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01 MÍSTO A ČAS

27/10/2016 od 15:00 (areál otevřen ve 14:30)

Multifunkční aula Gong

Dolní oblast Vítkovice
Ruská 2993 / 703 00 Ostrava-Vítkovice

Multifunkční aula Gong 
Historický plynojem uprostřed staré industriální zóny blízko centra města se proměnil v mul-
tifunkční aulu, která hostí koncerty, výstavy i přednášky. Již podruhé se stane také místem 
konání velkého Srazu absolventů Ostravské univerzity! V hlavním sále Gongu bude probíhat 
hudební program, v dalších prostorách program fakult a raut. Naleznete zde i plno možností 
jen tak si posedět s přáteli, které jste neviděli třeba již od studií. 
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02 REGISTRACE A VSTUPENKA

Svou vstupenku si můžete pořídit prostřednictvím Portálu absolventů OU (absolventi.osu.cz), kde 
si své místo nejdříve zarezervujete a následně zaplatíte prostřednictvím internetového bankov-
nictví. S rezervací však neotálejte – počet míst je omezen! A navíc, prvních 300 majitelů zapla-
cených vstupenek získá festivalový kelímek NICKNACK v novém univerzitním designu zdarma.

Cena vstupenky pro absolventa je 200 Kč, s doprovodem 350 Kč. Jakmile si svou vstupenku 
zarezervujete, na váš email obdržíte číslo účtu a další náležitosti nutné k uhrazení vstupenky. 
V ceně této vstupenky je veškerý program a také teplý raut. Při platbě nezapomeňte prosím 
vyplnit i variabilní a specifický symbol!  

Ke vstupu do areálu si nemusíte nic tisknout, máme vás automaticky uložené v systému,  
stačí se prokázat průkazem totožnosti. V den Srazu absolventů stačí přijít přímo do Gongu – 
ve vstupní hale najdete registrační místo, kde vám bude na základě průkazu totožnosti vydá-
na visačka v barvě vaší fakulty, na kterou si sami doplníte své jméno nebo třeba přezdívku  
ze studentských let. Areál Gongu se otevře ve 14:30, samotný program pak začne v 15 hodin.

http://www.absolventi.osu.cz
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03 DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Autem
Autem se do areálu Dolní oblasti Vítkovice můžete dostat ze dvou směrů (viz mapka), a to 
z ulice Ruská (nově otevřená v roce 2014) a také z ulice Místecká ve směru z Frýdku-Místku 
do centra Ostravy. V areálu je cca 300 parkovacích míst, které jsou pro návštěvníky zdarma. 
Vzhledem k výborné dostupnosti MHD i povaze akce, během které bude na čepu neodola-
telně hořký IQač a večer zakončí párty, však doporučujeme zvolit cestu tramvají. Zastávka je 
od Gongu vzdálená jen 3 minuty. 

Doprava MHD
Zastávka Vítkovice vysoké pece (z centra Ostravy cca 5 minut tramvají č. 1 nebo 2) je přímo 
u hlavního vstupu do Dolní oblasti Vítkovice, tedy asi 3 minuty od samotné Multifunkční auly 
Gong. Kdybyste si předtím chtěli industriální areál projít a podívat se, co všechno nabízí,  
můžete vystoupit o zastávku dříve (Důl Hlubina), projít podchodem do areálu a kolem  
kavárny Maryčka, budovy bývalé Kompresorovny projít až ke Gongu. Cesta ze zastávek  
bude značena navigačním systémem.
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MULTIFUNKČNÍ 
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TRAMVAJOVÁ
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04 PROGRAM

Sraz absolventů Ostravské univerzity nabídne prostor pro přátelská i pracovní setkání, barvi-
tý program fakult i kvalitní hudební zážitky. Podrobný program dostanete na místě a od září 
naleznete na webu 25.osu.cz a Portálu absolventů.

Program fakult
Každá z 6 fakult Ostravské univerzity (Přírodovědecká, Pedagogická, Lékařská, Filozofická  
fakulta, Fakulta umění a Fakulta sociálních studií) bude mít v prostorách Gongu své „hnízdo“ 
s vlastním programem. Mimo jiné se zde dozvíte, co je na vaší fakultě nového, co všechno se 
na ní dá studovat, a především budete mít možnost potkat své bývalé spolužáky a pedagogy.

Hudební program
V hlavním sále Gongu se jako na každém Srazu absolventů OU můžete těšit na vydatné  
hudební zážitky. V minulosti vystoupila například Marie Rottrová, Dan Bárta nebo kapela Buty, 
i letos pro vás vybíráme to nejlepší z české hudební scény, vystoupí ostravská chansoniérka 
Sylvie Bee s kapelou a “kladenský uhelný zen” – jedinečná kapela Zrní. Akce bude probíhat 
až do pozdních nočních hodin, třeba na tanečním parketu s kapelou Bublifunk. 

http://25.osu.cz
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Contact Point
Na místě najdete také Contact Point, který bude sloužit k navazování nových pracovních  
kontaktů jak mezi absolventy vzájemně, tak i mezi absolventy a univerzitou. Contact Point je 
místem, kde se dozvíte více o své alma mater, o její současné nabídce, o akcích a projektech, 
které pořádá a na kterých se podílí. Za 25 let existence Ostravské univerzity se toho totiž 
mnoho odehrálo a mnohé může být zajímavé i právě pro vás! Contact Point ale neslouží  
pouze k pracovním účelům. Pokud máte například vzpomínkové nebo historické fotografie 
nebo vzpomínky, které stojí za to sdílet, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte právě 
na Contact Pointu. Ty nejlepší kusy – ať už příběhy nebo fotky – zveřejníme na našem online 
živém magazínu OU@LIVE, takže budete mít možnost je sdílet třeba se svými přáteli prostřed-
nictvím sociálních sítí. Contact Point je tu zkrátka pro vás, ať už po univerzitě něco chcete 
nebo jí naopak chcete cokoli zajímavého nabídnout. 

