
Nehýbat, vyletí ptáček! - Příběhy starých fotografií 

Místo konání: Znojemský hrad/Deblínský zámek - Znojmo, Hradní 10 / 84, Znojmo, 669 02 

Datum konání: 8.9.2018 od 14:00 hodin 

Tematická kategorie: Fotografie - dokumentární fotografie 

Více informací najdete na: www.muzeumznojmo.cz 

Hodinový program pro prarodiče a vnoučata. Staré fotografie města Znojma s sebou! 

Na akci je nutná rezervace na: edukace@muzeumznojmo.cz , nebo na tel. 515 255 261, 720 

971 295 

  

Skrz sklíčka vitráže 

Místo konání: Dům umění - Znojmo, Masarykovo náměstí 333 / 11, Znojmo, 669 02 

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - sklo 

Více informací najdete na: www.muzeumznojmo.cz 

Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi k výstavě Šťastný život v secesi. 

Nutná rezervace na: edukace@muzeumznojmo.cz , nebo na tel. 515 255 261, 720 971 295 

  

Podoblastní nominační výstava znojemské vinařské podoblasti 

Místo konání: Dominikánský klášter Znojmo, Dolní Česká 312 / 3, Znojmo, 669 02 

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 do 20:00 hodin 

Tematická kategorie: Gastronomie - gastronomie - víno 

Více informací najdete na: www.vocznojmo.cz 

Jedinečná příležitost pro milovníky vína a památek nahlédnout do běžně nepřístupných 

prostor ambitu dominikánského kláštera ve Znojmě. 

  

S rýmovačkou muzeem i městem 

Místo konání: Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum - Znojmo, Přemyslovců 8 / 129, 

Znojmo, 669 02 

Datum konání: 8.9.2018 až 9.9.2018 od 9:00 do 11:30 hodin, od 12:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Více informací najdete na: www.muzeumznojmo.cz 

Pojďte si vyzkoušet tzv. questing se začátkem v Minoritském klášteře ve Znojmě. 

  

Od Šimonova pivovaru po sbírku obrazů aneb čím vším byl Dům umění? 

Místo konání: Dům umění - Znojmo, Masarykovo náměstí 333 / 11, Znojmo, 669 02 

Datum konání: 10.9.2018 až 12.9.2018 od 9:00 do 11:30 hodin 

Tematická kategorie: Architektura 

Více informací najdete na: www.muzeumznojmo.cz 

Edukační program pro II. stupeň základních škol a pro střední školy. 

Nutná rezervace na: edukace@muzeumznojmo.cz , nebo na tel. 515 255 261, 720 971 295. 
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Rajhradské baroko: prohlídka klášterního chrámu a uměleckých děl v budově 

konventu 

Místo konání: Benediktinský klášter Rajhrad, Klášter 1, Rajhrad, 664 61 

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 hodin, od 14:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - malířství; Architektura 

Více informací najdete na: rajhrad.muzeumbrnenska.cz 

Poznejte skvosty moravského baroka při mimořádné prohlídce rajhradského kláštera! 

Projdeme Santiniho chrám a přiblížíme si ikonografii zdejších fresek a oltářních obrazů. V 

konventu nás potom čeká prohlídka obrazů barokního malíře Ignáce Raaba, jehož díla si 

rajhradští benediktini upravili po svém. 

Sraz účastníků bude v 10:00 a 14:00 v prostoru před klášterním chrámem. Na úvod se 

seznámíme s historií přestavby rajhradského kláštera architektem Janem Blažejem Santinim a 

přiblížíme si nejvýraznější architektonické znaky chrámové budovy (návaznost na stavbu 

staršího kostela, jednolodní koncepce rytmizovaná dvojím zúžením, unikátní řešení oken). 

Santinim však baroko v Rajhradě zdaleka nekončí – pro vnitřní výzdobu chrámu benediktini 

získali brněnského malíře Jana Jiřího Etgense, který vytvořil dvě nástropní fresky využívající 

dobově oblíbené prostředky iluzivní malby prohlubující prostor. Přiblížíme si ikonografii 

těchto děl, jejich celkový myšlenkový plán i motivy některých detailů. Etgensovo dílo pak 

srovnáme s freskou pozdněbarokního mistra Josefa Winterhaldera ml., jenž vymaloval strop 

presbytáře poté, co musel být tento prostor v 60. letech 18. století kvůli zemětřesení nově 

vystavěn.  

