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Do Muzea Brněnska s Výrákem 
je letní hra pro rodiny s dětmi. 

Od 1. července do 13. září navštiv 
šest poboček našeho muzea 

a vyřeš šest úkolů. 

Poznej okolí Brna a prověř svůj důvtip!  

                                                                 vystřihni si m
ě a nalep třeba na špejli



Děti do 15 let mají s touto brožurkou vstup zdarma.

Tato brožura patří: 

Tady už jsem byl/a: 

Vila Löw-Beer v Brně

Muzeum v Ivančicích

Památník Mohyla míru

Muzeum ve Šlapanicích

Památník písemnictví na Moravě

Podhorácké muzeum

Co ještě potřebuješ vědět? 

Úkoly můžeš plnit v libovolném pořadí. 
Doporučujeme navštěvovat místa v otevírací době, kdy se můžeš 
na pokladně zeptat na radu.
Soutěžit a vyzvedávat odměny můžeš do 13. září. 
Odměnu si můžeš vybrat na kterékoliv pobočce Muzea
Brněnska – splnění všech úkolů i vydání odměny označí naši 
průvodci razítkem.

Vyhrazujeme si právo upravit a změnit pravidla hry. 

sem dostaneš
na pokladně razítko

za vyzvednutí odměny



Kam po hře? 

Klášter je sice v létě zavřený, ale určitě nevynechej návštěvu 
muzea. Obzvlášť doporučujeme návštěvu výstavy Dravci
České republiky. V prvním patře v blízkosti mineralogické
expozice najdeš i našeho Výráka! Pošli nám fotku na FB
a označ @podhorackemuzeum a @domuzeasvyrakem. 

sem dostaneš
na pokladně razítko
za správně splněný 

úkol

Jak začít? 

V rukou držíš brožurku, se kterou se můžeš zapojit 
do speciální letní hry Muzea Brněnska. Už potřebuješ jen tužku
a můžeš vyrazit. Připravili jsme šest úkolů, každý z nich je třeba
splnit v blízkosti jedné z našich budov. Úkoly se plní venku, 
pokud tě ale návštěva muzea láká, rádi tě uvidíme.
Hra je vhodná pro děti od 7 let, pomáhat však můžou i mladší. 

Jak zjistím správnou odpověď? 

Správnou odpověď zjistíš na pokladně kterékoliv pobočky 
Muzea Brněnska v otevírací době. Po kontrole odpovědi ti naši 
průvodci dají do brožurky razítko. Když ti nebude něco jasné,
můžeš nám taky napsat na FB: @domuzeasvyrakem. 

Mám vše hotové, bude odměna?  

Ano! Každý úspěšný řešitel se může těšit na originální Výrákovu 
karetní hru, kterou si odnese domů. Hru nebude možné získat 
jiným způsobem než v této soutěži. K získání hry musíš mít 
splněné všechny úkoly. Po splnění všech úkolů se také můžeš 
zařadit do slosování o volné vstupenky a další ceny.  



Proč Výr? 

Každý rok se stává zvířecím průvodcem soutěží některý 
předmět z našich sbírek. Letos je to výr velký, najdete u nás hned 
dva: oba ve sbírce Podhoráckého muzea. Jednoho z nich dokonce 
uvidíš při prohlídce muzea poblíž mineralogické expozice, druhý 
se schovává a dohlíží na muzejníky v depozitáři. 

Chceš našeho Výráka nakreslit? 
Výr velký ze sbírky Podhoráckého muzea.

Podhorácké muzeum 

Porta coeli 1001, Předklášteří
Otevřeno: úterý–neděle, 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

Podhorácké muzeum najdeš v areálu kláštera Porta coeli. 
Z Brna se sem dá pohodlně dojet autobusem. Můžeš taky přijet 
vlakem do Tišnova a odtud se projít asi 20 minut pěšky ve stínu 
hory Květnice. 

Na portálu kostela je celkem dvanáct stojících mužů – apoštolů. 
Postav se ke vstupu do muzea. Kolik apoštolů je odsud vidět? 
Doplň číslo do příkladu: 

12 + 3 -       + 5 =



Vila Löw-Beer v Brně 

Drobného 22, Brno
Otevřeno: úterý–neděle, 10:00 – 18:00 
Zahrada otevřena každý den 10:00 - 20:00

Tento úkol tě zavede do krásné zahrady uprostřed brněnské 
metropole. Najdi v zahradě vily náš národní strom, který je 
označen jako památný.  

Kdy byl strom vysazen? 

Nakresli tvar jeho listu: 

Kam po hře? 