Výstava historických fotografií
V prostoru foyer naleznete množství historických fotografií od prvních krůčků univerzity  
až po fotografie z 25. roku jejího života. Přestože v archivu máme tisíce fotografií, určitě 
našim fotografům či akademikům uniklo mnoho zajímavých momentů, na které by se nemělo 
zapomenout. Pomozte nám rozšířit náš archiv, přineste své fotografie na Contact Point,  
naskenujeme si je, stáhneme a v pořádku vám vrátíme.

http://alive.osu.cz/25-let-ou/
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

14.30  >  otevření Gongu
15.00  >  začátek akce
15.00  >  18.30 programy všech fakult (první a druhé patro Gongu)
15.30  >  18.00 zvýhodněné prohlídky Dolní oblasti Vítkovice (registrace na místě)
18.00  >  koncert Sylvie Bee s kapelou (hlavní sál)
19.00  >  představení výroční publikace OU! 25 LET (hlavní sál)
19.15  >  raut (foyer)
20.25  >  slovo rektora Ostravské univerzity Jana Laty (hlavní sál)
20.35  >  koncert kapely Zrní (hlavní sál)
21.45  >  after party s kapelou Bublifunk (malý sál – druhé patro)
  1.00  >  předpokládaný konec akce

http://alive.osu.cz/25-let-ou/
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05 OBČERSTVENÍ

V ceně vstupenky
V ceně vstupenky je večerní teplý raut, který bude probíhat ve foyer v druhém podlaží  
Gongu po vystoupení Sylvie Bee v hlavním sále. 

K zakoupení
Po celý den zde bude také možnost zakoupit si občerstvení přímo z grilu. Na baru bude při-
pravena široká nabídka alkoholických i nealkoholických nápojů. Chybět nebude kvalitní nabíd-
ka vín i čepovaný IQač, oficiální pivo studentů Ostravské univerzity, které obsahuje značnou 
dávku ginkgo biloby – rostliny, která má prokazatelně příznivé účinky na funkci mozku.

http://alive.osu.cz/25-let-ou/
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06 FOTO A VIDEO

Pořizovat vlastní fotografie a videonahrávky uvnitř Gongu během Srazu absolventů bude  
možné a my budeme rádi, když s námi svá díla budete sdílet. Neváhejte nám své fotky  
posílat na pr@osu.cz nebo v nich Ostravskou univerzitu označovat na sociálních sítích  
(odkazy v sekci Kontakt).

Fotky z předešlých absolventských akcí najdete ve fotogalerii na www.absolventi.osu.cz  
po přihlášení.

mailto:pr%40osu.cz?subject=
http://www.absolventi.osu.cz
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07 CO S SEBOU A NA SEBE

Dress code: Smart Casual
Bude se jednat o odlehčený společenský večer a my budeme rádi, když se během něj budete  
cítit pohodlně. Proto i dress code je nastaven tak, aby doplnil atmosféru večera a zároveň  
nenarušoval vaše pohodlí.  

Co s sebou
S sebou potřebujete pouze průkaz totožnosti (např. občanský nebo řidičský průkaz), ale  
budeme rádi, když s sebou vezmete jakékoli vzpomínky – ať už ty v hlavě nebo v obrazové 
podobě. V Contact Pointu budeme připraveni vaše fotky naskenovat a vzpomínky zazname-
nat – a ty nejlepší potom zveřejnit v reportáži ze Srazu absolventů na OU@LIVE. Zároveň  
pokud vidíte ve svém zaměstnání možné průsečíky s univerzitou, nezapomeňte si vzít vizitky. 
Rádi se s vámi o těchto možnostech pobavíme.
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08 KONTAKT

Budete-li se chtít zeptat na cokoli, co se týká Srazu absolventů nebo samotné Ostravské  
univerzity, neváhejte kontaktovat oddělení PR a marketingu na pr@osu.cz nebo na telefonu  
+420 597 09 1017. 

Aktuální dění na své alma mater můžete sledovat prostřednictvím živého online magazínu  
OU@LIVE (www.alive.osu.cz), kde denně přibývají pozvánky na akce, reportáže a fotorepor-
táže z nich, rozhovory se zajímavými osobnostmi či novinky z vědy i studentského dění.  

JSME OSTRAVSKÁ! Propojte se s námi na sociálních sítích: 

Facebook / Twitter / Google+ / Instagram / Youtube / LinkedIn

Víte, že Ostravskou univerzitu a její předchůdkyni Pedagogickou fakultu od založení úspěšně 
dokončilo přes 40 000 absolventů, avšak my máme kontakt jen na necelou polovinu z Vás?
Pomozte nám šířit pozvánku na Sraz i informaci o Portálu absolventů. 

Těšíme se na Vás,
za Vaši alma mater PR tým OU
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