Pokračovat budeme v budově klášterního konventu, kde budeme věnovat pozornost obrazům, 

které se běžně při prohlídce Památníku písemnictví na Moravě netematizují. Jde především o 

sbírku maleb jednoho z nejpilnějších moravských barokních malířů Ignáce Raaba, jehož 

cyklus obrazů jezuitských světců získal rajhradský klášter po zrušení jezuitského řádu. 

Abychom však nezůstali pouze u baroka, tak se zastavíme i u figurálních maleb, jejichž 

autorem je rajhradský rodák Josef Zelený, který byl mj. i jedním z prvních učitelů Alfonse 

Muchy. 

Vstupné: 50 Kč 

Průvodci: Ivan Zálešák a Mgr. Zora Wörgötter 

  

Prohlídka Památníku Mohyla míru a bojiště bitvy u Slavkova 

Místo konání: Památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Prace, 664 58 

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 hodin, od 15:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka; Turistika - jiné turistické akce 

Více informací najdete na: mohylamiru.muzeumbrnenska.cz 

Poznáte exteriér i interiér Památníku Mohyla míru a peripetie a okolnosti jeho vzniku. Z 

několika míst v nejbližším okolí památníku se pak seznámíte s krajinnými dominantami 

nejprve západní a jihozápadní části a poté střední, severní a severovýchodní části bojiště bitvy 

u Slavkova. 

Sraz účastníků je před vstupem do památníku. V první části prohlídky se seznámíme se 

vznikem, budováním a historií válečného památníku, který jeho tvůrci nazvali Mohyla míru. 

Druhá část prohlídky bude věnována obhlídce některých krajinných dominant někdejšího 

bojiště z míst v bezprostředním okolí památníku. Nejprve si z prostoru poblíž památníku 

připomeneme, co se 2. prosince 1805 odehrávalo na západ a jihozápad od Prateckého kopce: 

http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/
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jednak v rovinaté krajině v okolí obce Telnice, kde se odehrála první střetnutí bitvy, jednak v 

terénu, jenž se svažuje směrem k Sokolnicím a k sokolnické oboře, a v krajině mezi 

Kobylnicemi a Sokolnicemi. 

Poté se přesuneme o několik desítek metrů na sever od památníku: tady se seznámíme se 

střední částí krajiny bitvy, s obcí Prace a její okolím. Dále se severní částí – vzdálenými 

návršími Žuráň a Santon a jejich okolím a konečně si prohlédneme návrší Prateckých výšin 

severovýchodním směrem, místa jimiž postupovala spojenecká vojska na svá stanoviště před 

bitvou, a návrší Starých vinohradů, kde se odehrály rozhodující boje nejelitnějších útvarů 

francouzské a ruské armády, císařské, resp. carské gardy – a kde byla bitva de facto 

rozhodnuta. 

Vstupné: 45 Kč 

Průvodce: PhDr. Jaromír Hanák 

Poznámka: 

V případě nepříznivého počasí nahradí druhou část akce komentovaná prohlídka expozice 

„Fenomén Austerlitz“. 

  

Procházka po vilové kolonii Černá Pole v Brně 

Místo konání: Vila Löw-Beer v Brně, Drobného 297 / 22, Brno, 602 00 

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 hodin, od 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura; Turistika - jiné turistické akce 

Více informací najdete na: www.vilalowbeer.cz 

Poznejte historii nejstarší vilové kolonie v Brně. Při procházce po okolí Löw-Beerovy vily se 

seznámíte se stavebníky zdejších rodinných domů a jejich architekty. V Černých Polích 

nestojí jen vila Tugendhat, ale řada dalších pozoruhodných domů! Součástí je i návštěva 

schodišťové haly vily Löw-Beer. 

