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ÚVOD 

 

 

 

 

Rok 2011 byl opět bohatý na události a svým významem patřil k nejnáročnějšímu období 
v historii Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Týmu pracovníků muzea byly předloženy 
mimořádné a nadstandardní úkoly související s pracemi na projektech krajského kulturního 
a vzdělávacího centra Baťova institutu, přístavba depozitáře v Otrokovicích, oprav hradu 
Malenovice a dalších. 
 
Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za rok 2011 je 
přehledným shrnutím nejvýznamnějších pracovních, odborných, kulturních, vzdělávacích 
a společenských aktivit muzea, ohlédnutím za pracovní činností jednotlivých odborů 
a dosažených výsledků v kalendářním roce 2011. 
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CHARAKTERISTIKA  MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY 

VE ZLÍNĚ 

  

 

 
 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace vykonává činnosti a plní 

funkci muzea ve smyslu zákona číslo 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy  

a o změně některých dalších zákonŧ. Muzeum získává, shromaţďuje, trvale uchovává, 

eviduje a odborně zpracovává sbírky muzejní povahy (přírodnin i lidských výtvorŧ), 

umoţňuje jejich veřejné uţívání, zkoumá prostředí, z něhoţ jsou sbírkové předměty získávány 

a poskytuje sluţby výchovné a vzdělávací pro studijní i vědecké účely.  

 

 

Muzeum jihovýchodní Moravy: 

 

 MJVM shromaţďuje a spravuje sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní 

koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, 

národopis, archeologie, historie.  

 Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví a cestovatelství.  

 Poznatky prezentuje prostřednictvím stálých expozic, výstav, přednášek a publikací. 

 Pravidelně pořádá konference, sympozia a semináře: Obuv v historii, Muzeum a škola 

a jiné. 

 Muzeum spravuje veřejně přístupnou knihovnu, se specializovanými fondy, pořizuje 

odbornou dokumentaci.  

 Prezentuje vlastní publikační a přednáškovou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací 

programy, provádí přednáškovou a vzdělávací činnost a veřejné předvádění 

autorských děl.  

 Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.  

 Poskytuje odborné a metodické rady veřejným i soukromým institucím a jedno-

tlivcŧm, badatelŧm, studentŧm, kronikářŧm.   

 Soustavně se věnuje práci s dětmi a mládeţí.  

 Provádí archeologické výzkumy na základě oprávnění ve smyslu zákona č. 20/1987 

Sb.   

 V oblasti etnografie se soustředí na významné etnografické oblasti Podřevnicko, 

Valašsko, Luhačovické zálesí a stykové oblasti – Podřevnicko – Valašsko – Haná  

a Podřevnicko – Slovácko. 
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VIZE – POSLÁNÍ – SMĚŘOVÁNÍ A VÝVOJ  

MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 

 

 

 

 

 

 
 

VIZE 

 

Prostřednictvím tvŧrčí prezentace a vysoké úrovně poskytovaných sluţeb nabídnout výsledky 

sběratelské, výzkumné, odborné a vědecké práce. 

 

 

POSLÁNÍ 

 

Základním posláním MJVM je poskytnout zázemí pro odborné, vzdělávací a kulturní sluţby 

ve všech oblastech předmětné činnosti a přispět k rozvoji volnočasových aktivit občanŧ všech 

věkových kategorií, širokou škálou kulturních, vzdělávacích a osvětových programŧ přispívat 

k rozšiřování kulturního a historického potenciálu města Zlína a Zlínského kraje. 

 

 

SMĚŘOVÁNÍ A VÝVOJ 

 

 trvale příkladná a fungující kulturní instituce 

 zabezpečení vysoce efektivního provozu 

 zajištění kvality a úrovně moderního zázemí a prostředí 

 prezentace výsledkŧ sběratelské, výzkumné, odborné a vědecké práce na vysoké 

úrovni poskytovaných sluţeb 
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STRUKTURA ODBORŮ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY 

VE ZLÍNĚ 

 

 

 

 
 Společenskovědní odbor 

 Oddělení archeologie 

 Oddělení etnografie 

 Oddělení historie 

 Archiv H+Z 

 

 Přírodovědný odbor 
 Oddělení geologie/paleontologie 

 Oddělení botaniky 

 Oddělení zoologie 

 

 Odborně technický odbor 
 Knihovna 

 Oddělení muzejní pedagogiky 

 Oddělení konzervátorské 

 Oddělení dokumentační 

 

 Ekonomicko obchodní odbor 
 

 Provozní odbor 
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STRUKTURA ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY 

