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Hledej krabičky v okolí těchto budov: 
Podhorácké muzeum (Porta coeli 1001, Předklášteří) 

Vila Löw-Beer v Brně (Drobného 22, Brno)

Muzeum ve Šlapanicích (Masarykovo náměstí 18, Šlapanice)

Památník Mohyla míru (K Mohyle míru 200, Prace)

Památník písemnictví na Moravě (Klášter 1, Rajhrad)

Muzeum v Ivančicích (Široká 1, Ivančice) *

* V Muzeu v Ivančicích je otevřeno od 18. 7. 2019. Krabička bude nachystaná 

už od 1. 7. a správnou odpověď si v této době můžeš ověřit na kterékoliv 

jiné pobočce Muzea Brněnska. 

Výstavy probíhají na adrese Palackého náměstí 9 (budova KIC), 

krabičku ale hledej na Široké. 

Vezmi si kartičku, vyřeš úkol a správnou odpověď 
si ověř na pokladně. 

Děti do 15ti let mají s touto obálkou vstup do budovy zdarma.



V okolí všech poboček Muzea Brněnska skryl 
Krokouš  krabičky s úkoly. Najděte krabičku, 
vezměte si zadání a společně se do něj pusťte. 
Jakmile budete mít hotový úkol, správnou 
odpověď si ověříte na pokladnách našich objektů. 
Objekty můžete navštěvovat v jakémkoliv pořadí. 
Cílem je získat a splnit všech 6 úkolů. 

Jak se to hraje? 

Ano! Každý úspěšný řešitel získá malého látkového 
Krokouše a 5 vylosovaných šťastlivců dostane 

volnou vstupenku pro 1 dospělého a 1 dítě 
na celý rok 2020 do Muzea Brněnska. 

(Do slosování o vstupenky se můžete přihlásit 
na pokladně jakéhokoliv našeho objektu, až si 

budete vyzvedávat své zasloužené látkové 
Krokouše). 

Bude odměna? 

Úkoly jsme připravili tak, aby každý z nich 
zabral asi 20 minut. Můžete se vydat na spanilou 
jízdu a splnit všechny úkoly v jeden den, nebo si užít 
návštěvu našich objektů a úkoly sbírat postupně, 
třeba celé léto. 
Stihnout byste to ale měli do 15. září 2019. 

Jak dlouho to potrvá? 

Ve sbírkách Muzea Brněnska máme kromě 
spousty dalších věcí také preparované mládě 

krokodýla nilského. Je s námi již mnoho let, 
takže už toho ví o muzeu opravdu hodně. 

Navíc si ho dovezl dobrodruh z cest, a tak dobře rozumí 
vášni k objevování. Je to prostě ideální průvodce na cestu. 

Proč Krokouš? 

Úkoly jsou vždy připraveny tak, abyste je zvládli
najít i splnit venku, aniž byste museli platit vstupné. 
Ale když už přijedete až k nám, můžete využít
speciální slevu: Děti do 15 let, které ukážou svou
obálku na sbírání kartiček, mají vstup do muzea zdarma. 

Musíme platit vstupné? 

Hru s pomocí rodičů zvládnou řešitelé od 6 let. Hra začíná 1. 7. 2019.  
Bližší informace a podmínky soutěže najdete na www.muzeumbrnenska.cz.
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