Sraz účastníků je v 10:00 a 16:00 před Vilou Löw-Beer v Brně na ul. Drobného 22. Na 

začátku se seznámíme s historií lokality Černá Pole v průběhu 19. století (urbanistický záměr 

architekta Heinricha von Ferstela, výstavba prvních vil podle návrhů stavitele Josefa 

Arnolda). Zjistíme, že Černá Pole byla oblíbenou destinací rodin významných židovských 

magnátů Löw-Beerů a Tugendhatů (Arnoldova vila, Fuhrmannova vila, vila Tugendhat). Ve 

schodišťové hale si přiblížíme hluboký lidský příběh posledního majitele vily Löw-Beer – 

Alfreda Löw-Beera. A nahlédneme i do běžně nepřístupných prostor dnešní knihovny. Z vily 

se vydáme ul. Drobného (nájemní dům Otto Eislera) ke Schodové (architekt a stavební 

podnikatel František A. Dvořák), kde se nachází i první brněnská realizace architekta Ernsta 

Wiesnera (zahradní domek S. Berana) a vila Himmelreich (architekti Karl Hofmann a Felix 

Augenfeld). K ul. Černopolní přiléhá tzv. spolková čtvrť s rodinnými domky a na dohled se 

nacházejí Schreberovy zahrádky. Prohlédneme si uliční průčelí vily Tugendhat, 

Brandstätterovu vilu a na ul. Antonína Slavíka si porovnáme realizace nájemních domů F. A. 

Dvořáka s Františkem Pawlu. Skončíme opět na ul. Drobného před vilou Löw-Beer. Cílem 

procházky je zažít genius loci vilové kolonie nad lužáneckým parkem. 

Vstupné: 50 Kč, kapacita je omezena – rezervace na tel. 545 211 352 

Průvodce: PhDr. Petra Svobodová 

  

Poznej Ivančice! Procházka pro rodiny s dětmi po ivančických náměstích 

Místo konání: Památník Alfonse Muchy - Ivančice, Palackého nám. 9, Ivančice, 664 91 

Datum konání: 15.9.2018 od 14:00 hodin, od 15:00 hodin, od 16:00 hodin 

http://www.vilalowbeer.cz/


Tematická kategorie: Architektura; Turistika - jiné turistické akce 

Více informací najdete na: ivancice.muzeumbrnenska.cz 

Poznejte náměstí Palackého a Komenského jinak! Pro rodiny s dětmi jsme připravili 

zábavnou procházku plnou zajímavostí, her a úkolů. Procházku organizuje Muzeum v 

Ivančicích, pobočka Muzea Brněnska. 

Sraz účastníků je před Památníkem Alfonse Muchy v Ivančicích (Palackého nám. 9), zde akce 

také končí. Společně s dětmi i dospělými projdeme Palackého a Komenského náměstí, 

představíme si zajímavé budovy a popíšeme jejich význam v historii Ivančic. Věnovat se 

budeme například budově radnice, místům, kde stála městská brána nebo pranýř, ale také 

pohádkám ivančického rodáka Beneše Metoda Kuldy. Děti si na památku odnesou originální 

papírové loutky. 

Průvodce: Mgr. Monika Mikulášková 

Vstup volný. 

  

Procházka Šlapanicemi v proměnách času 

Místo konání: Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, Šlapanice, 664 51 

Datum konání: 15.9.2018 od 14:00 hodin, od 16:00 hodin, od 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: slapanice.muzeumbrnenska.cz 

Odpolední program pro děti i dospělé zaměřený na proměny města Šlapanice. S dětmi 

prozkoumáme minulost i současnost Masarykova náměstí; dospělým je určena přednáška, 

která připomene zapomenutá zákoutí Šlapanic na starých fotografiích a pohlednicích. 

I. Program pro rodiny s dětmi, začátek ve 14:00 a 16:00 

Zábavný program pro rodiny s dětmi představí proměny šlapanického Masarykova náměstí. 

Společně s dětmi budeme bádat o tom, proč vzniklo náměstí zrovna na tomto místě, jaké 

obchůdky tu mohly být před 100 lety, nakolik se náměstí lišilo od dnešního ještě před 50 lety 

a jak se proměňuje jeho význam v současnosti v souvislosti s novou výstavbou.  

