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POŘÁDAJÍCÍ INSTITUCE
Hvězdárna a planetárium Brno
Hvězdárna a planetárium Brno představuje multivizuální
centrum pro popularizaci nejrůznějších věd, především
z oblasti neživé přírody. Na prvním místě je samozřejmě
astronomie, ale nevyhýbáme se ani geologii, chemii,
fyzice, matematice, geografii a mnoha dalším. To vše
v laikům srozumitelné, zábavné a také interaktivní podobě.

www.hvezdarna.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
je největší veřejná městská knihovna na Moravě. Nabízí
rozsáhlý výběr krásné a naučné literatury, novin
a časopisů, AV médií a hudebnin, přístup do sítě
internetu a elektronickým databázím, služby nevidomým a slabozrakým čtenářům.
Poskytuje informace o literatuře, o regionálních autorech, faktografické a právní
informace, informace o Brně a regionu a pořádá řadu kulturně-společenských akcí.

www.kjm.cz

Muzeum města Brna
Muzeum města Brna je institucí, která už při svém zrodu dostala do
vínku péči o kulturní dědictví svého města – má více než stoletou
tradici. Muzeum města Brna se rozsahem i hodnotou svých sbírek
a také svou vědeckou, odbornou, vzdělávací a kulturní činností, k níž
neodmyslitelně patří i prezentace sbírek ve výstavách a expozicích,
dnes řadí k předním muzejním institucím u nás.

www.spilberk.cz

Turistické a informační centrum města Brna
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková
organizace, zajišťuje činnost spojenou s turistickým
ruchem ve městě. Provozuje několik informačních center,
průvodcovské služby, turistický minibus, stará se o významné kulturní památky,
Starou radnici s věží, Mincmistrovský sklep, Labyrint pod Zelným trhem. Pořádá
i jednu z nejvýznamnějších celoměstských akcí – Brněnské Vánoce.

www.ticbrno.cz

podzim 2013

O AKADEMII
www.hvezdarna/akademie
KA3V je určena všem milovníkům historie a brněnské kultury vůbec ve věku
50+ bez zvláštních nároků na vzdělání.
Termíny: od 23. září do 16. prosince 2013 vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hod.
(bez přestávky, 90 minut v kuse)
Kontaktní e-mail: akademie@hvezdarna.cz.

PROGRAM
Turistické a informační centrum města Brna (TIC)

Představení počátků čtenářských spolků, veřejných čítáren v 18. a 19. století až po vznik
Veřejné knihovny města Brna. Projdeme staletími, která vetkla Schrattenbachovu paláci jeho
podobu i sepjetí s osudy lidskými. Nahlédneme do archivních dokumentů vážících se ke
vzniku knihovny a provedeme současnými tajemnými zákoutími Ústřední knihovny.
Seznámíte se s unikáty fondu knihovny. Sraz účastníků v atriu knihovny (Kobližná 4).

Muzeum města Brna, hrad Špilberk
Brno na prahu středověku
11. 11. Muzeum města Brna / 16.30 hod.
Jak vypadalo osídlení na území Brna v době Velkomoravské říše a prvních Přemyslovců?
Které jsou nejstarší stavby v Brně? Součástí přednášky, mapující osudy Brna od 9. do
13. století, bude prezentace vybraných předmětů ze sbírek oddělení archeologie.
Vstup z malého nádvoří hradu Špilberk (lekce se koná v přednáškovém sále Ogylvy).

Stará radnice, Radnická 8

Brno na prahu nového věku

23. 9. TIC – Stará radnice / 16.30 hod.

18. 11. Muzeum města Brna / 16.30 hod.

Prohlídka s přednáškou o historii a pověstech nejstarší světské budovy ve městě. Přednáška
bude realizována v Ernově sále. Součástí prohlídky objektu je i možnost vystoupání
174 schodů na ochoz staroradniční věže s panoramatickým výhledem na město a jeho okolí.
Sraz účastníků v podloubí Staré radnice (Radnická 8).

Nejstarší známá veduta Brna pochází z roku 1593, na ní i na některých dalších vedutách je
Brno zachyceno „z profilu“. Nabízíme virtuální procházku Brnem v roce 1692 s komentářem
a také návštěvu slavnosti Božího Těla v roce 1748, které se účastnil císařský manželský pár.
Vstup z malého nádvoří hradu Špilberk (lekce se koná v přednáškovém sále Ogylvy).

