MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
Rozsáhlá moderní expozice nabízí tři významná témata vztahující se ke Zlínu: historii firmy Baťa, historii
zdejších filmových ateliérů i příběh cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Součástí je obuvnické muzeum s více
než šesti sty exponáty historické, exotické a baťovské obuvi.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Malá expozice představuje naučnou i hravou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného
zlínského rodáka.
VÝSTAVY
PŘÍBĚH ŽELEZA aneb Železo v přírodě, dějinách a experimentu
14. 2. – 21. 6.
budova 14, 1. NP
Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po
současnost a o experimentálních tavbách v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Geologická část představí typy železných rud a
způsoby jejich zpracování, archeologická část zase nálezy
železných předmětů od doby laténské po středověk.
Komentovaná prohlídka výstavy 11. 3. v 16.00.

BAŤŮV PEDIKÉR
14. 2. – 10. 5.
budova 14, 1. NP
Panelová výstava obrazových a písemných materiálů mapujících na
životním příběhu jednoho ze zaměstnanců firmy Baťa profesi
pedikéra, o jejíž prosazení v Československu se baťovští pedikéři
zásadně zasloužili. Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Tomáše
Bati.

JAKO ZE ŽURNÁLU
od 14. 1.
foyer budovy 14
Vývoj módních a stylových časopisů pro ženy v posledních 120
letech, zajímavosti a témata z nich.
vstup volný

DOPROVODNÝ PROGRAM

NA CHVÍLI BAŤOVSKÝM UČNĚM
3. 3. | 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
budova 14, 3. NP
Prožijte jeden den mladého muže, učně Baťovy školy práce. Zjistěte, jak náročný byl jejich den, vyzkoušejte si
některé činnosti z každodenního života tak, jak jsou zachyceny na stolní deskové hře. Program pro děti bude
složený z tvořivých a zážitkových aktivit. Vhodné pro děti 6 – 14 let.
vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč
Doporučená rezervace místa na edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 319 – 21.
POHÁDKOVÉ BROŽE – DÍLNA
5. 3. | 10.00 - 12.00 a 14.00 – 16.00
budova 14, 1. NP
Pojďte s námi za pohádkou, ve které se seznámíme s přátelskými permoníky. Tito malí mužíčci nám budou
inspirací pro výrobu pohádkové brože. Těšit se můžete také na malé divadelní představení, které pro vás
přichystají naši lektoři. Určeno pro návštěvníky od 4 let.
vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY MUZEA IV.
EXPEDICE MAROKO – DUŠAN TRÁVNÍČEK
12. 3. v 17.00
budova 15, sál B
Zoologové ze společnosti Zoogeos Bohemia se nejdříve vydali do
nebetyčných poloh Velkého Atlasu. Na mokřadech právě rozkvétala
spousta orchidejí. Pak zamířili k hranicím se Súdánem. U periodicky
vysychajícího jezera poblíž městečka Merzouga zastihli spoustu
plameňáků a dalšího vodního ptactva. V dunách je v noci překvapila
písečná bouře a s notnou dávkou štěstí z ní vyvázli bez úhony. Navštívili cedrové lesy ve Středním Atlasu a na
závěr svého putování se podívali k ústí řeky Oued Massa do Atlantického oceánu. Nejenom o přírodovědných
zážitcích bude vyprávět a své fotografie promítat účastník expedice Dušan Trávníček.
vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP a ZTP/P zdarma
STŘEDOVĚKÉ MEČE
18. 3. v 17.00
budova 14, 5. NP
Meče jako archeologický, technologický a kulturněhistorický fenomén - přednáška
Mgr. Patricka Bárty a Mgr. Petra Žákovského, Ph.D. z Archeologického ústavu AV
ČR v Brně. Vývoj této zbraně v období 10. – 15. století ve středoevropském
kontextu, s ohledem na její tvarové, funkční, symbolické a technologické aspekty
včetně představení metod, které jsou využívány při jejím studiu.
AFRIKA NA PIONIERI
20. 3. v 17.30
budova 15, kavárna
Povídání a promítání Marka Slobodníka z jeho cesty napříč Afrikou na Jawách Pionýr – pět cestovatelů, pět
měsíců na cestě a patnáct tisíc kilometrů. Zážitky z cesty, při níž se prodírali zamrzlou Evropou do Afriky, kde
na ně čekal Súdán s pekelnými 45°C, nekonečné přejezdy pouštěmi, tlačení motorek do etiopských hor, ale I
nekonečné pláže Mozambiku.
Vstupné 120 Kč pouze přes www.SMSticket.cz

BYLINY LÉČÍ
MGR. JARMILA PODHORNÁ
30. 3. v 17.00
budova 15, kavárna
Přednáška naší přední odbornice v léčbě pupeny přiblíží
poznatky z alternativní medicíny a bylinné léčby, které mohou
pomoci našemu zdraví. Možnost konzultace a zakoupení
produktů firmy Naděje.
vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč

JÓGA
vždy v pondělí v 16. 30
budova 14, 3. NP
Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod
vedením instruktorky M. Dvořákové.
vstupné: 60 Kč za lekci.
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
5. NP budovy 14 (není-li uvedeno jinak). Bližší informace podává Pavla Hradilová, tel. 608 741 563
VÝLET ZA KAMÉLIEMI A AUTOMOBILOVÝMI VETERÁNY
1. 3. v 10.00
Komentovaná prohlídka výstavy v Květné zahradě v Kroměříži, přednáší Ing. Lenka Křesadlová.
Odjezd z autobusového nádraží Zlín v 8.35 hod. stanoviště č. 8.
ZAJÍMAVOSTI Z CESTOVATELSKÝCH FONDŮ HANZELKY A ZIKMUNDA
7. 3. v 17.00
Přednáška M. Preingerové s promítáním
KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ
10. 3. v 16.00
Komentovaná prohlídka interiéru římskokatolického kostela na Jižních svazích, provází Zdeněk Demel.
FILMY S VÝTVARNOU TÉMATIKOU
17. 3. v 17.00
KAVÁRNIČKA
24. 3. v 16.00
Hostem bude JUDr. Josef Holcman, který představí svoji knihu a divadelní představení „Osobní poplach“.
Vinárna v Happy Coffee, Soudní ulice, Zlín.
ZAHRADY STAROVĚKÉHO SVĚTA
31. 3. v 17.00
Přednáška Ing. Michaely Leté s promítáním.

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
LUHAČOVICE A ŽIDÉ
28. 11. 2019 – 19. 4. 2020
Výstava o židovských obyvatelích a návštěvnících lázní Luhačovice. Texty, dokumenty a fotografie doplňují
předměty ze sbírek MJVM, moravských muzeí a Židovského muzea v Praze. Výstava mapuje vliv židovské
komunity na život města a její osudy za 2. světové války.
19. 3. v 17.00
Komentovaná prohlídka výstavy Luhačovice a Židé a představení stejnojmenné publikace k výstavě.

HRAD MALENOVICE
kontakt: 577 103 379, ludek.bubenik@muzeum-zlin.cz

Mimo sezónu je hrad pro veřejnost uzavřen.

NKP PLOŠTINA
Mimo sezónu je památník pro veřejnost uzavřen.

více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

změna programu vyhrazena
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
info@muzeum-zlin.cz
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