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MUZEJNÍ DÍLNIČKY PRO 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

              Muzeum Vyškovska, p. o., náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov 
    
 

ČERVENEC 2022 

Čtvrtek 7. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Dvorské kratochvíle 
Víte, jak se bavili lidé ve středověku? Středověké stolní hry si u nás 
nejen zahrajete, ale jednu si také sami vyrobíte. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Pátek 8. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Malování vlnou 
K malování vlnou nepotřebujete štětec, ale jehlu. Přijďte si uplstit 
obrázek, který si můžete pověsit na zeď nebo přišít jako ozdobu na 
oblečení či tašku. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Úterý 12. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Veselý kšilt 
Abyste se na sluníčko nemračili, pořiďte si veselý kšilt! Ten náš bude 
voděodolný, takže vám poskytne stín i při vodních hrách. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Kouzlo starých 
plováren, doprovod 60 
Kč, snížené 30 Kč) 

Středa 13. 7. 
v 10:00  
a 15:00 h 

Rytíř a jeho dáma 
Víte, jak těžká byla zbroj a co se nosilo u dvora? Udatní jinoši si 
mohou vyrobit vlastní štít a sličné dívky středověkou čelenku. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Čtvrtek 14. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Držáček na karty 
Přijďte si vyrobit praktického pomocníka pro malé ručičky, které 
ještě nezvládnou udržet spoustu karet. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Karty osudu, 
doprovod 60 Kč, snížené 
30 Kč) 

Pátek 15. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Můj Černý Petr 
Dokážete nasbírat nejvíc dvojic a vyhnout se přitom Černému 
Petrovi? Jak budou vaše karty pro tuto hru vypadat, závisí jen na vaší 
fantazii! 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Karty osudu, 
doprovod 60 Kč, snížené 
30 Kč) 

Úterý 19. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Pravěký šperk 
Víte, jak vyvrtat díru do kamene? Přijďte na naše dílničky a 
vyzkoušíte si to. Kamenný přívěšek si také obrousíte a ozdobíte 
rytinou. 

Vstupné: 50 Kč 
(doprovod zdarma) 

Středa 20. 7. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Obal na sluneční brýle 
Přijďte si vyrobit pouzdro, ve kterém si vaše sluneční brýle bezpečně 
odpočinou, když vás právě nebudou chránit před sluníčkem. Brýle si 
vezměte s sebou, aby jim pelíšek nebyl malý! 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Kouzlo starých 
plováren, doprovod 60 
Kč, snížené 30 Kč) 

Středa 27. 7. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Veselé žabičky 
Letní večery doprovází často žabí zpěv. Seznamte se s těmito 
zajímavými obojživelníky a vyrobte si veselou žabičku. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 
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 SRPEN 2022 
Úterý 2. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Dvorské kratochvíle 
Víte, jak se bavili lidé ve středověku? Středověké stolní hry si u nás 
nejen zahrajete, ale jednu si také sami vyrobíte. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Středa 3. 8. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Malovaný hrníček 
Lidové ornamenty byly nedílnou součástí keramiky našich předků. 
Seznamte se s tradičními motivy a jejich barevností a nazdobte si 
vlastní hrníček. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Čtvrtek 4. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Můj Černý Petr 
Dokážete nasbírat nejvíc dvojic a vyhnout se přitom Černému 
Petrovi? Jak budou vaše karty pro tuto hru vypadat, závisí jen na vaší 
fantazii! 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Karty osudu, 
doprovod 60 Kč, snížené 
30 Kč) 

Úterý 9. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Malování vlnou 
K malování vlnou nepotřebujete štětec, ale jehlu. Přijďte si uplstit 
obrázek, který si můžete pověsit na zeď nebo přišít jako ozdobu na 
oblečení či tašku. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Středa 10. 8. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Království za koně 
Kůň byl ve středověké společnosti významným pomocníkem. Přijďte 
si vyrobit vraníka, hnědáka, bělouše či pohádkového koně na tyči. 

Vstupné: 50 Kč 
(doprovod zdarma) 

Čtvrtek 11. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Obal na sluneční brýle 
Přijďte si vyrobit pouzdro, ve kterém si vaše sluneční brýle bezpečně 
odpočinou, když vás právě nebudou chránit před sluníčkem. Brýle si 
vezměte s sebou, aby jim pelíšek nebyl malý! 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Kouzlo starých 
plováren, doprovod 60 
Kč, snížené 30 Kč) 

Pátek 12. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Držáček na karty 
Přijďte si vyrobit praktického pomocníka pro malé ručičky, které 
ještě nezvládnou udržet spoustu karet. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Karty osudu, 
doprovod 60 Kč, snížené 
30 Kč) 

Úterý 16. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Veselý kšilt 
Abyste se na sluníčko nemračili, pořiďte si veselý kšilt! Ten náš bude 
voděodolný, takže vám poskytne stín i při vodních hrách. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Kouzlo starých 
plováren, doprovod 60 
Kč, snížené 30 Kč) 

Středa 17. 8. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Pytlíček na karty 
Rozpadl se vám obal na karty a nechcete je mít svázané jen 
gumičkou? Pořiďte si na ně originální pytlíček! 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
výstavy Karty osudu, 
doprovod 60 Kč, snížené 
30 Kč) 

Čtvrtek 18. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Pravěký šperk 
Víte, jak vyvrtat díru do kamene? Přijďte na naše dílničky a 
vyzkoušíte si to. Kamenný přívěšek si také obrousíte a ozdobíte 
rytinou. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Úterý 30. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Vílí vlnění 
Ovčí vlna nejen hřeje, ale je také lehounká jako vánek. Probuďte 
svoji fantazii a vytvořte si z ovčího rouna vílu nebo skřítka hebké jako 
obláček. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 

Středa 31. 8. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Rozkvetlá záložka 
K prázdninám patří dobrá knížka i rozkvetlá louka. Spojíme 
obojí dohromady a vznikne krásná záložka jako vzpomínka na končící 
prázdniny. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně prohlídky 
stálých expozic,  
doprovod 50 Kč,  
snížené 25 Kč) 
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