
Realizováno za finanční podpory města Vyškova

PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY

ÚTERÝ

8. 7. a 5. 8. 2014
vždy  09:00–11:30

13:00–15:30

15. 7. a 12. 8. 2014
vždy  09:00–11:30

13:00–15:30

22. 7. a 19. 8. 2014
vždy  09:00–11:30

13:00–15:30

29. 7. a 26. 8. 2014
vždy  09:00–11:30

13:00–15:30

STŘEDA
2. 7. a 9. 7. 2014

vždy v 09:00, 11.00, 
13:00, 15:00

STŘEDA
30. 7. 2014
6., 13., 20. a 27. 8. 2014

vždy v 09:00, 11.00, 
13:00, 15:00

STŘEDA
16. 7. 2014
ČTVRTEK
10. a 24. 7. 2014,
7., 14. a 28. 8. 2014

vždy v 09:00, 11.00, 
13:00, 15:00

ČTVRTEK
3., 17. a 31. 7. 2014
21. 8. 2014

vždy v 09:00, 11:00,
13:00, 15:00

GEJŠA A SAMURAJ
Přeneste se s námi do tajemného světa gejš a samurajů a přijďte si vyrobit originální skládací japonský 
vějíř ógi z bambusových plátků a hedvábného papíru, který v horkých letních dnech určitě oceníte. 
Chlapci si mohou namísto vějířů vyzkoušet japonskou kaligrafii (malba tuší podle předlohy).

Vstupné: 40 Kč
 (cena včetně lektorované prohlídky výstavy Gejša a samuraj a výtvarného materiálu, doprovod 40 Kč)

POKOJÍČKY PRO PANENKY
Máte doma panenky a nemají kde bydlet? Inspirujte se na výstavě Kde bydlí panenky a v muzejní 
dílničce si s námi vyrobte originální kus nábytku pro svou panenku.

Vstupné: 40 Kč 
(cena včetně prohlídky výstavy Kde bydlí panenky a  výtvarného materiálu, doprovod 30 Kč)

MALOVÁNÍ NA ZÁMKU
Na cestu do kouzelného světa malířství se s námi můžete vydat ve výtvarné dílničce a namalovat si 
obrázek podle jednoduché metodiky „krok za krokem”.

Vstupné: 40 Kč
 (cena včetně prohlídky stálých expozic, doprovod 40 Kč)

ARCHEOLOGICKÁ MUZEJNÍ DÍLNIČKA
Již tradičně se o letních prázdninách uskuteční „pravěké” dílny. Vyzkoušíte si výrobu mouky, barviček, 
keramiky a drátěných ozdob, usoukáte si vlastní niť z ovčí vlny, a pokud budete mít dost trpělivosti, 
utkáte si i pásek. Pro mladé badatele máme připraveny papírové puzzle a v zámeckém sklepení 
pískoviště s archeologickými nálezy, kde si vyzkouší práci archeologa.

Vstupné: 30 Kč (doprovod dětí zdarma)

www.muzeum-vyskovska.cz

Muzeum Vyškovska, nám. Československé armády 2, Vyškov

EXPEDICE STŘEDOVĚK
Přijďte si vyzkoušet středověk na vlastní kůži. Ve čtyřech výpravách do středověku si v doprovodu  
lektorky vyzkoušíte interaktivní prvky výstavy a v tvořivé dílně si prověříte svoji zručnost.

Muzejní dílničky na téma  Expedice středověk probíhají od 9:00 do 11:30 h (tvořivá část začíná cca v 10:00 h) a od 13:00 do 15:30 h 
(tvořivá část začíná cca v 14:00 h). 

Vstupné: 40 Kč
 (cena včetně lektorované prohlídky výstavy Expedice středověk, výtvarného materiálu a ražby mince, doprovod 40 Kč)

CO SE NOSILO?
Sličné slečny si vyrobí středověkou čelenku se závojem a pro udatné jinochy je připravena výroba 
štítu.

ZNÁTE BAREVNÉ SVĚTLO?
Přijďte si zakouzlit s barevnými obrazci na skle a vyrobte si svícen inspirovaný středověkými 
vitrážemi.

UŽ JSTE PSALI HUSÍM BRKEM?
Středověk není jenom řinčení zbraní, ale jsou to také počátky vzdělanosti. Vyzkoušejte si práci ve 
středověkém skriptoriu a vyrobte si vlastní pečetidlo a pečeť.

STŘEDOVĚKÉ HRY
Tentokrát na vás čekají různé středověké kratochvíle (dvorské hry, tanec, soutěže). Pokud jste 
úspěšně podnikli všechny tři předchozí výpravy do středověku, máte při předložení tří označených 
vstupenek na tento program vstup zdarma a na závěr obdržíte titul rytíře nebo dvorní dámy.