VE ZLÍNĚ 

 

 

 

 
 Sbírkotvorná a péče o sbírky 

 

 Vědecko-výzkumná 

 

 Metodická a edukační 

 

 Kulturně-výchovná 

 

 Ediční a publikační 

 

 Rozvojové aktivity 
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VEDENÍ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 

 

 

 

PhDr. Antonín Sobek 

ředitel 

 

PhDr. Alena Prudká 

vedoucí společenskovědního odboru 

 

RNDr. Dušan Trávníček 

vedoucí přírodovědného odboru 

 

Mgr. Hana Kuslová 

vedoucí odborně technického odboru 

 

Ing. Milena Dvořáková 

vedoucí obchodně ekonomického odboru 

 

Václav Kolesa 

vedoucí provozního odboru 

 

Mgr. Miroslava Štýbrová 

vedoucí Obuvnického muzea 

 

PhDr. Blanka Petráková 

vedoucí Muzea luhačovického Zálesí 
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OBJEKTY VE SPRÁVĚ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY  

VE ZLÍNĚ 

 

 

 

 
 Zámek Zlín 

Ředitelství, odborná pracoviště, expozice, výstavy 

 

 Hrad Malenovice 
Expozice, výstavy, odborná pracoviště 

 

 Obuvnické muzeum 
Expozice, výstavy, odborná pracoviště 

 

 Baťovský domek 
Expozice, výstavy 

 

 Muzeum luhačovického Zálesí 
Expozice, výstavy, odborná pracoviště 

 

 Národní kulturní památník Ploština 
Expozice 

 

 Jaroslavice 
Odborná pracoviště, knihovna 

 

 Lhotka 
Archiv H+Z – fondy 

 

 Otrokovice 
Konzervátorská dílna 
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MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 
 

Sídlo: 
Zámek Zlín 
Soudní 1, 762 57 Zlín 
tel.: 577 004 611, fax 577 0040 632 
info@muzeum-zlin.cz 
http://muzeum-zlin.cz 
 

Otevírací doba: 
únor - prosinec 
denně kromě pondělí 
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
SO a NE 10 – 12, 13 -17 
svátky 10 – 12, 13 – 17 
 

 
Snahy o zřízení zlínského muzea korunovalo roku 1953 ustavení krajského muzea, které zastřešilo dosavadní 
sbírkotvornou činnost městského muzea a firmy Baťa. Od roku 1958 se natrvalo stal jeho sídlem zlínský zámek. Od 
roku 1990 existuje muzeum pod názvem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

Existence tvrze v místech dnešního zlínského zámku je doložena zápisem v deskách zemských  
z roku 1571. Počátky objektu sahají podle archeologických výzkumů do 2. poloviny 15. století. Dějiny zámku jsou 
spojeny především s dějinami Zlína, jako střediska zlínského panství. Město Zlín koupilo zámek v roce 1929. 
 

Zámek Zlín 
 

 Pamětní síň Františka Bartoše  
seznamuje návštěvníka s nejvýznamnějšími událostmi jeho života,  
publikacemi,  oceněním jeho díla. Doplněna je částí zařízení Bartošovy 
pracovny z jeho rodného domku v Mladcové. V Muzeu jihovýchodní 
Moravy existuje také Studijně-dokumentační středisko Františka 
Bartoše. 

 S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly 
cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali svůj rozsáhlý 
archiv a sbírky zlínskému muzeu, unikátní fotografie doplňuje kolekce předmětů získaných při zajímavých 
setkání  
a událostech. 

 Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti 
Expozice představuje zlínské filmové studio v celém širokém spektru tvorby, které se věnovalo za více než 
60 let své existence. Neomezuje se pouze na oblast animovaného filmu a jeho stěžejní tvůrce Hermínu 
Týrlovou a Karla Zemana. Postihuje zlínský ateliér od jeho počátků jako reklamního ateliéru firmy Baťa až po 
jeho úlohu jedinečného centra dětského filmu u nás. 

 

Hrad Malenovice 
 

jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu, byl založen v 
2. Polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Do poloviny 
20. století si hrad udržel funkci obytnou a správní. Návštěvníci se mohou 
seznámit např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou 
a dochovanými nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami 
z poloviny 18. století, zařízení kanceláře malenovického velkostatku aj.). 
Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během sezony se na malenovickém hradě 
konají koncerty, divadelní přestavení a vystoupení skupin historického šermu. 
 
 

http://muzeum-zlin.cz/
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 Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804 – 1945 
Expozice je věnována historii malenovické větve rodu Šternberků a vývoji malenovického  
a pohořelického panství za jejich vlády. 

