Plasy – Centrum stavitelského dědictví
Výlet vlakem do Plas – tentokrát ne za unikátním klášterem, ale na novou expozici Národního
technického muzea nazvanou Centrum stavitelského dědictví. Projdeme historii stavitelství a
měnících se stavebních materiálů, technik a konstrukcí. Součástí jsou i interaktivní dílny, tak se
zkusme podívat na stavby kolem nás z jiného pohledu… Nejen pro studenty, kteří uvažují o studiu
stavebnictví nebo architektury. Rekonstrukce byla oceněna jako Stavba roku Plzeňského kraje za rok
2015.
Vstupné a doprava vlakem tam i zpět 100 Kč. Návrat do 14:00 hodin do Plzně.
Stálá expozice v rámci Centra stavitelského dědictví v Plasích provede návštěvníky prakticky po celém
areálu pivovaru a srozumitelným a
atraktivním způsobem jim zprostředkuje
seznámení s problematikou historických
stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. V
rámci expozice tak má návštěvník příležitost
seznámit se s různými stavebními materiály
(dřevo, kámen, hlína ad.) a na jednotlivých
podlažích pivovaru mu bude nabídnuta
prohlídka stavebních konstrukcí od základů
a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy
výplní otvorů a příslušnou technickou
výbavu budov až po krovy a krytiny. http://muzeum-plasy.cz/

Návštěva Techmanie Science Center
Sraz:

v 09:00 hod. na místě

Rozchod:

v 11:30 hod. na místě

Vstupné:

žáci nehradí

Náplň:

individuální návštěva všech přístupných expozic

Poznámka:

po rozchodu studenti odcházejí samostatně domů, ale mohou v expozicích zůstat

Doporučení:

lze využít uzamykatelné samostatné skříňky, záloha 10,- Kč

Workshop - komiks
Učiteli vybraní studenti výtvarné výchovy budou mít v tento den možnost vyzkoušet tvorbu vlastního
komiksu pod vedením profesionálních výtvarníků. Tento workshop povede jeden z výtvarníků, kteří
vystavují v atriu školy na výstavě Plzeňská bublanina (vhrsti, Václav Šlajch nebo Pavel Trnka).

Golf – odpaliště Plzeň - Lobzy
Studenti budou mít možnost si vyzkoušet pod vedením trenéra základy golfové hry. Počet osob je 8.
Cena 200 Kč, délka trvání 8:30 – 13:30, sraz je v 8:30 na Golfovém odpališti v Lobzích.

Loosovy interiéry Plzeň
Sraz:

v 09:00 hod. na náměstí Republiky

Konec:

v 11:30 hod. na místě

Vstupné:

55 Kč

Náplň:

Prohlídka 2 plzeňských Loosových vil

Počet osob:

20

Doporučení:

lze využít uzamykatelné samostatné skříňky, záloha 10,- Kč

Adolf Loos ve 30. letech 20. století pro bohaté investory z řad místní židovské komunity, je soubor
osmi dochovaných bytových interiérů. Kromě jedinečného prvorepublikového designu umožňují
komentované prohlídky Loosových interiérů zajímavý pohled do způsobu bydlení tehdejší židovské
komunity. Každý z interiérů má navíc svůj osobitý příběh, v němž se prolínají často tragické soukromé
osudy jednotlivců s dějinnými událostmi před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i v období vlády
komunistického režimu.
V kontextu evropské architektury
20. století mají plzeňské Loosovy
interiéry mimořádnou hodnotu,
kterou dokládá i to, že jedině ve
Vídni se dochoval větší počet
Loosových
realizací. Výsledky
Loosova působení v Plzni se řadí
mezi jeho další významná díla, jako
je například Müllerova vila v Praze,
dům Tristana Tsary v Paříži či
vídeňský obchodní dům Goldman &
Salatsch.
Loosova práce byla na jeho dobu velice moderní a nadčasová, dá se říci, že svými návrhy předběhl
svou dobu. Pro jeho tvorbu je typické používání kvalitních přírodních materiálů a maximální důraz na
promyšlenou funkci a vnitřní uspořádání bytu. Adolf Loos ve svých pracích odmítal umělou zdobnost
a dekorativismus, kladl důraz na praktické využití bytu, a tak zde najdeme na svou dobu moderní
vestavěné skříně či další atypické vybavení, které mělo obyvatelům bytu usnadnit jeho obývání.

Výstava Titanik - výstaviště Praha Letňany
28. 6. 2016 nastupte na palubu legendární lodi Titanik, odplouváme v 7:40 hodin, palubní lístek
a doprava stojí 500 Kč, počet cestujících omezen na 20, předpokládaný návrat 16 - 17 hodin.
Bližší informace na http://www.vystavatitanic.cz

