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

květen 2014 
 

1. května a 8. kv ětna 2014 – otev řeno ve státní svátky 
Navíc jedinečná možnost prohlídek dosud nerekonstruovaných místností kláštera. O tyto prostory 
bude ve sváteční dny prohlídková trasa rozšířena vždy v 10.00 a ve 14.00 hod. 
 
14. května 2014, 17.00 hod 
StřeDění: Podivuhodný kouzelník 
Scénické čtení z lyrické grotesky o Vítězslavu Nezvalovi. Autorem hry je Norbert Holub. Následuje 
diskuse k Nezvalovu dílu a autorově osobnosti. 
 
14. května 2014, 18.00 hod 
Milovníci a mecenáši v ěd a um ění v řeholním rouše 
Vernisáž výstavy ve spolupráci MZK, FF MU, Benediktinského opatství a Památníku písemnictví 
na Moravě. 
 
17. května 2014, 18.00–20.00 hod. 
Muzejní noc 
V tuto jedinečnou noc bude znít rajhradským klášterem a Památníkem písemnictví na Moravě 
cimbálová muzika. Stálými expozicemi tak s návštěvníky projde poezie s duší jižní Moravy.  
 
20. května – 28. září 2014 
Nakladatelství Kniha Zlín 
Další pokračování jednoho z tradičních výstavních cyklů, věnovaného 
současné knižní kultuře. V seriálu mapujícím aktuální tržní prostředí se 
tentokrát zaměříme na historii a současnost produkce největšího zlínského 
knižního vydavatelství. 
 
Trvající výstavy: 
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. 

 
 
 
 

 
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 9.00–17.00. 
Rekonstrukce klášterních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředků 
Jihomoravského kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 