 Hrady jihovýchodní Moravy 
Výstava shrnuje výsledky desetiletého výzkumu archeologického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy v 
zaniklých středověkých hradech regionu. Prezentovaný materiál dokládá úroveň hmotné kultury v prostředí 
středověkých opevněných sídel. Vystavené předměty hojně doplňují fotografie, mapky a plány, včetně 
rekonstrukcí předpokládaného vzhledu jednotlivých hradů. 

 Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě 
Expozice umístěná v objektu hájenky před malenovickým hradem prezentuje významnou součást tradiční 
lidové kultury - domácké zpracování přírodních materiálů. Představeny jsou hotové výrobky se svou funkční i 
estetickou hodnotou, dokumentovány jsou i výrobní postupy a souhrn dovedností, díky jimž venkovští tvůrci 
vytvářeli předměty potřebné pro vlastní hospodářství i prodej. Samostatná část expozice je věnována 
dřevořezbě a tradiční architektuře regionu, v níž se významně uplatnily dřevo i sláma. 

 Řemesla ve starých Malenovicích 
Ukázka vybavení starých řemeslnických dílen a tradičních cechovních artefaktů. 

 
        

Sídlo: 
Švermova 448, 763 02 Malenovice 
telefon: 577 103 379; 577 119 582, 
hrad.malenovice@seznam.cz, www.hradmalenovice.cz 
 
Otevřeno: otevřeno denně kromě pondělí 
květen – září 10-12 a 13-17 hodin, červenec – srpen 10 -17 hodin 
duben, říjen SO, NE 10-12, 13-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy 
 

Obuvnické muzeum 
 

se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1. 
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií 
i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. 
Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po 
současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik.  Nejstarší 
originály pocházejí z konce 16. století. Unikátní je kolekce obouvání cizích 
národů. Jsou zde soustředěny různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. 
Patrně nejvzácnější je soubor textilních střevíčků z období čínského císařství, 
velmi zajímavá je kolekce atamanských bot, zakoupená v roce 1911 posledním 
majitelem buchlovského panství, dále soubor afrických sandálů a velká sbírka obuvi z Indie. Nejpřitažlivějšími 
exponáty pro návštěvníka jsou opánky z peří pštrosa emu a lidských vlasů, které sloužily v centrální Austrálii 
k rituálním obřadům. Nejrozsáhlejší a patrně nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického muzea je soubor 
obuvi z produkce firmy Baťa.  
 
 
Sídlo: 
vstup do bývalého průmyslového areálu Svitu, budova č. 1 (u podchodu na náměstí T. G. Masaryka) telefon: 577 522 
225; fax 577 522 232 
 
Otevřeno: 
Letní sezóna (duben - říjen): pondělí zavřeno, úterý - pátek: 9 - 12, 13 - 17 hodin 
sobota, neděle, svátky: 10 - 12, 13 - 17 hodin 
Zimní sezóna (listopad - prosinec a únor - březen): sobota, neděle, pondělí - zavřeno 
úterý - pátek: 9 - 12, 13 - 17 hodin 

http://www.hradmalenovice.cz/
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Muzeum luhačovického Zálesí 
 

je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. 
Známé i neznámé Luhačovice jsou expozicí životního stylu, která v sobě spojuje 
pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje místo jako centrum 
tradičního národopisného regionu (luhačovické Zálesí), jako místo  
s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a jako specifickou městskou 
část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. 
Muzeum prostřednictvím nové expozice zveřejňuje hodnotnou národopisnou 
sbírku luhačovické muzejní společnosti i sběry z posledních let, zaměřené na 
dokumentaci luhačovického lázeňství a historie obce. Expozici doplňují aktuální 
krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy a veřejnost. 
 
Sídlo: 
 Masarykova 950, 763 26 Luhačovice,  telefon : 577 132 883 
 
Otevřeno: 
denně kromě pondělí,  9 – 12, 13 – 17 
 
 

Expozice Bydlení v baťovském Zlíně 
 

Byl z technických důvodů uzavřen. 
 
Sídlo: 
v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou, telefon: 737 145 175 
 
Otevřeno: 
pondělí zavřeno, květen – září, út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin 
 
Atraktivní expozice o baťovském bydlení, umístěná přímo v autentickém cihlovém domku nedaleko hotelu Moskva, 
se bohužel  v letošní sezóně pro veřejnost neotevře. Domek se potýká s řadou technických problémů, které je třeba 
urychleně a radikálně řešit. 
 
