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

duben 2014 

 

 
2. dubna – 27. července 2014 
Černé slunce 
V rámci představení moravského i internacionálního surrealismu přímo navazuje na výstavu 
výtvarné skupiny Stir up Všichni jsme zrozeni z lásky projekt jejích dvou členů Josefa Kremláčka 
a Lubomíra Kerndla s názvem Černé slunce. Surrealismus spíše jako životní názor než čistě 
umělecký směr v literatuře a výtvarném umění se představí také prostřednictvím autorských textů 
členů skupiny Stir up v podobě jedinečných bibliofilských tisků ze sbírek Památníku písemnictví 
na Moravě. 
 
9. dubna – 5. října 2014 
Od Ferdy po Jonatána 
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava o 
populárních i méně známých postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich 
autorech, kteří se prostřednictvím zvířecího světa snažili a snaží rozveselit 
a případně také poučit (nejen) nejmenší čtenáře. 
Při příležitosti zahájení výstavy zavítá do Památníku Dřevěné divadlo Jana 
Hrubce. Malí i velcí návštěvníci se tak mohou kromě procházky 
pohádkovým lesem těšit i na loutkové představení Zvířátka a loupežníci. 
Program začíná v 15 hodin. 
 
16. dubna 2014, 17.00 hod 
StřeDění: Češi ve Vídni 
O zajímavé publikaci Češi ve Vídni vzniklé v rámci projektu Porta culturae přijde do Památníku 
besedovat její autorka Jana Koudelková . Profesí gymnaziální latinářka a dlouholetá průvodkyně 
prozradí, jaké otisky zanechali Češi v rakouské metropoli, která dříve byla i jejich hlavním městem. 
 
Trvající výstava: 
8. ledna 2014 – 29. dubna 2014 
Kucha řky – recepty našich p ředků 
V současnosti moderní téma gastronomie pojímá výstava skrze svědectví 
o stravě našich předků, která se nám dochovala prostřednictvím léty 
prověřených receptů. Díky tomu si návštěvníci budou moci prohlédnout nejen 
historické kuchařky dob dávno minulých, ale také soudobou knižní produkci 
opírající se o tradiční moravské pokrmy. K výstavě jsou k dispozici pracovní 
listy pro ZŠ a pro střední školy. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Muzeum Brněnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. 
Změna programu vyhrazena. Tel.: 547 229 136, http://www.muzeumbrnenska.cz. Doprava z Brna 
autobusem IDS JMK č. 505 z ÚAN Zvonařka, vlakem z hl. n. každou půlhodinu, směr Břeclav. 
Areál benediktinského kláštera v Rajhradě. Otevřeno út–ne 9.00–16.00. 
Rekonstrukce klášterních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředků 
Jihomoravského kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 

 

 


