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MUZEJNÍ DÍLNIČKY PRO 

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

    
 
 

ČERVENEC 2021 

Pátek 2. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Loutky z dřevěných lžiček 
I dřevěná lžička může ve vašich rukou ožít a stát se součástí 
divadelního představení. Přijďte si vytvořit originální „herce“ 
pro své představení. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy 
České loutkové 
divadlo, doprovod 
50 Kč, snížené 25 Kč) 

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

Prstoví maňásci 
Že se divadlo nevejde do kapsy? Přijďte si vyrobit prstové 
maňásky a můžete mít svoje oblíbené postavičky stále 
u sebe! 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy 
České loutkové 
divadlo, doprovod 
50 Kč, snížené 25 Kč) 

Čtvrtek 8. 7. 
v 10:00 a 
14:00 h 

Podmalby na skle 
Podmalby na skle s motivy patronů a světců zdobily 
v minulosti nejednu domácnost. Přijďte si vyzkoušet tuto 
tradiční techniku lidového umění a vytvořte si podobiznu 
svého patrona. 

Vstupné: 40 Kč 
(doprovod zdarma) 

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

Ptačí zpěv 
Vyznáte se v ptačím zpěvu? Přijďte si vyzkoušet, kolik pěvců 
poznáte podle sluchu a kolik podle vzhledu. Vlastního ptáčka 
si vyrobíte podle svých schopností z papíru, příze nebo rouna. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky stálých 
expozic,  
doprovod 40 Kč,  
snížené 20 Kč) 

Středa 14. 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 40 Kč,  
snížené 20 Kč) 

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

Královská číše 
Víte, z čeho pili páni a z čeho kmáni? Víte, jaké nápoje si 
středověký člověk dopřával a které potraviny ještě neznal? 
Přijďte si prohlédnout středověké nádoby a nazdobte si svůj 
královský pohár. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky stálých 
expozic,  
doprovod 40 Kč,  
snížené 20 Kč) 

Úterý 20. 7. 
v 10:00 a 
14:00 h 

Římská lampa 
V římské době patřily k nejčastějším svítidlům ploché 
keramické kahánky. Přijďte si z keramické hlíny vymodelovat 
vlastní lampičku. Vnitřek lampičky si můžete opatřit glazurou 
na dílničce 17. 8. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 
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Středa 21. 7. 
v 10:00 a 
14:00 h 

Keramická dílna (nejen pro děti) 
Přijďte se příjemně odreagovat při práci s keramickou hlínou. 
Tvořit můžete podle vlastní fantazie nebo podle našich 
námětů. Vaše výrobky po vyschnutí vypálíme a ozdobit oxidy 
a glazurou je budete moci na dílničce 17. 8. 

Vstupné: 40 Kč 
(doprovod zdarma) 

Čtvrtek 22. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Plátěná taška 
Není vám lhostejný osud přírody? V expozici Příroda 
Vyškovska se seznámíte s ohroženými živočichy, naučíte se 
zásady správného chování v přírodě a vyrobíte si ekologickou 
plátěnou tašku. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky stálých 
expozic,  
doprovod 40 Kč,  
snížené 20 Kč) 

Pátek 23. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Loutky na špejli v divadle 
Rádi představení hrajete a současně sledujete? Vyrobte si 
loutky na špejli a můžete shora pozorovat, co se na jevišti 
vašeho divadla děje. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy 
České loutkové 
divadlo, doprovod 
50 Kč, snížené 25 Kč) 

Úterý 27. 7. 
v 10:00 a 
14:00 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 
(doprovod zdarma) 

Středa 28. 7. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Hra Ludus Duodecim scriptorum 
Hru dvanácti znaků hráli římští vojáci už v 1. stol. př. n. l. 
Naučte se rozluštit význam nápisů na herních plánech, 
navrhněte svoji podobu herního plánu pro tuto hru a vyzvěte 
soupeře k závodu. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Čtvrtek 29. 7. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Ponožkoví maňásci 
Že ponožky patří jen na nohy? Naši ponožkoví maňásci ožijí 
na vaší ruce! Jakou jim dáte podobu, to už záleží jen na vaší 
fantazii. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy 
České loutkové 
divadlo, doprovod 
50 Kč, snížené 25 Kč) 

Pátek 30. 7. 
v 10:00 a 
14:00 h 

Mozaika 
Mozaiky byly důležitou součástí umění starověkého Říma. 
Vyzkoušejte si svoji zručnost a fantazii a přijďte si mozaikou 
vyzdobit podložku pod hrníček. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 
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SRPEN 2021 