„Domek prodělal již dvě ozdravné kůry, ale ani jedna nevyřešila pro nás zásadní problém, kterým je vysoká relativní 
vlhkost v interiéru. Ta je podle našich měření i po stavebních úpravách stále nad hranicí 60 procent, což je pro 
sbírkové předměty z roku 1930 fatální hodnota. Navíc zde opakovaně došlo k výskytu Dřevomorky domácí, jejíž spóry 
jsme nalezli na veškerém vybavení, které jsme následně převezli na ošetření do konzervátorských dílen,“ popsal sled 
událostí konzervátor Karel Šindel. Všichni zainteresovaní odborníci se shodli na tom, že vnitřní klima domku je ve 
stávající podobě nevhodné pro umístění stálé expozice muzejních sbírkových předmětů. 
 
„Podnikli jsme řadu potřebných kroků pro záchranu tohoto objektu a veřejností vyhledávané expozice. Sešli se 
zástupci odboru kultury a odboru investic Zlínského kraje a Statutárního města Zlína se zástupci Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně s cílem navrhnout řešení. Shodli jsme se na tom, že je potřeba odstranit příčinu stavu objektu, 
nadměrnou vlhkost. Dohodli jsme se, že Statutární město Zlín nechá vypracovat technickou studii, která bude 
obsahovat řešení odvlhčení a odizolování objektu včetně vyčíslení finančních nákladů. Na základě vypracované 
technické studie se rozhodne o dalším postupu,“ popsal současný stav jednání ředitel muzea, Antonín Sobek. 
březen 2011 
 
Technická studie byla zpracována. Obsahuje popis aktuálního stavu i technická a stavební opatření vedoucí k nápravě 
nevyhovujících podmínek pro umístění expozice v domku. V rámci studie byly provedeny odběry vzorků z dřevěných  
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částí i omítek za účelem vyhodnocení výskytu dřevomorky, případně dalších druhů hub a plísní. Kromě studie nebyly 
provedeny žádné konkrétní kroky k řešení nevyhovujícího stavu objektu. 
 
Zásadním požadavkem MJVM je odstranění příčiny nadstandardní vlhkosti v objektu. Na základě dlouhodobě 
prováděných měření bylo prokázáno, že ani při použití odvlhčovačů a zajištění řízeného větrání se nedaří zajistit 
v interiéru požadované hodnoty relativní vlhkosti a teploty. 
 
Veřejnost po celou dobu, kdy je baťovský domek uzavřen, projevovalo o expozici bydlení zájem. Muzeum proto 
využilo prostory na zámku uvolněné po expozici filmu (za účelem přípravy exponátů pro novou expozici „Princip 
Baťa“ ve 14 budově 14l15 BAŤOVA INSTITUTU) a instalovalo zde „provizorní“ expozici baťovského bydlení. 
 

 

Národní kulturní památka Ploština 
 

V blízkosti Valašských Klobouk, mezi obcemi Vysoké Pole  
a Drnovice, je místo zvané Ploština, kde až do roku 1945 stávala pasekářská 
osada, v níž žilo několik desítek lidí. 19. dubna 1945 byla osada za 
přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. 
V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Dominantou celého místa je památník 
obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován 
k 30. výročí osvobození. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple 
se jmény zavražděných pasekářů. Jeden z místních domků byl Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně zadaptován pro expozice, která je věnována 
historii protifašistického odboje v okrese.  Část expozice je věnována perzekuci civilního obyvatelstva, zahraničnímu 
odboji východnímu i západnímu a také nacistickým věznicím, koncentračním táborům a obětem rasové perzekuce. 
Závěr expozice tvoří informace o osvobozovacích bojích v okrese. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo 
ve výstavních prostorách u památníku Ploština dlouhodobou výstavu s názvem Pasekářská osada Ploština. Výstava 
přibližuje návštěvníkům charakteristický fenomén osídlení Valašska – pasekářství, pasekářskou kolonizaci, která 
vtiskla zdejší krajině jedinečný charakter.  
 
Otevřeno: 
pondělí zavřeno, květen – říjen so, ne 9 – 12, 13 – 16 hodin, út, pá pouze objednané návštěvy. 
Kontakt tel.: +420 732 380 535, 577 350 812 
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HODNOCENÍ ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ 

 

 

 
 

Rok 2011 patří v historii činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně k nejúspěšnějším. Výroční zpráva 

za uplynulý rok 2011 je shrnutím nejvýznamnějších odborných, vzdělávacích, kulturních a společenských 

aktivit muzea, ohlédnutím za pracovní činností a dosaţenými výsledky v tomto kalendářním roce. 