Určitě si nenech ujít komentovanou prohlídku! Navštívíš moderní
expozice, historickou benediktinskou knihovnu a možná narazíš
i na Kašpárka, který tu ve školním roce čte dětem originální 
autorské pohádky. Můžeš si je pustit i doma, najdeš je na FB
Čtení a bádání s Kašpárkem.  

sem dostaneš
na pokladně razítko
za správně splněný 

úkol



Kam po hře? 

V areálu zahrady si můžeš užít skvělou kavárnu. Doporučujeme 
ale vyrazit i přímo do vily – máme připraveného speciálního 
dětského průvodce naší expozicí. Po celý rok také připravujeme
programy pro rodiny s dětmi, víc informací najdeš 
na FB @viladetem. 

sem dostaneš
na pokladně razítko
za správně splněný 

úkol

Památník písemnictví na Moravě 

Klášter 1, Rajhrad
Otevřeno: úterý–neděle, 9:00 – 17:00

Naše literární muzeum sídlí v jedinečných prostorách rajhradského
kláštera. Vyrazit sem můžeš vlakem i autem a odcházet budeš
určitě okouzlen/a krásnou architekturou i přilehlou alejí. 

Důkladně si prohlédni průčelí kostela a najdi na něm mozaiku. 
Koho podle tebe představuje? Vyber správnou odpověď
a vybarvi čtverečky tak, aby vzniklo písmeno A, B nebo C.

A) Sv. Cyril a Metoděj
B) Sv. Benedikt
C) Panna Maria 



Kam po hře? 

V muzeu na tebe čeká výstava Cesty. Tisíc let putování krajinou. 
Zjistíš tu, jak cestovali a žili naši předci v pravěku, odhalíš, 
co všechno se dováželo po jantarové stezce, a navíc tu máme
připravenou šifrovací hru i průvodce pro malé děti. Pořádáme
řadu akcí pro rodiny s dětmi: mrkni na náš FB @muzeumslapanice.

sem dostaneš
na pokladně razítko
za správně splněný 

úkol

Muzeum v Ivančicích 

Výstavy probíhají v budově Památníku Alfonse Muchy 
na Palackého nám. 9 v Ivančicích.
Otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Tentokrát se podíváš do města Ivančice, které leží kousek 
od Brna. Při plnění úkolu si projdi náměstí a důkladně si 
prohlédni domy, které tu stojí. 

V této větě chybí jedno slovo. Zjistíš jaké? 
Pomůže ti, když najdeš rodný dům ivančického pohádkáře 
Beneše Metoda Kuldy.  

Celou větu opiš sem: 

A vlna, kterou jsme pohnuli, se rozlévá.

středa, sobota, neděle 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
sobota, neděle (v září) 13:00 – 17:00



Kam po hře? 

V muzeu si můžeš prohlédnout výstavu Vítej, nevěsto milá… 
Určitě se ti budou líbit svatební šaty i různorodé předměty, 
které se svatbou souvisely. A možná ti tví dospěláci povypráví 
něco o svatbách, které navštívili. 

sem dostaneš
na pokladně razítko
za správně splněný 

úkol

Muzeum ve Šlapanicích

Masarykovo nám. 18, Šlapanice
Otevřeno: středa-pátek, 13:00 – 18:00, 
sobota-neděle, 10:00 – 12:30 a 13:00 – 18:00

Nasedni na trolejbus na hlavním nádraží v Brně a vychutnej
si spanilou jízdu až do Šlapanic! V tomto malém městě 
najdeš živé a akční muzeum, cukrárny i šumící fontánu. 

Dobře si prohlédni náměstí. Najdeš tu celou řadu soch.
Která je muzeu nejblíže? 
Zjednodušeně ji nakresli:  
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Památník Mohyla míru 

K Mohyle míru 200, Prace 
Otevřeno: každý den, 9:00 – 18:00

Při plnění tohoto úkolu se podíváš na jedno z nejnavštěvovanějších
míst na jižní Moravě. Na Prateckém kopci stojí památník slavkovské
bitvy i budova muzea. Pořádně si to tu prohlédni a zjistit správnou 
odpověď pro tebe bude určitě hračka. 

V blízkosti památníku najdeš hned několik památných 
stromů. Spočítej je a vybarvi jich tolik, kolik jich přesně je:  

Kam po hře? 

Určitě se ti zatají dech při návštěvě naší multimediální expozice. 
Vyzkoušet můžeš taky pracovní list, který ti pomůže prohlédnout 
si památník důkladně. Stojí 10 korun a najdeš ho na pokladně 
muzea.  Sleduj FB @pamatnikmohylamiru – objevuje se tu totiž 
Mohyláček, který čte originální příběhy.  

sem dostaneš
na pokladně razítko
za správně splněný 

úkol


