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> > >  PO STOPÁCH JOŽE PLEČNIKA – ODBORNÁ EXKURZE: sobota 25. května – sobota 1. června 2013 < < < 

 
Asociace interiérové tvorby ČR (AIA ČR) nabízí zbylá místa na odbornou poznávací zahraniční cestu do Slovinska po 
stopách Jože Plečnika od 25. května do 1. června 2013. 
Program najdete na http://www.uvucr.cz/oznameni/plecnik_aiacr_2013_last_minut.pdf (cena  10.900 Kč po slevě 
8.900 Kč zahrnuje autokarovou dopravu, 2x ubytování ve ****hotelu City (Maribor) a 4x ve **hotelu Emonec v Lublani 
s bohatou bufetovou snídaní, průvodce, komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku, sladké pokušení, infomateriály). 

 
Zcela výjimečně rozesíláme na přání kolegů toto oznámení, protože by bylo skutečně škoda, kdyby zbylých několik 
volných míst zůstalo neobsazeno; zájezd je odborně dokonale připraven a nyní těsně před odjezdem poskytnutá 
sleva 2 tisíce Kč činí nabídku ještě zajímavější. 
 
Zde dopis našich kolegů: 
„ Vážení přátelé, členové asociace i její příznivci, 
dovoluji si vás oslovit s nyní ještě zajímavější - sleva 2000 Kč -  informací o poslední možnosti přihlásit se na naši 
odbornou cestu „Za Plečnikem do Slovinska“. Zbývá nám posledních pár míst a pokud se k nám rozhodnete přidat, 
budeme moc rádi ! Můžete samozřejmě přizvat i další osoby z vaší rodiny i ze svého okolí. Bylo by škoda nechat si ujít 
tuto příležitost. 
Pokud se rozhodnete pro cestu, přihlaste se přímo na CK Toulky Evropou u Dr. Hrdličky (RNDr. Miroslav Hrdlička – 
poznávací cestovní kancelář, Zlatnická 7, Praha 1,  t/fax 235 310 114,  739 356 390,  www.toulkyevropou.cz; 
kolektivy@toulkyevropou.cz)   
Vaše 
Vladimíra Švejcarová - tajemnice AiA ČR - tel.603 387 930; aiacr@centrum.cz“  
 
Zdroj: AIA ČR; redakční úprava Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Aktuální verze Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 7. 5. 2013) 
naleznete na http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm. S ohledem na pokročilou roční dobu prosíme naše členy a další 
zájemce o zápis v Národním registru, aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na letošní rok.   
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