ODBORNÁ EXKURZE DO PARDUBIC
úterý 2.

prosince 2014 od cca 8.00 do 16.30 h, vstupné 10 Kč

doprava individuálně, např. odjezd vlaku EC 176 Johannes Brahms ze stanice Brno hl. n. v 5.39 h,
příjezd do stanice Pardubice hl.n. v 7.17 h, v Pardubicích pak autobusem č. 9 ze stanice Hlavní nádraží
v 7.21, resp. 7.53 h, příjezd do stanice Zlatá štika v 7.29, resp. 8.01 h, přechod k mlýnům cca 9 minut
Ranní dobrovolný program:

Automatické mlýny Pardubice, národní technická památka, Mezi Mosty 436
začátek 8.10 h (odchod cca 8.40 h)
– arch. Josef Gočár, moderna/kubismus; sdílení zjištěných informací, dojmů; individuální prohlídka a focení
http://www.ipardubice.cz/13_10062_automaticke-mlyny-pardubice/

8.40–9.00 h přechod ke knihovně
Hlavní program: sraz v 9.00 h před vstupem do Krajské knihovny v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích, dětské oddělení, Pernštýnské nám. 77, vstupné zdarma
začátek 9.00 h (odchod cca 9.50 h)
– doprovodné programy, např. muzikoterapeutické programy zaměřené na knihu (paní Jitka Kynclová,
Velké dětské oddělení Krajské knihovny v Pardubicích)
http://vendelin.kkpce.cz/program.php

9.50–10.00 h přechod k Domu U Jonáše

Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, vstupné zdarma
začátek 10.00 h (odchod cca 12.00 h)
– edukační programy pro kolektivy dětí nabízené celoročně: O Jonášovi a velrybě (animace pro MŠ,
1. a 2. třídu ZŠ, inspirace sídlem galerie), Tisku, tiskneš, tiskneme... (workshop pro ZŠ a SŠ)
– komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy František Skála – EXPO, seznámení s edukačním
programem Jako Skála (animace pro MŠ, ZŠ a SŠ)
– aktivity odborného oddělení pedagogického rázu: plenér, dětský tábor, sobotní dílny, financování ad.
(Mgr. BcA. Veronika Štěrbová, lektorka a pedagožka volného času Východočeské galerie v Pardubicích)
http://pater.cz/vcg/programy/programy-pro-skoly/

12.00–13.00 h volno s individuálním programem: čas na oběd + přechod k muzeu=zámku

Východočeské muzeum v Pardubicích, pardubický zámek, Zámek 2, vstupné 10 Kč
začátek 13.00 h (odchod cca 14.25 h)
– výukový program Pozdní gotika a renesance na dotek, procházka zámkem, zámek jako objekt edukace
(paní Helena Slepičková, vedoucí prezentace a provozu zámku)
http://www.vcm.cz/data/files/skoly/katalog_14_15.pdf

Galerie města Pardubice, Příhrádek 5, vstupné zdarma
začátek cca 14.35 h (odchod cca 15.10 h)
– výstava Karel Nedvěd: Orbis Pictus (experimentální malby a expresivně laděné figurální kresby)
http://www.gmpardubice.cz/orbis-pictus

15.10–15.20 h přechod na autobusovou zastávku Náměstí republiky, odtud autobusem č. 6 v 15.21 h
směrem ke krematoriu, příjezd na zastávku Krematorium v 15.27 h, přechod ke krematoriu cca 3 minuty

Krematorium Pardubice, národní kulturní památka, Pod Břízkami 990, Bílé předměstí
začátek 15.30 (odchod cca 16.10 h)
– autor arch. Pavel Janák, rondokubismus; sdílení zjištěných informací, dojmů; individ. prohlídka a focení
http://www.smp-pce.cz/krematorium-125/

odjezd autobusem č. 6 ze zastávky Krematorium v 16.17 h, příjezd na zastávku Autobusové nádraží
v 16.29 h, příjezd na zastávku Hlavní nádraží, Albert HM v 16.30 h
Kdo se zúčastníte, přihlaste se do pondělí 1. prosince 2014 do 21.00 h na e-mailovou adresu
alicestuchlikova@mail.muni.cz.
dr. Alice Stuchlíková

