PROGRAM DUBEN 2018
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
V moderně pojaté expozici najdete muzeum obuvi, výrobní obuvnickou linku či prodejnu
a další informace z historie firmy Baťa. Slavné tvůrce zlínských filmových ateliérů
připomíná filmový kabinet s desítkami filmových figurek a obrázků. Tatra 87 zdobí
expozici cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Pamětní síň zlínského rodáka připomíná nejen jeho život, ale také formou řady interaktivních prvků seznamuje
s jeho prací v oblasti moravských nářečí nebo s lidovými pranostikami a hádankami, které sesbíral.
VÝSTAVY
LÉČIVÉ STROMY
20. 4. – 8. 7. – 1. podlaží budovy 14
Výstava představí jednotlivé druhy dřevin a jejich využití v lidovém léčitelství a
fytoterapii, jejich domácí zpracování, herbáře i xylotéku. Výstavu doprovodí
stromové mandaly výtvarnice Daniely Foltýnové.
– 1. podlaží budovy 14.
Komentovaná prohlídka v rámci Dne Země 20. 4. v 16.00 pro rodiny, pro školy po
celý den na objednávku.
Vernisáž výstavy 19. 4. v 17.00
KDYŽ SE JIDÁŠ ŠKAREDIL
aneb velikonoce přicházejí
do 14. 4. – 5. podlaží budovy 14
Pašijový týden a velikonoce i tradiční lidové zvykosloví, především z díla Fr. Bartoše, v panelové výstavě.
TEHDY TU BYLA DŽUNGLE
aneb Baťovská kolonizace v Brazílii
do 10. 6. – 1. podlaží budovy 14
Panelová výstava o aktivitách firmy Baťa v Brazílii nabízí mimo jiné i originální fotografie
s komentářem Dolores Baťa Arambasic, vnučky Jana A. Bati.
HLEDAČI ZTRACENÉHO ČASU
do 8. 4. - 1. podlaží budovy 14
Výstava představuje nálezy ze Zlínska, které muzeum získalo v posledním desetiletí od amatérských
archeologů, včetně exponátů středoevropského významu.

HODINY ZE ŠVARCVALDU
do 20. 5. – 1. podlaží budovy 14
Především z oblasti německého Schwarzwaldu, ale i z Čech pochází historické hodiny, které bývaly v minulosti
velmi ceněnou dekorací interiérů. Zvonkohry, pohyblivé figurky i malované ciferníky nabízí exkurzi do doby, kdy
čas plynul pomaleji. Sbírku Miloše Klikara doplňuje malovaný selský nábytek ze sbírek MJVM.
12. 4. v 16.00
Komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem a sběratelem Milošem Klikarem.
MUZIKANTI, HRAJTE
3. 4. – 5. 6. - foyer budovy 14
Nástroje lidové hudby a hudební nástroje ve výtvarném projevu.
EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
objednávky a podrobnosti na objednávky.skoly@seznam.cz
MALÝ DOMEČEK, PLNÝ KOLEČEK, NA STŘEŠE ZVONEČEK
Program k výstavě Hodiny ze Švarcvaldu – ubíhání času a jeho měření, doplněno dílnou. Pro MŠ a 1. – 3. třídy
ZŠ.
vstupné 25 Kč.
KŘÍDLA TO NEMÁ, A PŘECE TO LETÍ
Program k výstavě Hodiny ze Švarcvaldu – ubíhání času a jeho měření. Pro 4. – 6. třídy ZŠ.
vstupné 25 Kč
OBJEVOVÁNÍ DÁVNO ZAPOMENUTÉHO
Možnost vyzkoušet si práci moderních archeologů, doplněno dílnou. Pro MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ.
vstupné 25 Kč.
VYCHÁZKA MEZI STROMY
18. 4. v 9.00 a 12.30
Poznávání dřevin zlínského parku, 120 minut, pracovní sešit. Pro ZŠ, SŠ.
vstupné 35 Kč.
PŘEDNÁŠKY
VYHYNULÁ ZVÍŘATA
16. 4. v 16.00 – 5. NP budovy 14
Přednáška RNDr. D. Trávníčka o živočišných druzích, které zmizely ze
Země přičiněním člověka.
vstup zdarma
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - GRUZIE
4. 4. v 17.00 – 2. podlaží budovy 15, sál B
O krásách nedotčené přírody, pohostinných obyvatelích i nástrahách čekajících na cestovatele na kolech bude
vyprávět Radomír Čížek.
Přednáška je součástí cyklu pořádaného s KKFB Zlín.
vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
PO STOPÁCH JANE AUSTENOVÉ
26. 4. v 17.00

Přednáška PhDr. Blanky Petrákové provede návštěvníky po stopách
slavné spisovatelky Jane Austenové v anglickém lázeňském městě Bathu
VELKÉ ŽENY V MALÝCH LÁZNÍCH
do 24. 6.
Výstava se zaměřuje na osobnosti významných a pozoruhodných žen, obyvatelek i návštěvnic luhačovických
lázní, které v 19. a 1. polovině 20. století svým působením ovlivnily české či evropské dějiny.
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ LUHAČOVICE
Stálá expozice v Domě kultury Elektra představuje Luhačovice nejen jako lázeňské město, ale také jako
pozoruhodný národopisný region luhačovické Zálesí.

HRAD MALENOVICE
Z důvodu rekonstrukce jsou prostory hradu uzavřeny.

změna programu vyhrazena

