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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

Brněnská muzejní noc 2019 v Muzeu Brněnska 

Termín konání: 18. května 2019 

Vstupné: 20 Kč (hradí se při prvním vstupu a platí do všech čtyř zapojených objektů muzea) 

Doprava: Do Předklášteří, Rajhradu a k Mohyle míru jezdí z Brna bezplatné autobusové linky. Ve vozidlech 

do Předklášteří a na Mohylu míru se z kapacitních důvodů požaduje předložení místenky, kterou 

si můžete bezplatně vyzvednout od 16. května na informačním stánku Brněnské muzejní noci na 

náměstí Svobody v Brně. 

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH, Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice 

Začátek v 16.00, poslední vstup ve 21.00. Program je cílen především na rodiny s dětmi. 

Muzeum ve Šlapanicích připravilo program tematicky zaměřený na končící výstavy Četníci nejen ze Šlapanic 

a Stopa. Vyřeš zločin! Od 16.00 do 20.00 se tak malí i velcí mohou stát četníkem na zkoušku a zapojit se do 

stopovací hry s detektivní zápletkou. V 17.00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy Četníci nejen ze 

Šlapanic s členy Klubu policejní historie Brno. Prvorepublikovou atmosféru navodí také vystoupení taneční 

školy Swing Wings v 18.00 a 20.00, která nabídne i workshop základních swingových kroků. Muzejní noc 

zakončí po setmění v 21.00 překvapení. 

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, K Mohyle míru 200, 664 58 Prace 

Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30. 

Památník Mohyla míru se vrátí na přelom 18. a 19. století. V 18.00, 20.00, 22.00 vystoupí historická 

jednotka rakouské artilerie Baterie Austerlitz. Komentované ukázky vojenské techniky doplní salvami 

z tříliberního děla typu Liechtenstein. V 18.30, 20.30, 22.30 bude následovat program v podání divadelní 

a kaskadérské společnosti Štvanci. Uvidíte vystoupení s šavlemi, dobové tance i komentovanou přehlídku 

proměn odívání empíru a biedermeieru. Po celou dobu trvání muzejní noci můžete také navštívit stálé 

expozice a slavnostně nasvícenou kapli Památníku. 

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ, Klášter 1, 664 61 Rajhrad 

Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30. 

Památník písemnictví na Moravě nabídne hudebně-taneční pásmo Na lidovou notu s cimbálkou. V 19.00, 

20.00 a 21.00 vystoupí energický folklorní soubor Búřka z Čejče, který se zaměřuje především na oblast 

Kyjovska. Těšit se můžete i na oblíbené komentované prohlídky historického sálu benediktinské knihovny 

s barokními freskami a tisícovkami vzácných knih. Jako každý rok bude rovněž otevřeno klášterní vinařství, 

všechny expozice i čtyři aktuální výstavy. 

PODHORÁCKÉ MUZEUM, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30. 

Podhorácké muzeum připravilo program k  výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana 

a o muzejní noci nově otevřené Co všechno je muzeum… (90 let Podhoráckého muzea). Po celý večer vás 

čeká spousta hudby a tance, například hra na didgeridoo, prvorepublikové skladby v podání H-Tria nebo 

keltské tance. Z důvodu rekonstrukce se letos nekonají prohlídky baziliky Nanebevzetí Panny Marie, ale 

bude probíhat výklad u portálu a promítání virtuální prohlídky kláštera Porta coeli. Bohaté občerstvení 

zajištěno, včetně piva z obnoveného Klášterního pivovaru Porta Coeli nebo vín a ovocných moštů 

z klášterních sadů. 


