9. ZÁŘÍ 2019

Za tajemstvím

podzemních
labyrintů
města Brna

V pěti přednáškových cyklech pořádaných v místech
mimochodem též bohatého na podzemní nálezy,
kde se též psala a pulsovala historie, se zaměříme
na historii a architekturu brněnského podzemí.
podzem
Cituji slova známého průvodce Ing. Aleše Svobody,
největšího odborníka na brněnské podzemí, který Vás bude
každou z přednášek svým poutavým výkladem provázet:
„Vydejme se tedy opět společně do podzemního světa,
do zapomenutého, avšak stále živého organismu, kde čas
ztrácí svou naléhavost a vzpomínky na minulost promlouvají
k těm, kteří chtějí naslouchat.“

MÍSTO PŘEDNÁŠEK:
Konferenční sál
hotelu SLAVIA

JAKUBSKÉ
NÁMĚSTÍ
Historie průzkumu Jakubského
náměstí a objevení kostnice pod
bývalým svatojakubským hřbitovem,
který byl založen kolem kostela sv.
Jakuba. Vznik hřbitova a zajímavosti
související s pohřbíváním a pohřebními rituály. Posluchači se seznámí
s fakty, které vedly k objevení Zlaté
studny.

23. ZÁŘÍ 2019

KOSTNICE
U SV. JAKUBA
Přednáška o nejbizarnějším nálezu
brněnského podzemí. Historie objevení kostnice pod bývalým svatojakubským hřbitovem, nálezy objevené
pod podlahou kostela a realizace zpřístupnění pohřební krypty. Posluchači
se seznámí s fakty, které se nedozví
ani při návštěvě této expozice.

7. ŘÍJNA 2019

ZELNÝ TRH
1. ČÁST
Projdeme si podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra
Brna. Navštívíme sklepení, které
je dnes částečně přístupné jako
Labyrint pod Zelným trhem, ale
i nepřístupná sklepení Lídlova domu
a kašny Parnas.

21. ŘÍJNA 2019

ZELNÝ TRH

Solniční 17, Brno

2. ČÁST

17–19 hod

Dokončíme procházku pod Zelným
trhem návštěvou sklepů u Biskupského dvora, projdeme sklepení Reduty
i bývalé Cyrilometodějské záložny.
Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími
nálezy zaznamenané při opravě plochy náměstí.

PRODEJ
VSTUPENEK:
recepce hotelu SLAVIA
CENA:
cena jedné přednášky
činí 90 Kč/osobu.
Při zakoupení celé série
(5 přednáškových cyklů) najednou
v ceně 450 Kč, získáváte navíc šestou
opravdovou živou prohlídku brněnským
podzemím do míst, kam se běžně
veřejnost nedostane. Více se dozvíte
právě na našich přednáškách přímo
od odborníka na brněnské podzemí.

4. LISTOPADU 2019

ORLÍ ULICE
Projdeme se pod Orlí ulicí od Zelného
trhu až po Měnínskou bránu. Navštívíme ty nejzajímavější sklepení, včetně podzemí kláštera sv. Voršily nebo
tajemného domu na Staré poště –
dnes U kamenné panny. Nahlédneme
také do domu č. 9 kde se v minulosti
propadl chodník do barokních sklepů
a zjistíme co ukrýval nenápadný dům
č. 21 u městské brány.

