
ODBORNÁ EXKURZE DO PRAHY 
 

čtvrtek  8. ledna  2015 od 10.00 do 19.30 h, vstupné cca 200 Kč 

 
 

doprava individuálně, např. autobusem z brněnského ÚAN Zvonařka nebo AN u hotelu Grand s příjezdem na ÚAN 

Florenc v Praze, přechod na zastávku tramvaje 8, přejezd na Letenské náměstí, zde přestup na tramvaj 12, vystoupení 
na zastávce Chotkovy sady (doprava tramvajemi 8 a 12 bude trvat přibližně 20 minut), vlevo od zastávky je Bílkova vila 
 
Po příjezdu do Prahy si kupte minimálně tři třicetiminutové jízdenky na tramvaj (3 x 24 Kč; celodenní jízdenka stojí 110 Kč). 
 

sraz v 10.00 h před vstupem do Bílkovy vily 
 
 

Program: 
 

Galerie hlavního města Prahy, Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha 6 - Hradčany 
začátek 10.00 h (odchod cca 12.00 h), vstupné 5 Kč 
– komentovaná prohlídka stálé expozice Ateliér Františka Bílka a krátkodobé výstavy 
František Bílek: Rané skici  
– představení edukačních programů realizovaných v Bílkově vile i ve Ville Pellé (sobotní 
workshopy k výstavě Petra Nikla) 
= setkání s Mgr. Lucií Haškovcovou, edukátorkou Galerie hlavního města Prahy 
 

12.00–13.00 h volno s individuálním programem: oběd a přechod k Ville Pellé (cca 10 minut) 
 

Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 - Bubeneč 
začátek 13.00 h (odchod cca 13.45 h), vstupné 60 Kč 
– komentovaná prohlídka výstavy Petr Nikl: Švábení / Broučí práce ve Villa Pellé 
= setkání s akad. mal. Petrem Niklem, vystavujícím umělcem 
 

13.45–14.30 h volno, občerstvení a přejezd k Centru současného umění DOX, tramvají z Hradčanské 
na Strossmayerovo náměstí nebo Vltavskou, odtud jinou tramvají na zastávku Ortenovo náměstí (cca 20 minut) 
 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 - Holešovice 

začátek 14.30 h (odchod cca 16.00 h), vstupné podíl z 400 Kč / počet studentů + 40 Kč 
– vzdělávací program pro školy Pohádka o továrně ze stálé nabídky ROLE (V) UMĚNÍ 
provede budovou centra DOX, http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/pohadka-o-smutne-tovarne 
= setkání s lektorkou Mgr. Bc. Klárou Domlátilovou, http://www.hravamuzea.cz/ 
 

16.00–16.30 h volno, občerstvení a přejezd z Ortenova náměstí na zastávku Veletržní palác (cca 5 minut)  
 

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů  47, Praha 7 - Holešovice 

začátek 16.30 h (do 17.30 h), sraz na pokladně, výstava je v 1. patře, vstupné 50 Kč 
– komentovaná prohlídka výstavy Evropské ceny za současnou architekturu – Ceny Miese 
van der Rohe 
= setkání s doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, Csc, kurátorkou výstavy 
 

17.30–18.30 h volno  
 

začátek 18.30 h (do 19.30 h), Korzo Veletržního paláce, vstupné zdarma 
– představení španělského architektonického studia Langarita-Navarro Arquitectos,  
držitele Zvláštního uznání pro začínající architekty Ceny Miese van der Rohe 2013 
= prezentace vítězného projektu – architektka María Langarita a architekt Víctor Navarro 
 
Kdo se zúčastníte, přihlaste se do středy 7. ledna 2015 do 18.00 h na e-mailovou adresu 
alicestuchlikova@mail.muni.cz.                                                                      dr. Alice Stuchlíková 

http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/role-v-umeni

