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Prohlédni si 
vystavené části 

kroje a jejich 
krásné výšivky. 

 

JULIE KUBÍČKOVÁ-KUMMEROVÁ 

11.) Jakou techniku zdobení kraslic obnovila Julie 

Kubíčková-Kummerová? 

 a) slámová intarzie 

 b) vosková batika 

 c) vyškrabávání 

 

 

12.) Inspiruj se vystavenými kraslicemi a dokresli 

na vajíčko ornamenty této hanácké techniky. 

13.) Julie Kummerová-Kubíčková se zasloužila také 

o obnovu a uchování vyškovského hanáckého kroje.  

Poznáš na obrázcích, který kroj to je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTÁME TĚ NA VÝSTAVĚ  

„ŽENY, KTERÉ TOHO MNOHO DOKÁZALY“ 
 

Seznam se s osudy několika žen z Vyškovska, které se v době, kdy bylo postavení 

žen komplikováno řadou předsudků, dokázaly prosadit ve svém oboru a dosáhly 

mimořádných výsledků. Své poznatky si můžeš ověřit a zaznamenat do tohoto 

pracovního listu. 

 

FRANTIŠKA STRNADOVÁ 

1.) Jak se jmenoval spolek založený ve Vyškově aktivitou 

Františky Strnadové? 

   a) Vesna 

    b) Vlastimila 

      c) Vlasta 

2.) Uveď alespoň tři další ženy, které byly členkami tohoto ženského spolku. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

   

             MIROSLAVA DORAZILOVÁ 

 

3.) S vyškovským muzeem dlouhodobě spolupracovala 

Miroslava Dorazilová. V jakém příbuzenském vztahu byla 

s Františkou Strnadovou? 

  a) dcera – matka 

  b) vnučka – babička 

  c) neteř – teta 
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a) stříbrnou b) zlatou c) bronzovou 

 

Vyzkoušej si v PC aplikaci, 
 jestli poznáš současnou podobu 

Vyškova, zachyceného 
v dřevorytech této umělkyně. 

 

ELIŠKA A MILOSLAVA MISÁKOVY 

4.) V jakém příbuzenském vztahu byly Eliška a Miloslava 

Misákovy? a) matka a dcera 

  b) sestry 

  c) sestřenice 

5.) Ve které sportovní disciplíně reprezentovaly Eliška  

a Miloslava Misákovy Československo na olympijských 

hrách v Londýně v roce 1948? 

 a) atletika 

 b) krasobruslení 

 c) sportovní gymnastika 

6.) Jakou medaili na olympijských hrách v Londýně roku 1948 Eliška a Miloslava 

Misákovy získaly? 

 

 

 

 

 

7.) Jaká tragická 

událost medailový 

úspěch poznamenala? 

………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

JAROSLAVA MATLOCHOVÁ 

8.) Které úspěšné gymnastky 

a olympioničky trénovala  

Jaroslava Matlochová? 

….………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

              

RŮŽENA VACKOVÁ ML. 

9.) Růžena Vacková ml. se aktivně zapojovala do odboje proti 

nacistům a komunistům.  

Jaký byl její osud v 50. letech 20. století? 

a) byla popravena 

b) byla vyznamenána za přínos v oblasti klasické archeologie 

c) byla odsouzena ve veřejném procesu na 22 let vězení 

 

HELENA BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ 

10.) Nejoblíbenější technikou Heleny Bochořákové-

Dittrichové byl dřevoryt. Kvůli špatnému zraku 

musela přejít k malbě.  

Který z jejích vystavených obrazů se ti nejvíc líbí?   

 

 

…………………………………………………………………………. 

 
Vyzkoušej si na výstavě 

chůzi po kladině. 
Prosíme, zuj si předtím 

boty! 

 
Prohlédni si vystavené 
identifikační průkazy 
z olympijských her. 


