pozýva členov združenia a ostatných záujemcov na 1-dňový
autobusový zájazd, ktorý organizuje v spolupráci s cestovnou
kanceláriou LIBER s. r. o.

na výlet do BRNA
slávne vily: Stiassni, Tugendhat a Löw- BEER
Termín zájazdu:

6. apríla 2019 (sobota)

Odchod autobusu: 6. apríla 2019 (sobota) o 07.30 h ???
Spoločenský dom Záhorská Bystrica
Cena zájazdu:

22,00 Eur
Cena zájazdu zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom,
sprievodcu, prehliadky podľa programu bez vstupov.
Cena nezahŕňa: cestovné poistenie, vstupy do pamiatok

Prezrieme si:

tri slávne vily mesta Brna. Čaká nás prehliadka
funkcionalistickej vily
Stiassni,
ktorá
získala
prívlastok vládna vila. Ďalej navštívime secesnú vilu LöwBeer a funkcionalistickú vilu Tugendhat.

Plánovaný príchod: 6. apríla 2019 (sobota) o 18.30 h
Spoločenský dom Záhorská Bystrica

Prezrieme si:
Znovu sa prejdeme tromi slávnymi vilami mestaBrna. V mestskej
časti Pisárky nás čaká prehliadka funkcionalistickej vily Stiassni, ktorá je zasadená tak
hlboko v záhrade, že sme ju od brány nikdy nemohli vidieť. To využíval jej dlhoročný
vlastník, KNV Brno. V dobách socialistického Československa ubytovával vo vile VIP hostí
a vládne návštevy. Vďaka tomu vila získala prívlastok vládna vila. Dnes je kultúrnou
pamiatkou, od 14.12.2014 sprístupnenou verejnosti. Následne sa presunieme do mestskej
časti Černá Pole, kde po dobrom obede nájdeme secesnú vilu Löw-Beer a
funkcionalistickú vilu Tugendhat. Prvá z nich slúžila za čias totality ako Domov
mládeže a počas druhej svetovej vojny v nej dokonca sídlilo gestapo! Obe tieto nezvané
návštevy však vile pomohli zachovať pôvodný stav jej interiérov, čo pri návšteve oceníme.
Druhá vila sa od 16.12.2001 pýši zápisom v UNESCO a je najslávnejším rodinným domom
architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Obe vily sú spojené záhradou, no spája ich aj
spoločná história. Alfred Löw-Beer bol totiž otcom Grety Tugendhat, ktorej dal hornú
časť rodinného pozemku ako svadobný dar. Počas našej prechádzky lokalizujeme aj
verejnosti neprístupnú Arnoldovu vilu, vilu Alfredovej sestry Cecílie Hože, Gretinej tety.

