
 
 

 

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 
 

Realizace nabízených programů závisí na aktuálně platných vládních nařízeních. Doporučujeme ověřit 
před návštěvou. 

 
EXPOZICE 
 
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost   
 
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14 
Stálá expozice nabízí tři zajímavá zlínská témata: historii firmy Baťa do roku 1948, tvorbu zdejších filmových 
ateliérů i příběh cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Součástí je i muzeum obuvi, jedno z největších v Evropě. 
 
FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf 
stálá expozice – 5. podlaží budovy 14 
Malá expozice naučnou i hravou formou představuje rozsáhlou práci a etnografickou činnost významného 
zlínského rodáka F. Bartoše. 
 
VÝSTAVY 
 
HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!   
25. 3. – 28. 8. 2022 
1. NP budovy 14 
Výstava věnovaná životu a dílu Marie Fischerové-
Kvěchové, jejíž ilustrace krásné literatury, lidových 
písní a říkadel u nás formovaly estetické cítění dětí 
několika generací. Výstava vznikla ve spolupráci s 
Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze v 
rámci projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální 
osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského 
pokroku. Firma Fischerových byla v 1. pol. 20. stol. 
nejvýznamnějším komínářským podnikem v Čechách a vystavěla na dva tisíce komínů doma i v zahraničí. Po 
zestátnění majetku bylo i malířce Marii Fischerové-Kvěchové zakázáno publikovat, její knihy musely zmizet z 
knihoven a antikvariátů. Přesto se její ilustrace i dnes těší velké oblibě.  
 

VAJÍČKO MALOVANÉ, Z LÁSKY DAROVANÉ 
29. 3. – 1. 5. 2022 
5. NP budovy 14 
Panelová výstavka představující období pašijového týdne 
a Velikonoc doplněná o ukázku reprezentativní kolekce 
kraslic ze sbírky zlínského muzea. 



 
 

 
ZÁZRAČNÉ OČI A RUCE LUDVÍKA KADLEČKA 
1. 4. – 26. 6.2022 
1. NP budovy 14 
Výstava originálních výtvarných návrhů jednoho z význačných tvůrců zlínského dětského filmu, výtvarníka 
ateliéru Hermíny Týrlové. Panely představí Kadlečkovu práci na seriálu Ferda mravenec. 
Vernisáž výstavy proběhne 31. 3. v 17 hodin. 

 
DOPROVODNÝ PROGRAM     
 
Upozorňujeme, že plánovaná cestovatelská přednáška TŘASKAVÝ AFGHÁNISTÁN  dne 7. 4. byla zrušena. 
 
JÓGA 
vždy v pondělí v 16.30    
3. NP budovy 14 
Cvičení vycházející z klasické hathajógy pro začátečníky i pokročilé vždy v pondělí v prostorách muzea pod 
vedením instruktorky M. Dvořákové. Kurzy se znovu rozjedou 10. 1. 2022. 
vstupné: 60 Kč za lekci 
 
SVÁTEČNÍ NEDĚLE PRO BABIČKY S DĚTMI 
3. 4. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
1. podlaží budovy 14 
Děti, vezměte babičku do muzea, vyrobte si loutku a zahrajte si společně loutkové divadlo.  Dílnu pro děti 
doplňuje komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou. Dílna je vhodná pro děti od 6 let, rezervace místa není 
nutná. Informace na edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20 či 21) 
Vstupné: základní 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 
ZELENÝ ČTVRTEK V MUZEU 
14. 4. | 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
5. NP budovy 14 
Tradiční zvyky dodržované v období Velikonoc ve starém 
Zlíně představí program s tvořivými dílnami, jarmáčkem, 
ukázkami různých stylů zdobení kraslic, pletení tatarů, 
výrobou velikonočních dekorací z vizovického pečiva, 
přípravou tradičních velikonočních pokrmů a pečením 
jidášků. 
vstupné: základní 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč 

 
DO JARNÍCH DNŮ S NOVÝM ŠPERKEM 
23. 4. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
3. podlaží budovy 14 
Tvořivá dílna pro děti od 5 let i pro dospělé. Správně zvolený šperk povýší každý outfit. Ozdobte se jako 
baťovská žena šperky, které si vyrobíte na naší dílně! Rezervace místa není nutná. Informace na 
edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20 či 21) 
Vstupné: základní 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY 
Bližší podrobnosti u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563. 

