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Muzeum Brněnska, p.
programu vyhrazena.
IDS JMK č. 505 z
benediktinského kláštera v
prostor pro potřeby Muzea Brn
Norských fondů a ROP Jihovýchod.

Památník písemnictví na Moravě 
slova, věty, knihy – vážně i hravě 

listopad 2015 

 

18. listopadu 2015, 17.00 hod . 
řeDění: Vojt ěch Ku čera.  

Literární sout ěž Františka Halase  
O Literární soutěži Františka Halase, o její historii, jejích výhercích a 
nejmladší básnické generaci vůbec bude hovořit Vojt
(nejen) organizátor soutěže. Společně s ním vystoupí i n

finalistů posledních ročníků. Akce se koná v rámci festivalu Den 
poezie, více na www.denpoezie.cz. 

29. listopadu 2015, 13.00 a 14.30 hod.  
Čas adventního o čekávání 

ř ďte se inspirovat, jak vyzdobit své příbytky 
nadcházejícím adventem. Program se opakuje ve dvou blocích, poprvé 

ve 13 hod., poté ještě jednou ve 14.30. 

10. září – 6. prosince 2015 
ři generace tv ůrců, rod Šule řů 

Současná literatura a výtvarné umění spjaté s rodem spisovatel
historiků, výtvarníků a organizátorů kulturního života na severu i jihu 
Moravy. 

ěnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Zm
programu vyhrazena. Tel.: 547 229 126, www.muzeumbrnenska.cz.

č. 505 z ÚAN Zvonařka, vlakem z hl. n. každou půlhodinu, sm
benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út–ne 9.00–16.00 hod

řeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředk
ROP Jihovýchod. 

ži Františka Halase, o její historii, jejích výhercích a 
řit Vojtěch Kučera, 

ním vystoupí i někteří 
rámci festivalu Den 

rodem spisovatelů, 
 kulturního života na severu i jihu 

ě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Změna 
126, www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z Brna autobusem 

ůlhodinu, směr Břeclav. Areál 
hod. Rekonstrukce klášterních 

prostředků Jihomoravského kraje, 


