Skupnost muzejev Slovenije in Društvo restavratorjev Slovenije v sodelovanju z
agencijo Maona Piran organizirajo strokovno ekskurzijo za konservatorjerestavratorje:

ČEŠKA: BRNO–KUTNA GORA–PRAGA–PISEK
26.–29. september 2019
Vabimo vas na strokovno ekskurzijo na Češko, kjer nas pričakujejo kolegi
konservatorji-restavratorji. Predstavili nam bodo, kaj počnejo, kakšne posege
trenutno opravljajo in kaj zanimivega so naredili v preteklih letih. Hkrati si bomo
ogledali zanimiva mesta in spomenike pod UNESCO zaščito; Brno, Kutno Goro,
Prago in Pisek.
Ob požirku dobrega češkega piva in tipični češki hrani bomo prisluhnili številnim
legendam ter se spomnili prigod dobrega vojaka Švejka …
Program ekskurzije:
1. dan: četrtek, 26. september
Odhod iz Ljubljane ob 5.00 in vožnja v smeri Dunaja, z vmesnimi postanki do Brna. Kolegi
konservatorji-restavratorji (pod vodstvom Alene
Selucke iz restavratorske sekcije Češke zveze
muzejev) nas bodo sprejeli v Tehničnem muzeju in
nam predstavili svoje
delo. Temu bo sledil
ogled Brna –
prestolnice Moravske,
ki je drugo največje
mesto Češke. Sprehod skozi staro mestno jedro z ogledom
najpomembnejših znamenitosti, kot so katedrala sv. Petra in
sv. Pavla, stara mestna hiša, grad Špilberk, ki je bil nekdaj
sedež moravskih kraljev in nudi čudovit razgled na mesto. Ogledali si bomo tudi vrt vile
Tugendhat arhitekta Miesa van der Rohe. Vila je bila leta 2001 vpisana na Unescov
seznam in je danes prava ikona modernizma. Sledi vožnja do Kutne Gore. Namestitev v
hotelu, v centru mesta, večerja in nočitev.
2. dan: petek, 27. september
Po zajtrku kratek ogled Kutne Gore. Samo mesto je bilo v preteklosti močno odvisno od
rudnikov srebra. Že v 14. stoletju se je razvilo v kraljevo mesto in je vse do 16. stoletja
tekmovalo s Prago kot drugo največje mesto v gopodarskem,
kulturnem in političnem pomenu. Od številnih znamenitosti iz
zlate dobe izstopa poznogotska cerkev sv. Barbare, ki je
močno vplivala na razvoj srednjeevropske sakralne
arhitekture in ima simbolno osrednjo lego na hribu. Na poti
proti Pragi se ustavimo v predmestju Sedlec, kjer se na
pokopališču znotraj katoliške kapelice nahaja znamenita
Kostnica, dandanes ena od najbolj obiskanih znamenitosti na Češkem. Iz človeških kosti so
zgrajena tudi vsa okrasja v kapeli, od grba do lestenca (voden ogled).

Ob prihodu v Prago najprej ogled Narodne galerije in nato Mestnega muzeja. V obeh
institucijah nas bodo pričakali kolegi. Razdeljeni bomo v skupine in si bomo ogledali njihovo
delo na področju restavriranja slik, tekstila, papirja in lesa. Sledi večerja v tipični praški
pivnici. Namestitev v hotelu in nočitev.
3. dan: sobota, 28. september
Po zajtrku ogled Plečnikove Cerkve Srca Jezusovega. Cerkev velja za najpomembnejši
sakralni spomenik 20. stoletja na Češkem. Zatem se bomo posvetili predvsem Plečnikovi
prenovi grajskega kompleksa Hradčani. Sledi sprehod v center mesta čez Karlov most in
kosilo v eni od najelegantnejših kavarn v Pragi. S tem
ambientom bomo vstopili v obdobje secesije in si nato
ogledali Obecni dum – mestno hišo s številnimi sobanami,
veliko koncertno dvorano, trgovino in kavarno, retavracijo …
Vsi prostori so primer zglednega restavratorskega dela,
izvedenega z izjemnim občutkom za ohranitev njihovega
prvotnega videza, ki temelji na originalnih načrtih in
fotografijah. Občudovali bomo razkošne dekoracije, zlasti
štukature in kovinsko okrasje, ki veličastno dominira nad glavnim vhodom. Vse oznake
novega dekorativnega sloga so vidne v notranjosti, na velikih stopniščih in sobanah z
bogatimi rastlinskimi dekoracijami. Po krajšem prostem času vožnja do hotela in nočitev.
4. dan: nedelja, 29. september
Po zajtrku vožnja do Piska in ogled zasebne šole restavratorstva pod vodstvom lastnika šole
Davida Blahouta. Ker je nedelja, bo šola odprta samo za
nas. Ogledali si bomo delavnice za les, kovino, motorje
… Lastnik, predavatelj in sam restavrator nam bo
predstavil delovni in učni proces šole. Kratek ogled
mesta Pišek z znamenitim rimskim mostom, kosilo in
nato vožnja proti Sloveniji, kamor prispemo v večernih
urah.
Cena: 335 €
Cena vključuje: avtobusni prevoz, dva voznika, vse
cestne pristojbine in parkirnine, 1 x nočitev z zajtrkom v
hotelu 3* v Kutni Gori, 2 x nočitev z zajtrkom v Pragi 4*, 2 x večerjo, 2 x kosilo, lokalno
strokovno vodenje, oglede po programu, vodenje turističnega vodnika in organizacijo
potovanja.
Doplačilo: enoposteljna soba 90 € za 3 noči
Vstopnine: za ceno se še dogovarjamo. ICOM kartice so dobrodošle.
Odpovedni riziko znaša 5 % od vrednosti potovanja.
Pobiranje potnikov: potniki lahko vstopijo tudi v Celju in Mariboru, po predhodnem
dogovoru z organizatorjem (Maona).
Prijave: maona@maona.si
Rok prijave: 28. junij 2019 oziroma do zasedenosti mest
Minimalno število: 45 oseb
Splošna navodila in pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del tega programa.
Fotografije: 1. Vila Tugendhat 2. Brno 3. Katedrala Seldec 4. Obecni dum 5. Pišek

Turistična agencija Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran,
elektronska pošta: maona@maona.si