Roční pracovní plán Muzea jihovýchodní Moravy je sestavován v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje 

MjvM, který vychází z předmětné i doplňkové činnosti dle zřizovací listiny včetně prŧběţně stanovených 

mimořádných úkolŧ a aktivit. 

 

* 
Tříkrálové koštování, které kaţdým rokem muzeum připravuje pro své příznivce a návštěvníky, otevřelo 

programovou nabídku Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně naplánovanou a připravenou pro rok 2011. Ta 

byla zaměřena na obohacení programové nabídky, na snahu dát více prostoru doprovodným akcím 

překračujícím rámec připravených výstav a v neposlední řadě dát o sobě vědět, zintenzivnit styk s veřejností 

s cílem zvýšit návštěvnost na všech objektech, které muzeum spravuje. 

 

Ve výstavních prostorách zlínského zámku se v roce 2011 uskutečnily výstavy: 

 

  „Vzpomínání bez vzdychání“ - 13 panelŧ věnovaných ţivotu a dílu PhDr. Karla Pavlištíka k jeho 

ţivotnímu jubileu 80. let. 

 Výstava u  při příleţitosti koncertu k 40. výročí Valašského souboru Kašava v Městském divadle Zlín.  

 „Voda poetická“, autorská výstava obsahující 20 panelŧ s texty a fotografiemi autora Ing. Michala 

Girgela. 

 Profilová výstava „Pátrání po místě“, kterou připravily muzejní pedagoţky MgA. Pavlína Gutová, Mgr. 

Markéta Pavlištíková a Mgr. Ivona Habartová, upozornila na místa, která navzdory své prvotní 

nezajímavosti stojí za bliţší prozkoumávání, neboť za sebou skrývají víc, neţ je na první pohled patrné. 

Místem poznávání je město Zlín. Výstava upoutala návštěvníky všech generací a setkala se s jejich 

velkým zájmem. Velké pozornosti se těšily také edukační programy, které k výstavě muzeum připravilo 

pro ţáky základních škol. Výstavu dále doplnily doprovodné programy, besedy, přednášky, tematické 

vycházky. Neušla ani pozornosti sponzorŧ a partnerŧ. 

 Další výstava, která vzbudila velkou pozornost, byla vybraná z oceněných snímkŧ z autorské fotosoutěţe 

„Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli“. 

 Převzatá výstava z partnerského slovenského muzea v Prievidzi „Bohatstvo storočí“ představila platidla 

(měnu) z období, kdy naše země byly součástí habsburské manarchie (1526 – 1918). 

 Zářijová výstava „Chráněná území zlínského kraje“ přiblíţila reprezentativní výbor fotografií rostlin, 

zvířat, skalních útvarŧ, mokřadŧ, květnatých luk a pastvin, zbytku stepí chráněných území našeho 

regionu Beskyd, Bílých Karpat a Chřibŧ. 

 Autorská výstava „Eduard Ingriš – život a dílo českého skladatele, fotografa, kameramana, 

mořeplavce a dobrodruha“, od jehoţ smrti letos uplynulo 20. let. 

 Vánoční výstava „Hračky ze staré půdy“. 

 Výstavou obrazŧ „Galerie Ratolest Brno“ byla uzavřena nabídka výstav v zámeckých prostorách. 

 V závěru roku bylo připraveno dočasné umístění expozice „Bydlení v baťovském Zlíně“ na zlínském 

zámku. 

 

Další akce a drobné výstavy cizích pořadatelŧ na zámku završují bohatý a úspěšný výstavní rok 2011. 
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Obuvnické muzeum se prezentovalo: 

 

 Drobnou výstavkou fotografií, archiválií a trojrozměrných předmětŧ  „Jeden den baťovských žen“, 

která dokumentovala ţivot baťovských ţen, jejich hektický ţivot naplněný prací i zábavou. 

 Výstavou „ Správná kabelka ve správnou chvíli“ (kabelky, tašky, košíky, a další dámská zavazadla 

z období 20. let minulého století) ze sbírek fondu muzea.  

 Tradiční akcí Ševcovská pouť pořádanou od roku 1997, která je vţdy hojně navštěvována a nejinak 

tomu bylo i v roce 2011. 

