FOO FAST VUT v Brně

Informační sdělení č. 1/2017
Vážení a milí přátelé,
je čas, abychom Vám předložili plán akcí na I. pololetí 2017. Připravili jsme pro Vás zajímavou přednášku a
zájezd. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi a uvítáme Vaši iniciativu, návrhy a rady pro plán
na druhé pololetí.
19. 4. 2017

Beseda s Ing. arch. Zdeňkou Lhotákovou, SCc. na téma:

Koupelny pro seniory
Přednáška o parametrech a zařízení koupelen, vhodných pro seniory, s promítáním ukázek již
realizovaných koupelen se bude konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti Ústavu
automatizace inženýrských úloh a informatiky (místnost B418), při větším zájmu přesun do
učebny B414.
7. 6. 2017

od 14:00 Den otevřených dveří v Archivu VUT v Brně – 15 minutová přednáška
z dějin školy a exkurze po nové archivní budově na Klatovské 18a (v prostorách bývalé
menzy)

3. 6. 2017

Zájezd do Kroměříže
Gotický kostel sv. Mořice – hodinová prohlídka s průvodcem
Květná zahrada – dvouhodinová prohlídka bez průvodce
Arcibiskupský zámek – 90 minutová prohlídka reprezentačních prostor s průvodcem
Podzámecká zahrada – prohlídka bez průvodce
Další zajímavá místa: Expozice Karla Kryla, zrcadlové bludiště na Velkém náměstí,
Biskupská mincovna, Vodárna a Orlovna
Vedoucí zájezdu: Ing. Alena Berková, Ing. Helena Ryšková
Odjezd: 7:15 hod. od Právnické fakulty, ul. Hrnčířská
Sraz v 7:00 hod. čas nutno dodržet
Návrat: cca ve 20 hodin
Cena zájezdu: 150,- Kč.
Cena zájezdu zahrnuje pouze dopravu autobusem VUT. Prohlídka zámku (reprezentačních
prostor) dospělí: 150 Kč, děti a mládež od 6 do 18 let, studenti od 15 do 26 let a senioři nad
65 let 110 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P zdarma. Prohlídka Květné zahrady bez
průvodce základní vstupné 70 Kč, snížené 50 Kč. Vstup do Podzámecké zahrady bez
průvodce je celoročně zdarma.
Závazné přihlášky včetně zaplacení zájezdu u Pavly Kozlové na Ústavu vodních staveb
(54114 7754), email: kozlova.p@fce.vutbr.cz nejpozději do 13. dubna 2017.
Přihláška na zájezd v sobotu dne 3. června 2017
Kroměříž
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