
 
 

 

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 
 
ZLÍN 700 
23. 9. 2022 – 12. 2. 2023 
1. NP budovy 14 
Výstava je věnována 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 1322 královna Eliška Rejčka zakoupila 
Zlín. Návštěvník výstavy se seznámí s klíčovými momenty historie města a životem jeho obyvatel od 14. do 20. 
století. Představena bude řada unikátních předmětů a fotografií, pro děti je připravena řada interaktivních prvků. 
Vernisáž výstavy 22. 9. v 17 hodin. 

 
FRANTIŠEK ZUSKA | TVORBA ZE SLÁMY 

     1. 9. 2022 – 20. 11. 2022 
5. NP budovy 14, expozice František Bartoš – pedagog, 
jazykovědec a etnograf 
Výstava k nedožitým 90. narozeninám Františka Zusky představí 
výběr z celoživotní tvorby tohoto známého zlínského tvůrce a 
držitele titulu Nositel tradice lidových řemesel.  

 
DOPROVODNÝ PROGRAM     
 
JÓGA 
5. 9. – 19. 12. | 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 
 
NA CHVÍLI BAŤOVSKÝM UČNĚM 
14. 9. | 14.00 – 18.00 
3. NP budovy 14 
Program pro rodiče s dětmi v rámci akce Festival Dny Baťa. Přijďte si vyrobit figurku baťovského učně a zahrát 
si s ní deskovou hru, z níž se dozvíte víc o životě chlapců v baťovském Zlíně. Program doplní další tvořivé aktivity. 
Pro děti 6-14 let. Informace a rezervace na edukace@muzeum-zlin.cz nebo 573 032 3xx (19, 20, 21).  



 
 

Vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč. 
 
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY 
 
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLKU 
13. 9. v 17 hodin 
5. NP budovy 14 
Setkání při vzpomínce na dlouholetého člena klubu Rostislava Remeše. 
 
DAGMAR KRÁLOVÁ | MUZEUM HISTORICKÝCH PANENEK A HRAČEK 
23. 9. 
Jednodenní zájezd spojený s prohlídkou soukromého muzea na Pustém v Liptále. Odjezd z autobusového 
nádraží Zlín v 8.30, stanoviště 26. 
 

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. Výstava byla oceněna Českou 
národopisnou společností. 
 

HRAD MALENOVICE   
 
otevřeno Út-Ne 10.00-12.00 a 13.00-17.00 
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 
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 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 
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STARÁ ŘEMESLA NA HRADĚ MALENOVICE 
3. 9. | 10.00-18.00 
Ukázky tradičních rukodělných technik a experimentální tavba železa 
v předhradí - kovářství, kovorytectví, výroba keramiky, pečení chleba, 
včelařství, perníkářství, práce se dřevem a dalšími přírodními materiály, 
aktivity pro děti, řemeslné stánky, občerstvení. 
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6-15 let 30 Kč, děti do 6 let zdarma 
prohlídky hradu dle platného ceníku 
 

 
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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