 

 

Muzeum luhačovického Zálesí připravilo: 

 

 Dlouhodobou výstavu „Příběhy hraběcích lázní“, která mapuje Luhačovice jako místo, které bylo 

součástí velkostatku hraběcí rodiny Serényiŧ. Sleduje historii hraběcího rodu od počátku pŧsobení na 

Moravě aţ do roku 1945. Přibliţuje osudy jednotlivých členŧ rodu, jejich vliv na rozvoj Luhačovic, 

luhačovického velkostatku a místních lázní. Muzeum poprvé od roku 1945 představilo v Luhačovicích 

předměty z vybavení luhačovického a lomnického zámku, po staletí hlavních rodových sídel 

Serényiových, galerii předkŧ a mnoho dalších zajímavostí. K výstavě byla vydána informační broţura, 

pořádány doprovodné programy a přednášky. 

 Výstava „Zmizelé Luhačovice“, která vypovídala o proměnách lázeňského města Luhačovice. Současně 

byla vydána publikace k danému tématu. 

 Významnou výstavu „Příběhy z luhů za lesem“, která byla realizována u příleţitosti 120. výročí 

narození Antonína Václavíka (1891 – 1959) zakladatele Muzea v Luhačovicích (ve spolupráci se 

slovenským Národním muzeem v Bratislavě). 

 Barokní slavnost v parku uspořádanou ve dnech 28. – 29. května v Luhačovicích. Akce se stala oslavou 

vědění, umění a zábavy ve stylu barokní doby na venkovských sídlech. Na projektu se podíleli ţáci 

základních, základních uměleckých a středních odborných škol, kteří představili to, co se za rok 

o baroku sami naučili a vytvořili. 

 

 

Hrad Malenovice 

 

Slavnostní otevření hradu Malenovice se konalo 1. dubna 2011. Bylo spojeno s předáním do uţívání 

nových zrekonstruovaných prostor za účasti nejvyšším představitelŧ Zlínského kraje a Statutárního města 

Zlína. 

 

 

 

Zahájení sezony na hradě Malenovice, které se uskutečnilo 2. dubna 2011 s vystoupením skupiny 

historického šermu Revertar otevřelo bohatou sezonu na akce a události: 

 

 Den pro rodinu 

 Den muzeí 

 Noc v muzeu 

 Noční prohlídky hradu (červenec – srpen) 

 Velikonoční jarmark 

 Výstava fotografií – Vzpomínky z cest (fotografie Libora Bureše) 

 Uzavření sezony – Koncert Evy Henychové 

 Vystoupení skupiny Mo Nimba – africké rytmy a tance 

 Vánoční jarmark završil ţivou sezonu s bohatou návštěvností 
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Národní památník Ploština 

 

V rámci slavnostního pietního aktu na Ploštině dne 17. dubna 2011 byla otevřena autorská výstava PhDr. 

Aleny Prudké „Pasekářská osada Ploština“, která přibliţuje tradiční osídlení regionu, zpŧsob obţivy, 

pasekářkou kolonizaci na příkladu osady Ploština. 

 

 

* 

 
Přehled nejdůležitějších akcí 

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně uspořádalo jiţ pátý ročník mezinárodní konference „Muzeum a 

škola“ ve dnech 16. – 17. března ve Zlíně. Byla zaměřena na oblast teorie, metodiky a aktualit v oboru 

muzejní pedagogiky s uvedením řady příkladŧ dobré praxe s dŧrazem na metodu práce a zhodnocení 

projektu. Téma „Expedice domů“ nabídlo nevyčerpatelné mnoţství podnětŧ, strategie, metod, technik a 

procedur, jak pracovat formou krátkodobých a dlouhodobých projektŧ v muzeu a ve škole při pátrání po 

místě a při hledání vztahu k domovu. 

 

Velikonoce 2011 přiblíţil celodenní program ve všech prostorách zlínského zámku „Upletl jsem 

pomlázku“, který se konal 7. dubna 2011. Velikonoční předvádění pro školy a veřejnost obsáhlo ukázky 

zdobení kraslic, ukázky pletení tatarŧ, výroby velikonočního vizovického pečiva, zdobení velikonočních 

perníčkŧ, výrobu suché vazby ve skořápkách, výrobu slaměných ošatek, pečení chleba Pekárnou Přílepy aj. 

 

Mezinárodní den muzeí byl zasvěcen programŧm připravovaným pro širokou veřejnost na objektech zámku 

ve Zlíně, Obuvnického muzea, hradu Malenovice a Muzea Luhačovického Zálesí. 

