
 
Památník písemnictví na Moravě 

slova, věty, knihy – vážně i hravě 

                              říjen 2016 
12. října 2016, 17 hod. 
StřeDění – PhDr. Kristián Chalupa. V rámci pravidelného cyklu přednášek  
se tentokrát návštěvníci setkají s tvorbou osobitého novináře, spisovatele 
a divadelníka. 

                                                                                                                     
                                                                                                    25. října 2016, 15 hod.  
                        Skrytá paměť Moravy – slavnostní vyhlášení XI. ročníku literární                 
                        soutěže pro mladé autory. Setkání pořadatelů, organizátorů a  
                        mladých tvůrců, spojené s autorským čtením prací laureátů 
                        u příležitosti výročí vzniku ČSR. 
 

           Trvající výstavy: 
                    7. června ‒ 2. října 2016 

K celosti – malby a grafiky Ladislava Laštůvky (1951–2012)              
Celoživotní tvorba malíře a grafika Ladislava Laštůvky. V jeho dílech nacházíme řadu  
vazeb na prostředí. Některé grafické listy inspirovala poezii Jana Skácela, Josefa Palivce, 

           jiné ilustrují verše italského básníka a spisovatele Gabriele D´Annunzia či Zdeňka Volfa.  
                  V souvislosti s výstavou v Památníku písemnictví na Moravě byla vydána monografie 
                                             shrnující Laštůvkův výtvarný odkaz.  
 
                                                                                     31. března – 20. listopadu 2016 
                                                                                                 Dobrodružství abecedy 
            Historie abecedy od počátku po současnost. Abeceda hravá a inspirující. 
              Interaktivní výstava pro začínající i pokročilé čtenáře, k níž je připraven  
                             bohatý doprovodný program pro jednotlivce i školní kolektivy. 
 
                                                                                               
                                                                                      24. září 2016 – 26. února 2017 
                                                                                                                    Víno a knihy 
                       Věda, právo, krásná literatura, umění aneb réva vinná ze všech  
                    psaných stran. Výstava představuje sepětí knih s révou, nejkultur- 
                       nější z rostlin, jejíž druhy a odrůdy lidé pěstují ještě déle než svá 
                       písma. 
 
          Stálé expozice: 

 
            Staroslověnština a moravské písemnictví v 9. – 18. století 
            Středověké skriptorium  a historie rajhradského kláštera 
            Moravská literatura 19. – 20. století 
            Historická benediktinská knihovna 
            Pracovna básníka Josefa Suchého 
 

 
 
 

   
Muzeum Brněnska, p. o., Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Změna programu 

vyhrazena. Tel.: 547 229 136, 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 hod. 
Rekonstrukce klášterních prostor pro potřeby Muzea Brněnska, p. o. se provádí z prostředků 

Jihomoravského kraje, Norských fondů a ROP Jihovýchod. 


