MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. NP budovy 14
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. NP budovy 14
VÝSTAVY
ZBRANĚ V PŘÍRODĚ
1. 6. – 26. 8. – 1. NP budovy 14
Zbraně nejsou jen výsadou lidí. Člověk se často inspiroval
přírodou. Řada zvířat je vyzbrojena účinnými zbraněmi pro lov
anebo obranu a také v rostlinné říši lze najít bohatý arzenál, jak
doloží exponáty ze sbírek muzea a fotografie.
LÉČIVÉ STROMY
do 8. 7. – 1. NP 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.
7. 6. a 21. 6. v 17.00
komentovaná prohlídka výstavy pro celou rodinu
Povídání o léčivých stromech s kurátorkou výstavy Petrou
Hanákovou doplní ukázky a ochutnávky, pro děti bude
připravena tvořivá dílna.
Prohlídka je zahrnuta v ceně vstupného do výstavy.
HRAD MALENOVICE
14. 6. – 31. 12. – 1. NP budovy 14
Panelová výstava o historii a stavebním vývoji hradu.
TEHDY TU BYLA DŽUNGLE
aneb Baťovská kolonizace v Brazílii
do 10. 6. – 1. NP 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.
MUZIKANTI, HRAJTE
do 13. 6. - foyer budovy 14
Nástroje lidové hudby a hudební nástroje ve výtvarném projevu.

PRAVĚKÉ ZBRANĚ
14. 6. – 14. 9. – foyer budovy 14
Výstava z archeologických sbírek muzea.

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
MUZEUM STARÉ JAKO ČESKOSLOVENSKO
28. 6. 2018 – 27. 1. 2019
Výstava stěžejních sbírkových souborů a předmětů, ukázky krojových rekonstrukcí a panely připomenou sto let
od založení muzea a muzejní společnosti v Luhačovicích.
U příležitosti zahájení výstavy proběhne 28. 6. od 16.00 KROJOVÁ SLAVNOST a průvod od Lázeňského
náměstí.
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.
ŠATY PRO HVĚZDU LUHAČOVIC
21. 6. v 9.00 – 17.00
Rozloučení s výstavou Velké ženy v malých lázních – dílna pro děti a veřejnost připomínající módu 1. republiky
s vyšíváním korálky a flitry, zhotovením střihů či tvarováním látek na figuríně podle historických předloh.

HRAD MALENOVICE

ÚT – NE 10 -12 a 13 -17 hodin
tel.: 577 103 379
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HRADU
23. 6. v 10.00 – 16.00
Po rozsáhlé rekonstrukci se hrad Malenovice znovu otvírá
návštěvníkům. Připraveny budou aktivity pro děti, kušisté,
sokolníci, historické kostýmy, nové výstavy na hájence a prohlídky hradu.
10.00 – 13.00
13.00
14.00
14.00 – 17.00

prohlídky hradu, doprovodný program
slavnostní otevření
vernisáž výstav Vizovické pečivo a Lidová architektura Prahy - hájenka
prohlídky hradu, doprovodný program do 16.00

VIZOVICKÉ PEČIVO
Výstava věnovaná figurálnímu dekorativnímu pečivu z Vizovic, historii jeho vzniku a medailony současných
tvůrců.
LIDOVÁ ARCHITEKTURA V PRAZE
Panelová výstava představuje dosud zachované a jedinečné lidové stavby na území Prahy.

NKP PLOŠTINA

NKP Ploština
PO zavřeno, ÚT – PÁ jen na objednávku, víkendy 9-12 a 13-16
kontakt: 577 350 812, 732 380 535

změna programu vyhrazena
www.muzeum-zlin.cz

