ODBORNÁ EXKURZE DO OSTRAVY
pátek 28. listopadu 2014 od 7.55 do 17.00 h, vstupné zdarma
doprava individuálně, např. z Brna hlavního nádraží v 5.02 h (R 821), příjezd do stanice
Ostrava-Svinov v 7.16 h; z Ostravy-Svinov v 7.21 h (Os 3405), příjezd na nádraží Havířov v 7.47 h
Ranní dobrovolný program: Nádraží Havířov (ohrožené, v procesu ne/prohlášení za KP)
(stavba v bruselském stylu, reportáž Fantom nádraží v pořadu Reportéři ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240043/video/)
začátek v 7.55 h, sraz v nádražní hale – sdílení zjištěných informací, dojmů; individuální focení
doprava z Havířova do Ostravy: odjezd z nádraží Havířov v 8.47 h (Sp 1604), příjezd do stanice
Ostrava hlavní nádraží v 9.08 h
tematická procházka po Ostravě (Kuba & Pilař architekti, autoři Ústřední
knihovny FF MU: Bytový dům Ostravská brána, Biskupská 3330/8,10,
Moravská Ostrava; Masarykovo nám.; rozchod)

Hlavní program:
další možnost individuální dopravy – kratší varianta exkurze, např. z Brna hlavního nádraží
v 7.02 h (R 825 Radegast), příjezd do stanice Ostrava hlavní nádraží v 9.25 h

sraz v 10.30 h před vstupem do Domu umění GVUO
Dům umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 1750/9, Moravská
Ostrava, vstupné zdarma
začátek 10.30 h (odchod z GVUO kdykoli po konci komentované
prohlídky do 13 h)
– komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy Zářivý krystal –
Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013 – Průniky Střety Přesahy
– informace o tvorbě a instalaci výstavy
(Mgr. Gabriela Pelikánová, kurátorka GVUO)
do 13.00 h volno s individuálním programem: čas na oběd
doprava z centra Ostravy do Michálkovic: od GVUO ze zastávky Elektra ve 13.10 h (tramvaj 8)
na Stodolní, přesun 3 minuty, ze zastávky Konzervatoř ve 13.15 h (trolejbus 104), ve 13.31 h
přijedeme do Michálkovic

Důl Michal, národní kulturní památka, ČSA 413/95,
Ostrava-Michálkovice, vstupné zdarma
začátek 13.50 h (odchod cca 15.25 h)
– výběrová komentovaná prohlídka Dolu Michal spojená
s přiblížením edukačního programu (Mgr. Květa Jordánová,
edukátorka NPÚ)
Pozdně odpolední dobrovolný program: Nádraží Vítkovice (v bruselském stylu, KP 2013)
doprava z Michálkovic na nádraží Vítkovice: z Michálkovic v 15.37 h (trolejbus 104),
příjezd na nám. Republiky v 15.56 h, přesun 5 minut, z nám. Republiky v 16.07 h (tramvaj 6),
příjezd na Nádraží Vítkovice v 16.17 h; sdílení zjištěných informací, dojmů; individuální focení
Kdo se zúčastníte, přihlaste se do čtvrtka 27. listopadu 2014 do 16.00 h na e-mailovou adresu
alicestuchlikova@mail.muni.cz.
dr. Alice Stuchlíková