 
JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO OLOMOUCE 
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1. 4.  
Navštívíme výstavu Rudolf II. ve Vlastivědném muzeu a komentovanou prohlídku vily Primavesi. 
Odjezd vlaku z nádraží Otrokovice v 9.44 hodin. 
 
FRANCISCO  GOYA 
5. 4. v 16.00 
2. NP budovy 14 
Komentovaná prohlídka výstavy, provází Mgr. Ladislava Horňáková. 
 
HISTORIE PRAJZSKÉ REPUBLIKY 
10. 4. 
Jednodenní zájezd do oblasti Hlučínska. 
 
KAVÁRNIČKA 
12. 4. v 17.00 
5. NP budovy 14 
Oblíbené setkání členů spolku a ostatních zájemců se zajímavým hostem  –  sochařem Radimem Hankem. 
 
VÝVOJ ŠPERKU OD ANTIKY PO SOUČASNOST 
26. 4. v 16.30 
5. NP budovy 14 
Přednáší prof. PhDr. Alena Křížová z Brna. 
 

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ      
 
MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY 
do 4. 9. 2022 
Výstava mapující stopy maskování v lidové tradici jihovýchodní Moravy prostřednictvím fotografií Jana 
Horáčka, trojrozměrných předmětů i uměleckých děl Ludmily Vaškové. 
 

HRAD MALENOVICE 
otevřeno So-Ne 10.00 – 12.00 a 13.00-16.00, ostatní dny pouze na objednávku. 
kontakt: 577 103 379, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz 
 
Významná památka ceněná především pro svou bohatou stavební historii. Hrad 
založený v polovině 14. století moravským markrabětem a bratrem Karla IV. Janem 
Jindřichem dnes nabízí částečně vybavené hradní interiéry, přístupná je i hradní věž. 
Součástí prohlídky je i návštěva zoologické expozice „Zvířata na Zemi a člověk“ nebo 
expozice „Řemesla starých Malenovic“.  
Slavnostní zahájení sezóny  (H)radovánky 7. 5. 2022 

 
JANTAR ZE ŠTUDLOVA, KLENOT MORAVSKÝCH KARPAT 
2. 4. – 30. 10. 
interiér hradu 
Jantar – tak trochu jiný minerál teplých barev často skrývající překvapení v podobě fosilie hmyzu, který před 40-
50 milióny lety uvízl v někdejší pryskyřici. Tato slova platí nejen o baltském jantaru. Jedním z pokladů ukrytých 
v podzemí moravských Karpat na území Zlínského kraje je jantar ze Študlova. Výjimečné jantary nejen ze 
Študlova budou vystaveny v komnatách hradu Malenovice. Pravěké „slzy stromů“ doplní rovněž archeologické 
nálezy jantarových šperků. Za pozornost rozhodně stojí také okolní příroda severní části Bílých Karpat. Vystaveny 

mailto:hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz


 
 

zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů. K výstavě proběhne v květnu a červnu 
několik doprovodných přednášek. 
 
JAROSLAV KOŽELUHA - POUTNÍK MORAVSKOU KRAJINOU  
9. 4. – 30. 10. 
hradní hájenka 
Výstava věnovaná dílu významné osobnosti našeho regionu 
připomene Koželuhův nezanedbatelný přínos v oblasti folklóru a 
terénní dokumentace venkovských staveb.  
Vernisáž výstavy se uskuteční 7. 5. ve 14. 00 za účasti souboru 
Vonička a cimbálové muziky Paléska. 
 
více o programech na www.muzeum-zlin.cz nebo facebooku www.facebook.com/muzeumzlin  
 
změna programu vyhrazena 
 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. 
Vavrečkova 7040, 760 01  Zlín 
info@muzeum-zlin.cz 
tel.: 573 032 326, 734 769 971 
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