňském městě Bad Bramstedt ve 
spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, 40 km severně od Hamburku. Náš spolek se rozhodl 
uspořádat do Bad Bramstedtu zájezd, který se uskuteční ve dnech 29. dubna – 4. května 
2020. 
 
Stručný program zájezdu: 
Středa 29. 4. 2020 v 7.15 h odjezd z Prahy. Po cestě možno přistoupit v Ústí nad Labem. 
Odpoledne zastávky v Goslaru (prohlídka Císařské falce – celé centrum města je 
památkou UNESCO) a Hildesheimu (návštěva katedrály Nanebevzetí Panny Marie a 
luteránského kostela sv. Michaela – památek UNESCO). 
Čtvrtek 30. 4. 2020 účast na sjezdu v Bad Bramstedtu, fakultativní možnost výletu do 
Hamburku s prohlídkou Kunsthalle – nejpozoruhodnější galerie v severním Německu 
a okružní plavbou lodí do skladištní oblasti (památka UNESCO), k Labské filharmonii a do 
přístavu. 
Pátek 1. 5. 2020 účast na sjezdu v Bad Bramstedtu. 
Sobota 2. 5. 2020 účast na sjezdu v Bad Bramstedtu, fakultativní možnost sjezdového 
výletu na zámek Gottorf ve Šlesviku. 
Neděle 3. 5. 2020 poznávací zastávky v Lübecku (prohlídka domu Buddenbrookových 
s muzeem rodiny Mannových), Wismaru (centrum města památkou UNESCO) a 
„Florencie severu“ Schwerinu (prohlídka zámku s přezdívkou „meklenburský 
Neuschwanstein“ a Státního muzea s uměleckými sbírkami). 
Přes noc z neděle 3. 5. na pondělí 4. 5. 2020 návrat do Prahy. 
Doprava se uskuteční autobusem Otokar Navigo pro 31 osob (možno obsadit 29 míst) 
nebo při menším zájmu minibusem Mercedes Sprinter Long pro 19 osob. 
S ubytováním (4 noclehy se snídaní) počítám ve sjezdovém hotelu Tryp by Wyndham 
v Bad Bramstedtu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. 
Předběžná cena na osobu je při 29 účastnících 7.400 Kč a při 19 účastnících 8.500 Kč 
a zahrnuje dopravu, ubytování včetně rozpočítaného za řidiče, parkovné a bankovní 
poplatky. Předběžná cena počítá s kurzem 26 Kč á 1 euro. 
Každý účastník si bude sám hradit sjezdový poplatek 115 euro pro účastníky nebo 55 euro 
pro rodinné příslušníky zahrnující sjezdovou tašku se třemi katalogy a dalšími materiály, 
občerstvení při výstavách a slavnostní večeři. V ceně také nejsou zahrnuty vstupy 
(Císařská falc Goslar 7,5 euro, Kunsthalle Hamburk 12 euro, okružní plavba lodí 22 euro 
(od 20 osob 19,5 euro), zámek Gottorf Schleswick 9 euro, Dům Buddenbrookových 
Lübeck 6 euro, zámek Schwerin 6,5 euro a Státní muzeum Schwerin 4 eura) a pojištění, 
jenž si každý zajistí sám. 
Zájezdu se mohou zúčastnit rovněž rodinní příslušníci a přátelé. Žádáme zájemce o tento 
zájezd, aby svůj zájem nahlásili do 31. 12. 2019 buď na e-mail: j-hlinovsky@seznam.cz 
nebo poštou na adresu Jiří Hlinovský, Houdkovice 29, 518 01 Dobruška. V přihlášce 
uveďte prosím jména a poštovní adresy všech osob, které přihlašujete a rovněž svůj e-
mail a telefon. Účastníci zájezdu obdrží včas podrobné informace s konečnou cenou 
zájezdu. 
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