
PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY

ÚTERÝ
4. 8., 11. 8., 18. 8.
a 25. 8. 2015

vždy v 09:00, 11.00, 
13:00, 15:00

ČTVRTEK
20. 8. a 27. 8. 2015

vždy v 09:00, 11.00, 
13:00, 15:00

12. 8. 2015
vždy v 09:00, 11:00,

13:00, 15:00

19. 8. 2015
vždy v 09:00, 11:00,

13:00, 15:00

26. 8. 2015
vždy v 09:00, 11:00,

13:00, 15:00

7. 8. 2015
vždy v 09:00, 11:00,

13:00, 15:00

14. 8. 2015
vždy v 09:00, 11:00,

13:00, 15:00

TECHNICKÉ HRAČKY
Přijďte si prohlédnout polytechnické hračky, které stály často na počátku velkých vědeckých objevů 
a předurčovaly budoucí povolání dětí. V doprovodné dílničce si vyrobíme jednoduchou papírovou 
postavičku, kterou taháním rozpohybujeme.                       Vstupné: 40 Kč

 (cena včetně prohlídky výstavy Technické hračky a výtvarného materiálu, doprovod 30 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, náměstí Čsl. armády 2, Vyškov

MUZEJNÍ DÍLNIČKY
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PÁTEK

STŘEDA

VÝTVARNÉ MUZEJNÍ DÍLNIČKY

KOLONIÁL PANA BAJZY

KRÁLOVSTVÍ ZA KONĚ
Vyzkoušejte si rytířské dovednosti v zámeckém sklepení, mladí rytíři si mohou vyrobit svého koníka 
na tyči a dívky vějíř.

U STRÝCE VAŘEKY
se šetří a využije se každý odstřižek látky, každá zbylá ponožka. Přijďte si vyrobit veselého 
ponožkového maňáska v naší textilní dílničce.

U PANA BAJZY
nakoupíte takřka všechno, vše úhledně zabalené do kornoutu či krabičky s reklamou. Přijďte si 
vyrobit dárkovou papírovou krabičku a do ní náhrdelník nebo náramek.

U CUKRÁŘE SVOBODY
je ráj pro mlsné jazýčky. Přijďte si vyzkoušet své cukrářské dovednosti a nazdobte si perníkové srdce 
v naší sladké dílničce.

TEN ZÁMECKÝ ČAS
Všimli jste si našich zámeckých slunečních hodin? Inspirujte se u nás a vytvořte si hodiny malované, 
vystřihované, sluneční...

Vstupné na výtvarné muzejní dílničky je 40 Kč
(cena včetně prohlídky výstavy Alenka v říši divů, zámeckého sklepení a výtvarného materiálu, doprovod 30 Kč)

Vstupné na dílny Koloniál pana Bajzy je 40 Kč
(cena včetně lektorované prohlídky výstavy Koloniál pana Bajzy a výtvarného materiálu, doprovod 40 Kč)

Skupiny nad 10 osob prosíme o rezervaci minimálně 2 pracovní dny předem na tel. č. 517 348 040.

Ráčíte si přát cestu do časů Péti Bajzy a jeho kamarádů? Tak neváhejte a navštivte výstavu Koloniál 
pana Bajzy. Prázdninové dílničky vás letos zavedou mezi postavy z románu Karla Poláčka Bylo nás pět, 
které v interaktivní herně prověří váš obchodnický talent a v tvořivé dílně vaši zručnost.


