MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
EXPOZICE
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14
V expozici najdete tři témata: historii firmy Baťa, historii filmových ateliérů ve Zlíně i příběh inženýrů Hanzelky a
Zikmunda. Součástí je i muzeum obuvi.
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
MIROSLAV ZIKMUND 100 LET
18. 1. – 5. 5.
1. NP budovy 14
Výstava uměleckých děl – plastik, obrazů a soch – inspirovaných
životem a dílem legendárního cestovatele ing. Miroslava Zikmunda
( * 14. 2. 1919) připomíná 100. výročí jeho narození.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 17. 1. v 17 hodin.

MLUVIT JE VÝHRADNÍM PRÁVEM ŽACTVA
aneb O zlínském školství
1. 2. – 14. 4.
1. NP budovy 14
Výstava je věnována pokusnému školství obecně a především pak tomu zlínskému. Odbornou textovou část
doplní dobové fotografie a předměty ze sbírek MJVM, technické modely z baťovského Studijního ústavu,
preparáty a modely z Mendelovy univerzity v Brně, dobové učebnice a výukové obrazy.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 31. 1. v 17 hodin.
DOMOV, KTERÝ BY BYL PÝCHOU
26. 10. 2018 – 6. 1. 2019
1. NP budovy 14
Výstava interiérových celků z éry prvorepublikového bydlení - ložnice M.
Novosadové, kuchyň V. Karfíka a další jsou doplněny panelovou částí,
která zachycuje historii bytové výstavby ve Zlíně.
DŘEVO JAKO MALOVANÉ
30. 11. 2018 – 15. 1. 2018
1. NP budovy 14
Výstava souborů malovaného nábytku z tradičních historických
venkovských interiérů nabízí srovnání vybavení venkovských

domácností s tehdejšími měšťanskými interiéry v duchu folklorismu. Součástí výstavy je i unikátní papírový
malovaný betlém z přelomu 19. a 20. století z Ústeckoorlicka, který představuje 192 figurek tří různých autorů.
KUS ARMÉNSKÉ DUŠE
7. 12. 2018 – 10. 2. 2019
1. NP budovy 14
Panelová výstava fotografií Josefa Bosáka z Arménie a Náhorního
Karabachu. Autor bude o těchto zemích povídat také v rámci cyklu
cestovatelských přednášek 24. ledna od 17 hodin v sále B.

RADUJME SE, VESELME SE, NARODIL SE KRISTUS PÁN
26. 11. 2018 – 4. 1. 2019 - 5. NP budovy 14
Panelová výstava představuje nejoblíbenější křesťanské svátky od počátku adventu po svátek Tří králů.
Základní charakteristika jednotlivých dnů je podána z pohledu křesťanské liturgie a doplněna je vybranými jevy
lidové vánoční tradice z prací F. Bartoše.
JESLIČKY Z PAPÍRU
26. 11. 2018 – 7. 1. 2019 - foyer budovy 14
Vánoční výstavka papírových betlémů z etnografické sbírky MJVM.
DOPROVODNÝ PROGRAM

TŘÍKRÁLOVÉ KOŠTOVÁNÍ
6. 1. 2019 od 18.00 do 20.00 5. NP budovy 14
Už XXIII. ročník tradiční muzejní akce s ochutnávkami
destilátů vlastních i od firmy Jelínek bude kromě
příležitosti k setkání také vzpomínkou na jednoho ze
zakladatelů koštování, dr. Karla Pavlištíka.
vstupné: 30 Kč
JÓGA
od 7. 1. v 16.30 5. NP budovy 14
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
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY
10. 1. a 24. 1. v 17.00 sál B
Cyklus cestovatelských přednášek zahajujeme 10. 1. povídáním Pavla Bezděčky o Ománu, království na
Arabském poloostrově, které je pro většinu z nás velkou neznámou.
Do málo známé a neméně krásné Arménie a Náhorního Karabachu zavede posluchače 24. 1. přednáška
Josefa Bosáka, který v muzeu vystavuje i fotografie z těchto míst.
další témata: Bali – V. Lemberk; Kolem světa za zoologií – D. Trávníček
vstupné: 40 Kč, snížené 30, ZTP zdarma; předplatné celého cyklu: 140 Kč; snížené 100 Kč

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
MUZEUM STARÉ JAKO ČESKOSLOVENSKO
28. 6. 2018 – 28. 2. 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

Objekt je mimo sezónu uzavřen.

NKP PLOŠTINA

Objekt je mimo sezónu uzavřen.
více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku
změna programu vyhrazena

