
 
 

 

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 
 

EXPOZICE 
 
PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost   
stálá expozice – 3. podlaží budovy 14 
Expozice mapuje zajímavá zlínská témata: historii firmy Baťa od jejího vzniku do roku 1948, filmové ateliéry Zlín 
a jejich tvůrce i příběh cestovatelů Hanzelky, Zikmunda a dalších. 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!    
do 28. 8. 2022 
1. NP budovy 14 
Výstava věnovaná životu a dílu Marie Fischerové-Kvěchové, jejíž ilustrace krásné literatury, lidových písní a 
říkadel formovaly estetické cítění dětí několika generací. 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.  
Výstava vznikla ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze v rámci projektu Průmysl a 
umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku.  

 
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE   
21. 6. - 28. 8. - 3. podlaží budovy 14 
Výtvarné práce hendikepovaných umělců malujících pouze ústy a 
nohama v prostorách stálé expozice Princip Baťa. Výstava vznikla 
ve spolupráci s nakladatelstvím UMÚN, sdružujícím tyto umělce a 
usilujícím o to, aby i těžce hendikepovaní lidé mohli žít a pracovat 
jako ostatní. 
Vstupné je součástí vstupného do expozice. 
Setkání s některými autory proběhne ve výstavě 21. 7. v 16.00. 
 



 
 

BROUČCI, KTERÉ BYCHOM MĚLI ZNÁT    
 
do 28. 8. – 1. podlaží budovy 14 
Výstava barevných kreseb brouků od známého popularizátora entomologie Vladimíra Javorka z jeho nikdy 
nevydaného rukopisu „Broučci, které bychom měli znát“. Ten věnovala jeho vnučka muzeu a staly se tak 
základem výstavy, v níž budou také prezentováni brouci z přírodovědných sbírek muzea pro porovnání s jejich 
vyobrazením. 

 
DOPROVODNÝ PROGRAM     
 
KROJOVÁ DÍLNA 
14. 7. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
1. NP budovy 14 
Děti, vypravte se s ilustrátorkou Marií Fischerovou-Kvěchovou na moravský venkov a objevte krásu lidových 
krojů. Motivy z lidového prostředí nám poslouží jako inspirace k návrhu vzoru na látku, ze kterého vznikne 
šátek. 
Součástí dílny bude ve 14:00 komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou.  
Pro děti od 5 let. Doporučená rezervace na  edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 023 3xx (19, 20, 21). 
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 
 
ENTOMOLOGICKÁ EXKURZE 
23. 7. | 10.00, zastávka MHD Kudlov točna 
Chodíte rádi na výlety do přírody? A chtěli byste při tom zažít neobvyklá setkání s nejúspěšnějšími formami života na naší 
planetě, tedy s nejrůznějšími druhy hmyzu? Česká společnost entomologická ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně Vás zve na tematickou vycházku Do Přírodního parku Želechovické paseky. Vašimi průvodci budou zkušení 
entomologové. Délka trasy cca 5 km, zakončení na zastávce MHD Jaroslavice, točna.  Vstup volný. 

 
MOJE HRAČKY DAREBAČKY 
28. 7. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
1. NP budovy 14 
Děti, přijďte si prohlédnout sbírku hraček, kterou 
shromáždila ilustrátorka Marie Fischerová-Kvěchová. 
Vyrobíme si drobnou dřevěnou hračku, se kterou si děti 
dříve hrávaly. Součástí dílny bude ve 14:00 
komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou. 
Pro děti od 5 let. Doporučená rezervace na  
edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20, 
21). 
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 
PORCELÁNOVÁ DÍLNA 
4. 8. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
1. NP budovy 14 
Ilustrátorka a malířka Marie Fischerová-Kvěchová se 
zabývala také návrhy vzorů na textil a porcelán. 
Vyzkoušíme si to také a ozdobíme porcelánový kalíšek 
na vejce.  

Pro děti od 5 let. Doporučená rezervace na  edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20, 21). 
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 



 
 

 
KVĚTINOVÁ DÍLNA 
18. 8. | 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
1. NP budovy 14 
Děti, vypravte se do zahrady plné zeleně a květin a přijďte si vyrobit balicí papír inspirovaný květinami, které 
v zahradě vily Sakrabonie kreslila a malovala Marie Fischerová-Kvěchová. Pro děti od 5 let. Doporučená 
rezervace na  edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20, 21). 
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma 
 
JÓGA 
11. 7. – 15. 8. | 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.  
vstupné: 60 Kč za lekci 
 
 

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ      
 
MASKY, KOSTÝMY, MAŠKARY 
do 25. 9.  
Výstava mapující stopy maskování v lidové tradici jihovýchodní Moravy prostřednictvím fotografií Jana 
Horáčka, trojrozměrných předmětů i uměleckých děl Ludmily Vaškové. 
 

DĚTSKÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY MASKY, KOSTÝMY, 
MAŠKARY 
19. 7., 2. 8., 16. 8. 2022 | vždy v 15:00 
Přijďte se podívat do muzea na výstavu plnou masek, 
kostýmů i strašidelných postav. Masky, které tradičně 
ožívají u příležitosti různých svátků, tentokrát zavítaly do 
našeho muzea. Budeme se trošku bát, ale hlavně 
poznáme blíže tyto tajuplné bytosti. Společně si také 
masku vytvoříme.  
Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let. 
Vstupné 25 Kč 

 

HRAD MALENOVICE 
otevřeno Út-Ne 10.00 - 17.00 
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“.  
 
JANTAR ZE ŠTUDLOVA, PERLA 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 
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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 
zde budou velkoformátové fotografie krajiny, vzácných rostlin a živočichů.  
 
JAROSLAV KOŽELUHA - POUTNÍK MORAVSKOU 
KRAJINOU  
9. 4. – 30. 10. 
hájenka 
Výstava věnovaná dílu významné osobnosti našeho 
regionu připomene Koželuhův nezanedbatelný přínos 
v oblasti folklóru a terénní dokumentace venkovských 
staveb. 
 
AKCE 
 
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU 
23. 7. a 13. 8. | 19.30 – 23.00 
Letos hezky postaru, s šermíři ze skupiny Berendal a se světelnou show Fuerza del Fuego, v tajuplné 
atmosféře potemnělého hradu, kde bude tak trochu strašit. Program v předhradí do 22.00. 
vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, děti do 6 let zdarma 
 
DĚTSKÉ PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY NA HRADĚ 
6. 7. – 24. 8. každou středu od 10.00  
Děti od 5 let s doprovodem se v našem příběhu vypraví do minulosti hradu Malenovice a v zábavných tvořivých 
aktivitách prozkoumají nejstarší a nejzajímavější místa hradu (hladomorna, Malovaný sál, nádvoří a černá 
kuchyně, freska sv. Kryštofa, sklep). Na program je nutná rezervace na: edukace@muzeum-zlin.cz nebo 
telefonicky 573 032 3XX (19, 20, 21), informace tamtéž. 
vstupné: 50 Kč (děti 3-15 let a dospělí) 

 
 
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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