VÁS ZVE NA ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM HANÉ
Vážení a milí sousedé, přišel čas kdy můžeme vyhovět vašim četným prosbám, uspořádat
zájezd za poznáním i v první polovině roku. Připravili jsme pro vás zájezd za poznáním
Hané, společně vyrazíme do města Čechy pod Kosířem, kde navštívíme zámek a muzeum
historických kočárů. Zámek má bohatou historii, první zmínky o vodní gotické tvrzi sahají
až do 14. století. Zámek je spojen zejména s působením rodu Silva-Tarouca. V této
souvislosti za zmínku stojí, že celoživotním přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl
slavný český malíř Josef Mánes, který na zámku v Čechách pod Kosířem v letech 18491871 tvořil. Josef Mánes navštěvoval zámek opakovaně a některé jeho návštěvy byly
dlouhé i několik měsíců. Zámek je přístupný veřejnosti od rok 2016, od této doby se
podařilo objevit několik Mánesových nezvěstných děl. Mohu prozradit, že cílem naší cesty
bude prohlídka zámku, kde nahlédneme do interiérů jeho jižního křídla zařízeného ve stylu
doby Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století s díly Josefa Mánesa.
Prostor bude i pro procházku přírodně krajinářského parku o rozloze 21,5 hektaru, který
obklopuje klasicistní zámek. Park patří k nejcennějším objektům historické zeleně na
Moravě. Poté v Čechách pod Kosířem společně navštívíme muzeum historických kočárů. V
muzeu, které patří k největším ve střední Evropě, si užijeme komentovanou prohlídku.
Prohlédneme si ojedinělou a největší sbírku historických kočárů, saní a luceren. K vidění
budou skvostné kočáry, které sloužily lidem v těch nejradostnějších chvílích života ale také
i na poslední cestě životem. Muzeum představuje unikátní sbírku, která díky své skladbě
nemá ve světě obdoby. Není žádným tajemstvím, že kočáry jsou zapůjčovány filmařům
například v životopisném filmu o Marii Terezii. Z muzea pochází také arcibiskupský kočár,
který jsme mohli vidět ve filmu o císařovně Sissi. Nejvzácnějším exponátem muzea je kočár
Zlatá karosa vyrobený ve Francii v roce 1750. Za realizací takto výjimečného muzea stojí
spousta hodin práce a splněný sen majitele muzea pana Václava Obra, který se věnuje
restaurování a opravě kočárů 15 let.
Prosím, mějte na paměti, že počet účastníků zájezdu je limitován počtem míst v autobuse,
proto s objednávkou zájezdu raději neotálejte. Pro více informací o zájezdě nás
kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@nasedoubrava.cz nebo mobilu 602 755 179.
Těšíme se, že pojedeme společně s vámi na zájezd!
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