MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
Moderní expozice nabízí hned tři témata: historii firmy Baťa, historii filmových ateliérů ve Zlíně i příběh
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Malá expozice představuje naučnou i zábavnou formou rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného
zlínského rodáka.
VÝSTAVY
BYL PRŮMYSLOVÝM SRDCEM MĚSTA
13. 9. – 14. 11.
1. NP budovy 14
Panelová výstava k 70. výročí vzniku národního podniku Svit
Gottwaldov.
vernisáž 12. 9. v 17.00.
MÁK
19. 7. – 6. 10.
1. NP budovy 14
Výstava o pěstování a využití máku doplněná makovými obrazy a dekoracemi
M. Šimečkové. Výstava propojuje část botanickou, etnografickou a výtvarnou.
K výstavě je připraven doprovodný program i komentované prohlídky s dílnou
19. 9.
JSOU HRDÍ, TUZE VZNEŠENÍ A PŘENÁDHERNĚ ODĚNÍ
24. 5. – 22. 9.
1. NP budovy 14
Výstava precizně vypracovaných replik historických oděvů Martiny Hřibové a Hany Poláškové, doplněna o
informace z evropských dějin a odívání v různých obdobích. Řemeslná část je věnována ukázkám textilních
surovin, zpracování a barvení látek a usní či nástrojů.
Komentovaná prohlídka výstavy s doc. Hřibovou 5. 9. v 16 hodin.
X. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE H+Z
11. 6. – 8. 9. 1. NP budovy 14
… aneb Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli. Výstava oceněných prací soutěže pořádané Klubem
H+Z.
HISTORICKÉ ODĚVY
15. 5. – 23. 9.
foyer budovy 14

Doprovodná výstavka ke krátkodobé výstavě „Jsou hrdí, tuze vznešení a přenádherně odění“.
vstup volný
DŘEVĚNÉ ŽIVOBYTÍ A POTĚŠENÍ
24. 9. – 26. 11.
foyer budovy 14
Výstava figurálních dřevořezeb F. Gajdy, O. Unara, J. Mičky a dalších řezbářů.
vstup volný
DOPROVODNÝ PROGRAM

MÁK HRAVĚ
19. 9. v 17.00
1. NP budovy 14
Komentovaná prohlídka výstavy doplněná o tvořivé dílny a makové recepty. Další termíny: 19. 9. a 3.10.
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma
JÓGA
vždy v pondělí v 16.30 3. NP budovy 14
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
KAREL CHODÍ PO ZEMI
12. 9. v 18.00
kavárna, 15. budova
Autorské čtení ze stejnojmenné knihy Josefa Holcmana věnované osobnosti doktora
Karla Pavlištíka. Doprovodí mužský pěvecký sbor Mužáci a cimbálová muzika Kašava
s primášem Petrem Králem.
vstup volný

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
SETKÁNÍ NA STARÉM SVĚTLOVĚ
14. 9 v 15.00
Přednáška památkáře Radima Vrly o archeologických objevech na zřícenině hradu. Spojeno s opékáním
špekáčků.
Sraz přímo na místě.
NEPOSTAVENÉ JURKOVIČOVY LUHAČOVICE
19. 9. v 17.00
Přednáška Blanky Petrákové a Ondřeje Hudečka o
architektonické soutěži na regulaci lázeňského středu v roce 1903
a o vzniku virtuální prohlídky nerealizovaných plánů.
Koná se v budově Městské knihovny Luhačovice.
LÉČIVÉ STROMY
5. 4. – 17. 11.

Výstava o využití dřevin v lidovém léčitelství a fytoterapii představí jednotlivé druhy stromů a keřů a jejich
využití. K vidění budou i ukázky domácího zpracování, sušené plody, květy i listy, vzorky dřeva a kůry. Součástí
bude i interaktivní koutek pro děti.

HRAD MALENOVICE

ÚT až NE 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
kontakt: 577 103 379, kastelan.malenovice@seznam.cz

Hrad založený v polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem nabízí částečně vybavené
hradní interiéry, přístupná je i hradní věž. Součástí prohlídky je i návštěva zoologické expozice „Zvířata na Zemi
a člověk“ nebo expozic „Řemesla starých Malenovic“ a „Dřevo, proutí, sláma“ nebo „Stavební historie hradu
Malenovice“. Novinkou sezóny je expozice „Hostinec našich pradědečků“ a výstava „Volání dálek“.
STARÁ ŘEMESLA NA HRADĚ MALENOVICE
7. 9. | 10.00 – 18.00
Ukázky tradičních i téměř zapomenutých rukodělných prací
v předhradí - tavba železa, kovářství, drátenictví, pečení chleba,
dobová krejčovská dílna, tvořivé dílny pro rodiny s dětmi.
VOLÁNÍ DÁLEK
13. 7. – 29. 9.
Panelová výstava o expedicích a výzkumech spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho trvání.
VALAŠSKÝ KRÚŽEK MALENOVICE
hájenka
Významný fenomén kulturního a společenského života Malenovic 2. poloviny 20. století v panelové výstavě.
Vernisáž 11. 5. 2019 ve 13.00.
VZPOMÍNÁNÍ BEZ VZDYCHÁNÍ
hájenka
Panelová výstava věnovaná osobnosti dr. Karla Pavlištíka, etnografa MVJM a jednoho z autorů stálé expozice
Dřevo, proutí, sláma.

NKP PLOŠTINA

SO – NE 9-12 a 13-16, ÚT – PÁ jen objednané návštěvy
Národní kulturní památník Ploština připomíná vyvraždění stejnojmenné pasekářské osady nacisty na konci 2.
světové války za podporu partyzánů.
více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

změna programu vyhrazena