 

Galerijní a muzejní noc ve Zlíně 2011, která byla pořádána ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného 

umění ve Zlíně dne 20. května 2011 obsáhla výstavní prostory zámku ve Zlíně, Obuvnického muzea a hradu 

Malenovice. Přinesla rekordní zájem veřejnosti s velkým ohlasem na připravený program a sluţby 

poskytované návštěvníkŧm. Muzejní noc v Muzeu luhačovického Zálesí proběhla dne 9. 6. 2011 za velké 

pozornosti obyvatelŧ Luhačovic i lázeňských hostŧ. Akce byla součástí VII. ročníku Festivalu muzejních 

nocí 20. 5. – 11. 6. 2011 vyhlášeného Asociací muzeí a galerií ČR. 

 

Dny evropského dědictví oslavilo muzeum volným vstupem pro návštěvníky. 

Výstava fotografií cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, které pořídili v Iráku v roce 1960 byla instalována 

začátkem dubna 2011 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Byla slavnostně otevřena 

pod záštitou místopředsedkyně senátu Paedr. Aleny Gajdŧškové        při příleţitosti návštěvy předsedy 

Sněmovny reprezentantŧ iráckého parlamentu v České republice Usámy al-Nudţejfiho dne 8. dubna. 2011. 

Stejná výstava byla převezena do Iráku a vystavena v iráckém parlamentu pod záštitou pana Usámy al-

Nudţejfiho při příleţitosti návštěvy předsedy vlády České republiky pana Petra Nečase v Iráku dne 24. 

května 2011. 

 

Dne 16. června 2011 proběhlo v Suleymányji slavnostní zahájení výstavy fotografií českých cestovatelů 

Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, které uspořádalo velvyslanectví České republiky Bagdád pod 

záštitou a za účasti manţelky iráckého prezidenta paní Hero Ibrahim Ahmea. Po Suleymániji se výstava 

přesunula v červenci do Dohúku a Erbilu. Po návratu do České republiky se plánuje její prezentace 

v jednotlivých regionech. 

 

První etapa projektu příhraniční spolupráce „Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“, který 

je podporován Evropskou unií a spolufinancován prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj  
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byla úspěšně završena. Finálním výstupem projektu je reprezentativní publikace „Klenoty prírody 

Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja“ představující chráněná území obou samosprávných celkŧ, které 

spojuje poloha na území Karpat. Novou publikaci slavnostně uvedli do ţivota v červnu předseda 

Trenčianského samosprávného kraje MUDr. Pavol Sedláček a hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav 

Mišák. Na vzniku publikace se podílelo přes 30 autorŧ a 40 fotografŧ. 

 

Ediční a publikační činnost Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně patří v roce 2011 k nejrozsáhlejší 

k historii muzea. Za podpory partnerŧ a sponzorŧ završila výsledky dlouhodobé odborné a badatelské práce 

pracovníkŧ muzea.  

 

Vydány byly: 

 

 Kniha Sláva zlínského sportu autorky Mgr. Yvony Činčové. Slavnostního aktu uvedení tolik 

očekávané knihy do ţivota se zhostil Petr Čajánek, mistr světa v ledním hokeji, za účasti veřejnosti 

v zaplněném sále Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

 Acta Musealia suplementa 2011/1 sborník z konference Muzeum a škola, pořádaná v roce 2011 

 Knihu Dřevo, proutí, sláma o tradiční rukodělné výrobě na poddřevnicku, autora PhDr. Karla 

Pavlištíka 

 Příběhy hraběcích lázní – publikace pro děti k 200. výročí pŧsobení Jana Serényiho v Luhačovicích 

 Ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně Acta Carpathica occidentalis 

supplementum 

 Ve spolupráci se slovenským Hornonitrianským múzeem v Prievidzi byl vydán sborník Múzeá 

a Muzeálie Museums and Museum Pieces  
 Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie v rámci projektu Múzejné kriţovatky Muzeálie 

ako súčasť kultúrneho dedičstva  

 

 

* 
 

Neodmyslitelně k náplni činnosti muzea a práci odborných pracovníkŧ patří příprava vzdělávacích 

programŧ, akcí pro školy a veřejnost, konferencí, kolokvií, přednášková činnost, publikační a propagační. 

Komentované prohlídky pro veřejnost, pořádání muzejních čtvrtkŧ a besed. Doprovodné programy 

k výstavám a příprava speciálních výtvarných dílen pro děti, mateřské a základní školy nebo domy dětí 

a mládeţe.  Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, Klubem přátel výtvarného umění, gymnáziem Lesní 

čtvrť, Archeologickým klubem. Pracovníci zajišťují konzultace k diplomním, seminárním a doktorandským 

pracím. Spolupracují s dalšími kulturními institucemi, jsou členy redakčních rad, regionálních periodik, 

členy poradních sborŧ příbuzných institucí, členy nákupních komisí okolních muzeí, metodicky spolupracují 

s muzei v regionu. Muzeum je ţivě prezentováno v relacích rozhlasu a televize. 

