MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
14|15 BAŤŮV INSTITUT
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
Expozice "Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost" je svým rozsahem i propracovaností
ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě. V expozici jsou začleněna tři velká témata:
Obuv a produkce firmy Baťa, Film a Cestovatelství.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století. První
část expozice představuje dokumenty a trojrozměrné předměty přibližující Bartošův život a dílo. Druhá
část, nazvaná Bartošova herna, vychází z průkopnické části jeho díla – dětského folklóru. Součástí je
například replika kalendáře z konce 19. století, v němž je možné doplňovat pranostiky. Pro ty úplně
nejmenší jsou pak k dispozici dřevěné kostky s motivy pohádek sesbíranými Františkem Bartošem,
pexeso, a dokonce i dřevěné loutkové divadlo.
HEDVÁBNÁ CESTA
10. 2. – 23. 4. – 1. podlaží budovy 14
Unikátní výstava o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa, která nabídne řadu
jedinečných předmětů, které doposud nebyly nikde jinde vystavovány.
Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“ spojovala od starověku Evropu s Dálným
východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest
a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Hedvábná
cesta je katalyzátorem dějinného vývoje a sedimentem paměti naší civilizace. Samotný pojem
„Hedvábná cesta“ je však do značné míry zavádějící. Užíváme jej pro zjednodušení jako již zažitý
historický terminus technicus. Je evidentní, že Hedvábná cesta se netýkala pouze hedvábí. Rovněž
počátky dálkových kontaktů a obchodních cest jsou mnohem starší než samotný vynález této luxusní
tkaniny. Proto, hovoříme-li o Hedvábné cestě, máme na mysli rozvětvenou síť komunikací – cest i
kontaktů mezi lidmi, která je do značné míry synonymem pro dějiny světa. Autorem výstavy je PhDr.
David Majer z Ostravského muzea
Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 2. 2017 v 17.00 hod.
HEDVÁBNÁ CESTA – ZE ZLÍNA AŽ KE ŽLUTÉMU MOŘI I. A II. ČÁST
15. 2. a 22. 2. – 5. podlaží budovy 14, edukační místnost, v 17.00 hod
Ve starověku, středověku i v raném novověku sloužila Hedvábná cesta jako spojnice Západu a Východu
především k obchodním účelům. Ovšem obchod nebyl zdaleka jedinou příčinou (či důsledkem) její
existence. V rámci přednášky se autor výstavy pokusí ukázat, že Hedvábná cesta a její okolí bylo
provázeno ještě jinými cestami – cestami válečnými. Pohyb etnik ve stepích v dějinné ose často změnil
politickou i etnickou mapu slavných říší i polozapomenutých států a zasáhl i oba široce rozvětvené
konce Hedvábné cesty. Vojenství a obchod jsou složitým dějinným komplexem, který sám o sobě
pokládá řadu otázek. Přednášející: PhDr. David Majer z Ostravského muzea, autor výstavy HEDVÁBNÁ
CESTA. Vstupné: plné 30Kč, snížené 20Kč.
ZA HEDVÁBÍM A VŮNÍ KOŘENÍ
Celodenní program pro děti a rodiče
15. 2. – 1. podlaží budovy 14, 10.00–12.00 a 13.00–16.00

V prázdninovém programu ve výstavě „Hedvábná cesta“ si děti v několika tvořivých zastaveních projdou
dávnou obchodní cestu vedoucí z dálného východu až do Evropy.
Vstupné: děti 35 Kč, doprovod 35 Kč
Oddělení muzejní pedagogiky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
Bližší informace k připravovaným akcím jsou k dispozici na www.muzeum-zlin.cz/, sekce: Nabídka
školám. Programy i dílny je nutné objednat předem na tel. čísle 573 032 320 nebo na e-mailové adrese
objednavky.skoly@seznam.cz.
POCTA FRANTIŠKU BARTOŠOVI 2016 - 2017
FRANTIŠEK BARTOŠ OČIMA DĚTÍ
2. 2. – 28. 2. – foyer budovy 15
Výstava prezentuje výtvarné práce žáků základních škol zlínského regionu, kteří se zapojili do soutěže
realizované v rámci nového výukového programu Obrazy ze života Františka Bartoše. Akce se koná
v rámci projektu Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017, který připomíná 110. výročí jeho úmrtí
a 180. výročí narození.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. února 2017 v 17 hodin.
Vstupné zdarma

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
U NÁS DOMA V DOMEČKU PRO PANENKY
do 4. 6.
Výstava exponátů pochází ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, zejména z kolekce získané
před deseti lety z pozůstalosti malířky a sběratelky Marie Fischerové Kvěchové. Součástí výstavy je i
devět historických pokojíčků pro panenky ze sbírky sběratelky hraček a restaurátorky Aleny Pleslové
z Potštejna. K výstavě připravuje muzeum řadu doprovodných programů pro veřejnost a pro školy.

HRAD MALENOVICE
Hrad Malenovice je po celý rok 2017 pro návštěvníky z technických důvodů UZAVŘEN.
Kontakt: Luděk Bubeník, 577 103 379, 605 924 869, kastelan.malenovice@seznam.cz.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTNÍK PLOŠTINA
Národní kulturní památník Ploština je do května uzavřený.
Kontakt: správce Vlastimil Húšť, 734 167 100.

