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VÝLET DO BRNA
POKLAD INKŮ

25. 2. 2020 v úterý – bližší informace o odjezdu
budou upřesněny
Kolik peněz si vzít s sebou?
Cesta cca 200,- (tam i zpět) dle uplatňované slevy
Vstup 250,- a oběd
Chystáme se společně poprvé do Brna na světovou výstavu
Poklad Inků. Jedná se o časově i finančně náročný výlet.
Z toho důvodu potřebujeme, aby se zájemci nahlásili
nejpozději do úterý 18. 2. Na zpáteční cestu bychom chtěli
rezervovat autobus Regiojet. Proto budeme vybírat peníze
na lístek předem.
Na výlet se hlaste u pracovníků Společnosti Mana o.p.s.
osobně nebo na tel. 774 403 431
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VÝSTAVA POKLAD INKŮ
Po velkém úspěchu výstavy Titanic se v pavilonu C brněnského výstaviště uskuteční další
světová výstava. Tentokrát posune návštěvníky časem do mnohem vzdálenější minulosti, až
do předkolumbovské doby Jižní Ameriky, aby společně objevili Poklad Inků .
Pod záštitou prezidenta Peru do Brna doputuje ohromný zlatý poklad nesmírné historické hodnoty, ale i ceny
samotného zlata, ze kterého jsou předměty vyrobeny. Jedná se o originální rituální předměty, které poprvé opustily
území Jižní Ameriky.
Poklad Inků představuje originální zlaté exponáty pocházející z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací. Na ploše více
než 2000 m2 návštěvníci uvidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie starých civilizací a jejích bohů.
Exponáty byly do Evropy zapůjčeny s pověřením peruánské vlády a pod záštitou samotného prezidenta. "Jedná se o
exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa. Nyní budou k vidění v Brně," sdělila Květa Havelková,
zástupce společnosti JVS Group, která v Brně nedávno představila výstavu Titanic.
Inkové po sobě zanechali nejen legendární Machu Picchu, jehož velký model bude v Brně také k vidění, tisíce kilometrů
kamenných stezek horami i džunglí, ohromné kamenné stavby, ale především zlatý poklad, jehož velikost ohromila i
samotné Španěly, když do země vstoupili. Část výstavy je proto věnována i samotným španělským kolonizátorům, jejichž
zaoceánské plavby byly v té době velkým dobrodružstvím. Na výstavě spolupracuje také Národní muzeum, z jehož
sbírek je zapůjčeno desítky cenných exponátů z nejstarších jihoamerických archeologických nalezišť.
Více informací na www.pokladinku.cz Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. V době konání výstavy půjdou zakoupit
přímo na ni.

