MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
Tři témata – jeden princip. V rámci jedné expozice najdete tři témata, jež propojuje baťovský duch: samotnou
historii firmy Baťa, historii filmových ateliérů ve Zlíně i příběh inženýrů Hanzelky a Zikmunda.
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14
Rozsáhlou práci a etnografickou činnost tohoto zlínského rodáka mapuje jeho pamětní síň naučnou i zábavnou
formou.
VÝSTAVY
DOMOV, KTERÝ BY BYL PÝCHOU
26. 10. – 6. 1. 2019
Výstava interiérových celků z éry baťovského bydlení- ložnice M. Novosadové,
kuchyň V. Karfíka a další jsou doplněny panelovou částí, která zachycuje
historii bytové výstavby ve Zlíně.
Vernisáž výstavy 25. 10. v 17 hodin.
POCHODEM POD CÍSAŘSKÝM PRAPOREM
do 14. 10. – 1. podlaží budovy 14
Výstava připomíná vznik Československa v roce 1918, ale i předchozích téměř 400 let, kdy jsme byli součástí
rakouské monarchie. Válečné konflikty tohoto období, významní vojevůdci, uniformy a palné zbraně
připomenou konflikty, v nichž bojovali a umírali čeští vojáci. Vystaveny budou sbírkové předměty MJVM Zlín,
ale i z Olomouce, Brna či Prahy.
OBRÁZKY Z HISTORIE LÁZEŇSKÉ LÉČBY
do 18. 11.
Výstava provede návštěvníky historií lázeňské
léčby od lidového léčitelství až po modernizaci
lázeňství. Prostor dostanou význačné osobností
lázeňských lékařů a jejich metody nebo principy
přírodní léčby v lázních Luhačovice.

HRAD MALENOVICE
14. 6. – 31. 12. – 1. NP budovy 14
Panelová výstava představuje významnou historickou stavbu na území města Zlína.

HISTORICKÉ ZBRANĚ
do 8. 10. - foyer budovy 14
Zbraně z archeologických sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
100 LET MUZEA LUHAČOVICE
9. 10. – 25. 11. – foyer budovy 14
Sbírkové předměty připomínající významné výročí Muzea luhačovického Zálesí.
DOPROVODNÝ PROGRAM

LÉČIVÉ BYLINY NA VALAŠSKU – přednáška
6. 10. 14.00 – 17.00 5. NP budovy 14
O tradičním využití bylin a o lidovém léčitelství bude vyprávět paní Vanda Vrlová. Ochutnáme i bylinné čaje,
vyzkoušíme některý z lidových receptů a každý účastník si připraví bylinnou mast.
vstupné: 100 Kč ( vč. materiálu)
nutná rezervace na objednávky.skoly@seznam.cz nebo 573 032 319-21
UVEDENÍ KNIHY YVONY ČINČOVÉ „Zlínsko na cestě od Rakousko-Uherska k samostatnému
Československu“
25. 10. v 16.00, foyer budovy 14
Nová kniha vydaná s podporou MK ČR a Zlínského kraje dokumentuje okolnosti zdejšího kraje, které
předcházely rozpadu monarchie a vedly v roce 1918 k vytvoření republiky. Akce bude zároveň komorní
připomínkou stého výročí vzniku našeho státu. Zpěvem doprovodí sbor Mužáci ze Zlína.
vstup zdarma
VŮNĚ LÁZNÍ - dílna
30. 10. | 10 – 12 a 14 – 16 1. NP budovy 14
Vůně a chuti minerálních pramenů, jimiž se léčilo v lázních Luhačovice už na počátku 20. století, i byliny, které
se v té době používaly v lidovém léčitelství. Děti si budou moci vyrobit bylinné mýdlo nebo sůl a zacvičit si
vzduchoplaveckou rozcvičku.
Dílna pro děti 6 – 12 let k výstavě Obrázky z historie lázeňské léčby
nutná rezervace na objednávky.skoly@seznam.cz nebo 573 032 319-21
JÓGA
1. 10. – 17. 12. v 16.30 5. NP budovy 14
Jóga jako moderní léčebný prostředek – doprovodný program k výstavě Obrázky z historie lázeňské léčby.
Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod
vedením instruktorky M. Dvořákové.
Vstupné 50 Kč za lekci

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.

HRAD MALENOVICE

SO – NE 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, ostatní dny jen na objednávku
pondělí zavřeno
kontakt: 577 103 379, kastelan.malenovice@seznam.cz
ZLÍNSKÉ SLAVNOSTI VÍNA
13.10.
Čas kolem svatého Martina je již po staletí věnován
ochutnávce prvního vína, které u nás zdomácnělo pod
pojmem "Svatomartinské". K tomu všemu nabídneme
ještě spoustu kvalitních pochutin, které se k vínu hodí
a podtrhují jeho chuť. Akci doplní řada doprovodných
programů po celý den.
Akci pořádá Best4Life.
V den konání akce nebudou probíhat prohlídky hradu a hájenky.
POUŤ KE SV. VENDELÍNOVI
20.10. v 10.00 – 16.00
Ukončení návštěvní sezóny u příležitosti svátku sv. Vendelína spojené s jarmarkem v předhradí. Zpívat budou Mužáci ze
Zlína a děti ze zlínských ZUŠ. Pro děti jsou připraveny dílny na hájence, probíhat budou komentované prohlídky výstav i
expozic. Vstup na akci zdarma, návštěvy hradu dle platného ceníku.
PŘÍRODOVĚDNÁ POUŤ DO MALENOVIC
20. 10. v 8.30
Procházka plná přírodovědných zajímavostí, kterou povede dr. Dušan Trávníček, zoolog MJVM, ze Zlína (zastávka U
Majáku, linka 31) až k sv. Vendelínovi na hradě v Malenovicích. Za nepříznivého počasí se akce ruší.
účast zdarma.
ZVÍŘATA NA ZEMI A ČLOVĚK
stálá expozice
Stálá přírodovědná expozice nabízí stovky preparátů živočichů z celého světa, zajímavé informace i interaktivní prvky.

hájenka:
DŘEVO, PROUTÍ, SLÁMA
stálá expozice
Tradiční materiály v rukodělné výrobě našich předků.
VIZOVICKÉ PEČIVO
do 31. 10.
Výstava věnovaná figurálnímu dekorativnímu pečivu z Vizovic a historii jeho vzniku.

NKP PLOŠTINA

SO – NE 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, ostatní dny jen na objednávku
pondělí zavřeno
kontakt: 577 350 812, 732 380 535

více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku
změna programu vyhrazena