II. Přednáška Zapomenuté Šlapanice, začátek v 17:00 

Přednáška určená laické veřejnosti představí zapomenutá zákoutí Šlapanic na starých 

fotografiích a pohlednicích. 

Vstup volný. 

  

Evangelická bohoslužba 

Místo konání: Památky po jednotě bratské - Ivančice, Ve Sboru, Ivančice, 664 00 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 hodin 

16.9.2018 od 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Církevní akce - církevní mše 

Evangelická bohoslužba, bohoslužba 

  

Prohlídka historické sladovny klášterního pivovaru Porta coeli 

Místo konání: Klášter Porta coeli, Porta coeli 1001, Předklášteří u Tišnova, 666 02 

Datum konání: 8.9.2018 od 14:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura; Historické akce - netradiční prohlídka 

Více informací najdete na: predklasteri.muzeumbrnenska.cz 
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Stavebně nejzajímavějším prostorem pivovarských budov v Porta coeli je velká sladovna, 

naposledy veřejnosti zpřístupněná v rámci konání výtvarných sympózií na začátku nového 

tisíciletí. Poslední provozovatel, akciový rolnický pivovar, ukončil výrobu piva za druhé 

světové války. 

Součástí akce je také prohlídka aktuálně budovaného Klášterního pivovaru Porta coeli v 

areálu pivovaru historického. Vstup návštěvníků do sladovny bude průběžný a individuální. 

Bližší informace k prohlídkové trase a k celému klášternímu areálu zájemcům poskytnou 

pracovníci Muzea Brněnska, Cisterciáckého opatství a Klášterního pivovaru Porta coeli.  

Vstup volný. 

  

JURKOVIČOVA VILA VE STROJI ČASU 

Místo konání: Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno, 602 00 

Datum konání: 14.9.2018 od 19:00 hodin 

16.9.2018 od 14:00 hodin 

Tematická kategorie: Divadlo - jiné divadelní formy 

Více informací najdete na: www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila 

Vydejte se s námi do historie Jurkovičovy vily! Na čajový dýchánek s Dušanem Jurkovičem, 

který právě prodává svou vilu, na mondénní večírek hraběte Chorynského či schůzi 

pouličního výboru. Zážitkový program pro skupinu max. 15 účastníků využívá principu hraní 

rolí skutečných i smyšlených postav. 

Podle scénáře Venduly Borůvkové. Rezervace místa na edukace@moravska-galerie.cz nebo 

telefonu 532 169 177. 

V – 180 / 100 Kč studenti, senioři, děti, R! 

  

Příběhy Místodržitelského paláce 

Místo konání: Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno, 

662  

Datum konání: 14.9.2018 od 16:00 do 17:00 hodin, od 17:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Literatura; Výtvarné umění - grafika, malířství, sochařství, užité 

umění, výtvarné umění; Architektura 

Více informací najdete na: www.moravska-galerie.cz 

Mimořádná komentovaná prohlídka barokní dominanty dnešního Moravského náměstí, jehož 

historie je úzce spjatá s kostelem sv. Tomáše a sahá až do poloviny 14. století. Během 

prohlídky se podíváme i na místa, která nejsou veřejnosti standardně přístupná, včetně oratoře 

nebo sklepení.  

Prohlídka proběhne ve dvou hodinových blocích, v 16 a 17h. Provede vás kurátor Moravské 

galerie Petr Tomášek, odborná lektorka Olga Búciová a specialista na brněnské podzemí Aleš 

Svoboda. 

  

Koncert ZUŠ A. Muchy 

Místo konání: Židovský hřbitov v Ivančicích, Mřenková, Ivančice, 664 91 

Datum konání: 16.9.2018 od 15:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - vážná hudba, alternative, jiné hudební žánry 

ukázky židovské hudby 
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Koncert žáků a učitelů ZUŠ v Ivančicích 

  

Ukázky psaní a tisku 

Místo konání: Památky po jednotě bratské - Ivančice, Ve Sboru, Ivančice, 664 00 

Datum konání: 15.9.2018 až 16.9.2018 od 9:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - stará technika 

Ukázky jak se dříve psalo a jak se tiskly knihy 

Ukázky psaní brkem a tisku knih 

  


