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. 2020 – 10. 1. 2021
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 20. 6. v 15.00.

BAŤŮV PEDIKÉR
14. 2. – 20. 9.
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
do 13. 7.
foyer budovy 14
Vývoj módních a stylových časopisů pro ženy v posledních 120 letech,
zajímavosti a témata z nich.
vstup volný

DOPROVODNÝ PROGRAM

JÓGA
Po dobu trvání povinnosti nošení roušky na veřejnosti se cvičení nekoná. Pro aktuální informace o kurzu
sledujte web www.muzeum-zlin.cz.
RODINNÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Edukační oddělení muzea nabízí vzdělávací programy uzavřeným skupinám
do 10 osob, tj. pro děti a doprovod. Programy budou realizovány od úterka do
pátku v časech 9:00, 11:00 a 13:00. Konkrétní termín je nutné si předem
rezervovat nejméně s dvoudenním předstihem na níže uvedených kontaktech.
Více informací a nabídku programů najdete na www.muzeum-zlin.cz.
e-mail: edukace@muzeum-zlin.cz; telefon: 573 032 3xx (19, 20 či 21)

BYLINY V MUZEU
13. 6.
Sobotní odpoledne s léčivými bylinami v rámci cyklu přednášek a dílen.
Program a přesný čas bude upřesněn podle aktuální situace.
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Bližší informace podává Pavla Hradilová, tel. 608 741 563
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PŘÍBĚH ŽELEZA
16. 6. v 16.00
1. NP budovy 14

Výstavou věnovanou železu v přírodě, dějinách a experimentu provedou kurátorky Jana Langová a Andrea
Dovicová.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ZLATÝ VĚK
23. 6. v 16.00
1. NP budovy 14

Výstavou flámského a holandského malířství 16. – 18. století provede PhDr. Václav Mílek.
KAVÁRNIČKA
30. 6. v 16.00
Happy Coffe, Soudní ulice
UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ
20. 6.
Vlakový zájezd na výstavu v Hradci Králové.

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
LUHAČOVICE A ŽIDÉ
do 14. 6.
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.
11. 6. v 17.00
Odhalení pamětní desky obětem holocaustu v Městské knihovně v Luhačovicích.

MODRÁ
23. 6. 2020 – 11. 4. 2021
Výstava ze sbírek MJVM ve Zlíně, Městského muzea Valašské Klobouky a Vlastivědného muzea v Olomouci
představuje barvířství, modrotisk, šitou batiku a další tradiční techniky v lidové kultuře.

HRAD MALENOVICE

kontakt: 577 103 379, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz
ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK
Stálá expozice představující jednotlivé zoogeografické oblasti pomocí přírodnin, mapek, textů a fotografií. Ve
třech hradních sálech jsou stovky nejrůznějších preparátů živočichů z celého světa – kostry, vycpaniny,
kapalinové preparáty, hmyz. Součástí expozice jsou čtyři dotykové obrazovky s interaktivními programy pro děti
i dospělé.
HOSTINCE NAŠICH PRADĚDEČKŮ
Interiérový celek připomínající prostředí starého malenovského hostince.
JAK DŘEVO, KOV A KERAMIKA SRDCE LIDEM ODEMYKÁ
25. 6. – 13. 9.
Výstava prací studentů oborů uměleckých řemesel Střední odborné školy Luhačovice.
DŘEVO PROUTÍ SLÁMA
Stálá expozice v hradní hájence představuje kolekci výrobků z podomácky zpracovaných surovin, které byly
nedílnou součástí životů našich předků v regionu. Doplňují je panely a fotografie výrobních postupů.
NA HRADĚ NEBYDLELI JEN RYTÍŘI
26. 5. – 31. 10.
Dva interiérové celky na prohlídkové trase připomínají skutečnost, že na hradě od konce 18. století už nebydleli
šlechtičtí majitelé. Od poloviny 19. století byl hrad sídlem hospodářské správy panství Malenovice včetně
ústřední pokladny všech šternberských panství (do roku 1902). Některé hospodářské budovy i části hradu byly
přebudovány na byty pro zaměstnance.
DROTÁR PAVOL ADAMEC – DRÁTENICKÉ METAMORFÓZY
26. 5. – 31. 10.
Výstava na hradní hájence o fenoménu slovenského drátenictví a o
jeho proměnách v díle soudobého dráteníka P. Adamce z Vizovic.

NKP PLOŠTINA

kontakt: 577 350 812, 734 167 100
otevřeno ÚT - NE od května do října; víkendy 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, všední dny pouze na objednávku
Kromě památníku obětem vypálení obce Ploština za 2. světové války můžete shlédnout výstavu s názvem
Pasekářská osada Ploština, která přibližuje návštěvníkům charakteristický fenomén osídlení Valašska –
pasekářství.

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
tel.: 573 032 326, 734 769 971

