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Číslo
Vyučující
skupiny

První schůzka projektové skupiny

Instrukce

1

Almerová

pátek 25.1. v 9:10 v učebně 311

psací potřeby, průkaz MHD, pro jistotu
150,- Kč, popřípadě foťák

2

Beneš, Angelov

čtvrtek 24. 1. v 9.57 v učebně 108

3

Bernard, Dvořáková

úterý 22. 1. velká přestávka, učebna 512

4

Chloupková

pátek 25. 1. v 9 hodin, učebna 109

5

Košková, Mikulka

pátek 25.1. v 9:10 v učebně 311

6

Kroftová, Šmelhausová pátek 25. 1. v 9.00 v učebně 104

7

Ginzelová

čtvrtek 24. 1. velká přestávka, kabinet
519

8

Landová, JamalAldinová

pátek 25. 1. v 9 hodin, učebna 105

9

Lauschmann

pátek 25.1. v 9 hodin, učebna 411

10

Matulová

středa 23.1., velká přestávka, učebna
007

11

Paseková

pátek 25.1. v 9:10 na metru Rostyly (na
peróně)

průkazka MHD, ISIC, psací potřeby

vlastní Canterburské povídky, bloček či
sešit, psací potřeby

1

12

Pešek, Ullman

pátek 25. 1. v 9:00 v knihovně

po úvodní instruktáži následuje
divadelní představení

13

Peterková, Cvachová,
Pišlová

úterý 22.1. velká přestávka ve 409

14

Pivec, Santariusová

pátek 25. 1. v 9 hodin v učebně 405

15

Würtherlová, Linka,
Rezek

pátek 25. 1. v 9 hodin, učebna 503

16

Smoliar, Švejdová,
Hollmannová

pátek 25.1. v 9:10, učebna 206

17

Steuerová

pátek 25.1. v 8:30, učebna 205

18

Angelová, Tomášek

pátek 25.1. v 9:15, Masarykovo nádraží, psací potřeby, ISIC kartu, kartu MHD,
hala u odjezdu vlaků
100 Kč - výstava , workshop

19

Truhlářová

středa 23.1. velká přestávka, učebna
401

psací potřeby, stolní hry, dárky - 25.1. v
9:00 (207)

20

Váňa

středa 23.1. velká přestávka, kabinet
524 (základní info, nutné se dostavit),
jinak pátek 25.1. sraz 8:40 zastávka
metra Jinonice dole v metru

s sebou kdo můžete, přineste si
notebook či tablet

21

Vavřín, Koronthály

pátek 25.1. v 9:00 v učebně 302

psací potřeby, hudební nástroje

22

Žváček, Nulíček

pátek 25.1. v 9:00 v 307

23

Laušmanova,
Špačková

pátek 25.1 v učebně 003 v 8.30

24

1. schůzka bude ve čtvrtek 24.1. v 8:15
hod. před knihovnou ve 2. patře, sraz v
pátek 25. 1. bude na stanici metra
Hajičová, Chlebounová Dejvická dole na nástupišti v 8:30 hod.,
2. schůzka bude v pondělí 28.1. v
podchodu metra Staroměstská u trafiky
v 8.35

25

Trepeš, Šiprová

měkká tužka, guma, tempery, ideálně
podložka ve formátu A3 nebo desky na
kresbu a malbu a přenos výkresů

v pátek s sebou prosím vezměte
hudební nástroje

s sebou psací potřeby, průkaz MHD
(následný přesun do Krakovské 21/1695
- workshop -Tyfloservis)

s sebou hudební nástroje (především
flétny, popř. kytara)

s sebou svačinu, blok, psací potřeby,
lítačku, otevřenou mysl a úsměv na tváři

pátek 25.1. 8:15 v 306
2

26

Lukešová, Moravcová

pátek 25.1. 9:00 v 309

27

Málek

pátek 25.1. 9:00 v 407

psací potřeby
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