
Mendelovy narozeniny  
a jeho rodiště 

20. 7. – 24. 7. 2016 

Brno bylo Mendelovo domovské město, ve kterém strávil téměř 40 let.  

Jeho rodištěm ale byly Hynčice (Heizendorf), dnešní obec Vražné. Mendelův 

křestní list udává datum narození 20. 7. 1822, na všech dalších dokumentech je však 

uváděno 22. 7. 1822, kdy si narození připomínal i Mendel a jeho rodina. 

Partnerem CENTRA MENDELIANUM 

Moravského zemského muzea 

je MUZEUM J. G. MENDELA  

v jeho rodném domě. 

 

Zveme na program ve dnech  

20. 7. – 22. 7. 2016 v Brně  

a na následující víkend  

v Mendelově rodišti. 



Mendelovy narozeniny  
v Mendelianu 

20. – 22. 7. 2016 

20. 7. 2016:  

Odpoledne s Mendelem na 

téma Jak chutná genetika  

Otestujte si vaše chutě v 

našich laboratořích! (od 15 h) 

 

Podvečerní procházka 

Mendelovým Brnem  

s průvodcem 

Projděte si místa, kam 

chodíval i Mendel a seznamte 

se blíže s jeho životem!  

(od 17 h) 

Muzejní 1,  
Brno – střed 

(vstup ze Zelného trhu nebo  
z Kapucínského náměstí) 

www.mendelianum.cz 
www.mzm.cz 

21. 7. 2016  

Po stopách JGM 

Prohlédněte si novou 

část expozice s tipy na 

prázdninové výlety  

a pozvánkou do 

Mendelova rodného 

kraje, v 10 h a 15 h si 

můžete i zasoutěžit! 

22. 7. 2016 

Posezení u Mendela 

s ochutnávkou z Mendelovy 

kuchařky  

Zveme na setkání u kávy na 

Terase Mendelových rostlin, 

při kterém můžete ochutnat  

i dobroty připravené podle 

receptů kuchařky, která vařila 

ve starobrněnském klášteře! 

(dopoledne od 10 h, 

odpoledne od 15 h) 

Vstup na uvedené akce je zdarma, 

volné lístky k vyzvednutí na 

pokladně Moravského zemského 

muzea (Zelný trh 8). 



Mendelovy narozeniny  
v jeho rodišti 

23. – 24. 7. 2016 
Vražné č. p. 69 
742 34 Vražné www.vrazne.cz 

Mendelianum Moravského zemského muzea již přes 50 let spolupracuje s rodným domem Johanna 

Mendela, kde se nachází jeho muzeum. Mendelův rodný dům nabízí nejenom expozice věnované 

Mendelovi a  tehdejšímu životu na jeho rodném Kravařsku, ale můžete se v něm i ubytovat. V obci je 

ke shlédnutí škola, kam Mendel docházel, hasičská zbrojnice, kterou nechal zbudovat a řada dalších 

zajímavostí. 

23. 7. 2016 

se konají slavnosti obce Vražné. 

Program nabízí zábavu pro děti i dospělé 

od rána až do půlnoci. 

 

24. 7. 2016 

Proběhne vzpomínková mše za Johanna 

G. Mendela (kostel sv. Petra a Pavla ve 

Vražném), od 11 h. 