Galerie na Radnické, Radnická 4
30. 9. TIC – Galerie mladých, U Dobrého pastýře, Kabinet / 16.30 hod.
Prohlídka galerií bude realizována s kurátorkou galerií TICmB, včetně animace v prostoru
Galerie U Dobrého pastýře. Tento blok bude upřesněn s ohledem na aktuální výstavy
probíhající v těchto prostorách. Sraz účastníků u vchodu do galerie (Radnická 4).

kino ART, Cihlářská 19
7. 10. TIC – kino ART / 16.30 hod.
Lekce bude spojením prohlídky provozu kina ART, které se zaměřuje na tzv. zážitkové artové
kino, a projekcí některého zajímavého titulu dle aktuálního herního plánu kina.
Sraz účastníků v atriu kina (Cihlářská 19).

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4
Mahenův památník, Mahenova 8
14. 10. Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník / 16.30 hod.
Místo, kde Jiří Mahen žil a také zemřel, na Vás dýchne autentickou atmosférou. V dochované
pracovně budete moci vzít do rukou jeho osobní předměty, ve stálé expozici se dozvíte řadu
zajímavých informací, které jste možná ani netušili. Z díla i osobní korespondence navnímáte
temperament i vnitřní rozporuplnost této významné brněnské kulturní a literární osobnosti.
Sraz účastníků u vstupu do památníku (Mahenova 8).

Brněnské střípky

Brno v novém státě
25. 11. Muzeum města Brna / 16.30 hod.
Jak se z „předměstí“ Vídně stalo „Velké Brno“ a jak se v něm žilo v době první
Československé republiky? Komentovaná prohlídka expozicí Vás zavede do městských částí,
které se na počátku 20. století staly součástí druhého největšího města naší země a seznámí
Vás s jeho moderní tváří, jež mu vtiskla meziválečná architektura.
Vstup z malého nádvoří hradu Špilberk (lekce se koná v přednáškovém sále Ogylvy).

Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2
Měsíc – náš nejbližší soused
2. 12. Hvězdárna a planetárium Brno / 16.30 hod.
Proč je důležitý náš Měsíc? Může nějakým způsobem ovlivnit náš život? Byl by
vůbec bez Měsíce možný život na planetě Zemi? Co všechno jsme se už o našem
vesmírném sousedovi dozvěděli? Vrátí se někdy lidé na Měsíc? Přednáší Pavel
Gabzdyl. Sraz účastníků u pokladny (Kraví hora 2).

Příběh Sluneční soustavy
9. 12. Hvězdárna a planetárium Brno / 16.30 hod.
Jak vlastně vypadá Sluneční soustava pohledem dnešní vědy? Co všechno zahlédneme na
nebi vlastním zrakem? Společně si projdeme interaktivní expozicí v sále exploratoria
a pokusíme se vyřešit několik záhad. Sraz účastníků u pokladny (Kraví hora 2).

21. 10. Knihovna Jiřího Mahena v Brně / 16.30 hod.
Víte kdo žil ve Vaší ulici, jaká zajímavost se skrývá za rohem? Třeba právě Vaše oblíbená
kavárna vznikla již za 1. republiky. Poznejte knihy, v nichž hlavní roli hrají brněnské kulisy.
Sraz účastníků v atriu knihovny (Kobližná 4).

Od šlechtického paláce k moderní knihovně – brněnské knihovnictví,
jak je možná neznáte
4. 11. Knihovna Jiřího Mahena v Brně / 16.30 hod.

Neuvěřitelný vesmír
16. 12. Hvězdárna a planetárium Brno / 16.30 hod.
Jak fantastický je svět kolem nás? Napadlo by Vás, že v každém z nás je tak trochu
astronom? A má vůbec smysl věnovat se sledování vesmíru? Podivuhodný výlet do blízkého
i vzdáleného okolí naší planety pomocí unikátního projekčního systému sálu digitária. Na
závěr proběhne slavnostní inaugurace všech studentů kulturní akademie třetího věku.
Sraz účastníků u pokladny (Kraví hora 2).