Úterý 3. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Plátěná taška 
Není vám lhostejný osud přírody? V expozici Příroda 
Vyškovska se seznámíte s ohroženými živočichy, naučíte se 
zásady správného chování v přírodě a vyrobíte si ekologickou 
plátěnou tašku. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky stálých 
expozic,  
doprovod 40 Kč,  
snížené 20 Kč) 

Středa 4. 8. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Veni Vidi Vici 
Vojevůdci vracející se z vítězných tažení bývali korunovaní 
vavřínovými věnci. Přijďte si vyrobit zlatou vavřínovou 
čelenku nebo typickou římskou přilbu. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Čtvrtek 5. 8. 
v 10:00 a 
14:00 h 

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

Vstupné: 50 Kč 
(doprovod zdarma) 

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

Hra Ludus Duodecim scriptorum 
Hru dvanácti znaků hráli římští vojáci už v 1. stol. př. n. l. 
Naučte se rozluštit význam nápisů na herních plánech, 
navrhněte svoji podobu herního plánu pro tuto hru a vyzvěte 
soupeře k závodu. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Středa 11. 8. 
v 10:00 a 
15:00 h 

Aromatnice 
Přívěsky slouží svým majitelům zejména jako ozdoba, ale 
mohou mít i praktickou funkci. Staří Římané je využívali např. 
jako zdroj oblíbené vůně. Na naší dílničce se naučíte uplstit 
kuličku, která bude v přívěsku nositelem vaší oblíbené vůně. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

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

Loutky z dřevěných lžiček 
I dřevěná lžička může ve vašich rukou ožít a stát se součástí 
divadelního představení. Přijďte si vytvořit originální „herce“ 
pro své představení. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy 
České loutkové 
divadlo, doprovod 
50 Kč, snížené 25 Kč) 
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Pátek 13. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Hra Tres lineatae 
Tuto hru znáte možná pod názvem Mlýnek a oblíbili si ji už 
před 3000 lety římští vojáci. Přijďte si vyrobit její praktickou 
cestovní verzi. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Úterý 17. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Glazování (nejen pro děti) 
Dílnička určená pro účastníky Keramické dílny. Vaše vypálené 
keramické výrobky si nazdobíte oxidy a glazurou. Dílna je 
určená i pro účastníky programu Římská lampa. 

Vstupné: 40 Kč 
(doprovod zdarma) 

Středa 18. 8. 
v 10:00 a 
14:00 h 

Loutky na špejli v divadle 
Rádi představení hrajete a současně sledujete? Vyrobte si 
loutky na špejli a můžete shora pozorovat, co se na jevišti 
vašeho divadla děje. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy 
České loutkové 
divadlo, doprovod 
50 Kč, snížené 25 Kč) 

Čtvrtek 19. 8. 
v 10:00 a 
14:00 h 

Mozaika 
Mozaiky byly důležitou součástí umění starověkého Říma. 
Vyzkoušejte si svoji zručnost a fantazii a přijďte si mozaikou 
vyzdobit podložku pod hrníček. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Pátek 20. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Hra Latrunculi 
Přijďte si vyrobit strategickou bitevní hru, na které se Římané 
učili vůdcovským dovednostem a taktickému vedení bitev. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Úterý 24. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Kostky jsou vrženy 
Hry v kostky byly velmi oblíbené a masivně rozšířené po 
celém Římském impériu. Kostky se vrhaly z kalíšku zvaného 
fritilium. Přijďte si vytvořit fritilium a kostky inspirované 
římskými motivy. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Středa 25. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Veni Vidi Vici 
Vojevůdci vracející se z vítězných tažení bývali korunovaní 
vavřínovými věnci. Přijďte si vyrobit zlatou vavřínovou 
čelenku nebo typickou římskou přilbu. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky výstavy Na 
okraji Impéria, 
doprovod 80 Kč,  
snížené 40 Kč) 

Čtvrtek 26. 8. 
v 10:00, 13:00 
a 15:00 h 

Brkem a inkoustem 
Středověk není jenom řinčení zbraní, ale jsou to také počátky 
vzdělanosti. Vyzkoušejte si práci ve středověkém skriptoriu 
a vyrobte si vlastní pečetidlo a pečeť. 

Vstupné: 50 Kč 
(cena včetně 
prohlídky stálých 
expozic,  
doprovod 40 Kč,  
snížené 20 Kč) 

 

mailto:mv@muzeum-vyskovska.cz
http://www.muzeum-vyskovska.cz/

