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čtvrtek 17.9./
Přílet — cesta busem nebo vlakem z letiště — centrum, ubytování v hotelu.
• Poznávání Londýna a jeho skyline formou projížďky na lodi od Londýnského Oka až
do Greenwiche. V Greenwhich uvidíme O2 arénu (Richard Rogers), nejhezčí královský
park v Londýně s Královskou observatoří a nezapomenutelným výhledem a nultým
poledníkem.
• Komentovaná procházka městem.

pátek 18.9./
Po nejnovější architektuře centrálního Londýna.
• Vlaková nádraží King’s Cross a St. Pancras International a největší regenerace
železničního brownfieldu v Evropě.
• Gagosian Gallery, Brittania Street — návštěva výstavy a galerie z dílny Caruso St.John.
• St. James’s Park, Green Park (FAM), architektura v okolí královských parků a Picadilly.
• United Kingdom Supreme Court (UKSC) na Parlamentním náměstí.
• Rekonstrukce novogotické soudní budovy z r. 1911 — autoři projektu FAM Architekti,
Feilden+Mawson, Foster+Partners. Provede jeden z autorů Pavel Nasadil.
(prohlídka je v jednání)

• Odpolední a večerní procházka z Parliament Square přes řeku kolem Oxo Tower,
National Theatre, Elizabeth Hall a po nábřeží směrem k Tate Modern.
Večerní prohlídka Tate Modern (pouze v pá a so je do 22h), Wobbly Bridge (Norman
Foster), Katedrála sv. Pavla, One Exchange (Jean Nouvel).

sobota 19.9./
• London Open House — den otevřených dveří — prohlídka několika staveb a renomované architektonické kanceláře — program bude upřesněn v závislosti na vypsaném
programu (k dispozici od srpna).
• Program ukončen návštěvou letošního Serpentine Pavillion v Hyde Parku.
• Možno navštívit výstavu Českého centra — Czech Houses — místo bude potvrzeno,
jedna z možností je v budově Slovenské ambasády (Velvyslanectví ČR bude v rekonstrukci) — jde o knihu J.Stempela a J.J.Tesaře.

neděle 20.9./
• Výlet do jednoho z předměstí v rámci London Open house — pravděpodobně Whitechapel, nebo Shortditch, oblasti současné architektury, módy a udržitelného
městského rozvoje. Stavby Davida Adjayeho. Seznámení se s pravým neturistickým
Londýnem a životem mimo bohatý Westend.
Odjezd na letiště z Liverpool Street Station. Na letišti Stansted je potřeba být min.2h
předem, lépe 2.5h — je velmi přeplněné a fronty na security jsou dlouhé.

