
Květen 2015 

1. května a 8. května ‒ státní svátky 
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Využijte státních svátků k prohlídce expozic a výstav Památníku písemnictví na Moravě 
v Rajhradě od 9.00 do 17.00 hod. Začátek poslední prohlídky vždy hodinu před zavírací 
dobou. 
 

7. května – 30. srpna 2015 
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Na každou nemoc roste bylina 
Představení historických herbářů a dobové bylinné a lékárenské literatury, lidové léčitelství, 
klášterní bylinkářství včera a dnes, čaje, elixíry, potravinové doplňky aj. Výstava se koná ve 
spolupráci s Muzeem v Ivančicích. Vernisáž se uskuteční 6. května v 17.00 hod. 
 

16. května 2015 18.00-24.00 hod. 
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Muzejní noc 2015 
Netradiční noc v muzeu: skupina Bezobratři, inspirovaná lidovou hudební tradicí, je držitelem 
ceny Anděl 2010 v kategorii world music. Klášterní vinařství, bylinné likéry, kovářská dílna a 
za příznivého počasí světelná barokní instalace v rajské zahradě. 
 

20. května 2015, 9.00-12.30 hod. 
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Sympozium „Host do domu, literát versus redaktor“ 
Setkání k hlavní výstavě roku 2014/2015 ve spolupráci s filology MU, AV ČR a MZM. 
Přístupné odborným pracovníkům, pamětníkům i veřejnosti. Sympozium doplní výstava 
fotografií s Janem Skácelem. 
 

21. května – 4. října 2015 
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Nakladatelství brněnských vysokých škol 
Pokračování cyklu mapujícího současnou knižní produkci. Nakladatelství brněnských 
vysokých škol se neomezují pouze na skripta, ale sklízejí ocenění i za výpravnost svých titulů, 
popularizujících současné vědecké poznatky. Vernisáž se uskuteční ve středu 20. května 
v 17.00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 



Trvají výstavy: 
23. dubna – 4. října 2015 
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Loutky nikdy nespí 
Profilová výstava roku 2015 zaměřená na zpřístupnění odkazu moravského loutkářství 
nejmladší generaci čtenářů a diváků s interaktivními prvky a bohatým doprovodným 
programem.  
 
27. listopadu 2014 – 14. června 2015  
Muzeum Brněnska, p. o. – Památník písemnictví na Moravě 
Host do domu – Sen o svobodě 
Téměř naplněný sen o dokonalém literárním časopise. Připomenutí slavné éry 60. let 
minulého století a její reflexe na stránkách bezmála legendárního titulu, který vycházel 
v Brně. Host do domu očima svých tvůrců, přispěvatelů, pamětníků a také čtenářů.  
 