 

Plnění nadstandardních a mimořádných aktivit souvisel: 

 

 s přípravou projektu výstavy krajského kulturního a vzdělávacího centra BAŤOVA INSTITUTU VE 14. 

A 15. BUDOVĚ Baťova areálu a s přípravou nové EXPOZICE  „PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, 

ZÍTRA SKUTEČNOST“ a EXPOZICÍ FRANTIŠKA BARTOŠE.  

 s přípravou a prŧběhem realizace projektu výstavby objektŧ nového DEPOZITÁŘE OTROKOVICE – 

1. ETAPA 

 s přípravou harmonogramu stěhování rozsáhlého sbírkového fondu a stěhování pracovišť z pronajatých 

objektŧ Zámek, Obuvnické muzeum, Ploština a Jaroslavice do nových objektŧ Baťova institutu. 

 s náročným úkolem muzea na přípravě projektu obnovy havarijního stavu některých částí HRADU 

MALENOVICE A HÁJENKY (část střechy, krovy, statické zajišťování kaple a její restaurování, úprava 

prostor před hradem a oprava nadsklepního podlaţí na hájence) 
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 s účastí na projektu příhraniční spolupráce „ZÁPADNÉ KARPATY – SPOLOČNÁ HRANICA“ 

s Hornonitranským muzeem v Prievidzi na Slovensku 

 s aktualizací střednědobého plánu – vybudování přírodovědné expozice ZVÍŘATA NA ZEMĚKOULI A 

ČLOVĚK a expozice archeologické OTEVŘI ZEM, ODKRYJ ČAS 

 s novou aktualizovanou marketingovou strategií kultury, příspěvkových organizací zřizovaných 

zlínským krajem 

 s nově zpracovanou studií ROZVOJ KONCEPCE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V KULTUŘE 

 s prioritním projektem, který má duchovní, kulturní, historický i ekonomický rozměr – Příprava oslav 

výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 2013 

 

 

Návštěvnost  

 

Všechny objekty pod zprávou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně: Obuvnické muzeum, Zlínský zámek, 

Hrad Malenovice s hájenkou, Muzeum luhačovického zálesí a Národní kulturní památník Ploština navštívilo 

loni více návštěvníkŧ neţ v loňském roce. Pozitivní výsledek byl dosaţen volbou témat, zlepšenou 

komunikací, interní propagací a kvalitou poskytovaných sluţeb. Muzeum zavedlo například komentované 

prohlídky expozic a výstav, zvýhodněné sdruţené vstupné, někde došlo k úpravě otevírací doby. 

 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně vykázalo celkovou návštěvnost v počtu 58.560 osob. Oproti roku 

2010 je to navýšení o 7.173 návštěvníkŧ. Z toho počtu nejvíce z nich, a to 20.064, zamířilo do Obuvnického 

muzea. Největší nárŧst návštěvnosti ve své historii loni zaznamenal hrad a hájenka v Malenovicích. Hrad si 

loni prohlédlo 10 143 lidí. Pro srovnání v roce 2010 to bylo 6.597 návštěvníkŧ. Přilehlou hájenku s unikátní 

expozicí Dřevo, proutí, sláma loni navštívilo 2.681 příchozích. Tyto skvělé výsledky nás utvrdily v záměru 

udělat z malenovického hradu a jeho okolí oblíbený výletnický cíl. Chceme zde vybudovat místo, kam se 

budou lidé rádi vracet, protoţe jim tam bude dobře. O 770 lidí více neţ v roce 2010 zamířilo také na 

vzdálenou Ploštinu. Místu určitě pomohla oprava okolí kolem Národního kulturního památníku i otevření 

nové expozice Pasekářská osada Ploština. Více lidí přišlo i do výstavních prostor na zlínském zámku – 

celkem 18.876, kde byla velkým „tahákem“ například výstava Pátrání po místě. O 428 návštěvníkŧ více si 

prohlédlo i Muzeum luhačovického Zálesí, kde byla nejatraktivnější výstava Příběhy hraběcích lázní. 

 

Jediné místo, kde muzeum loni přišlo o návštěvníky, se tak stal Baťovský domek nedaleko hotelu Moskva, 

který se kvŧli přetrvávajícím problémŧm s dřevomorkou loni vŧbec nepodařilo otevřít. Expozice 

o baťovském bydlení byla na konci roku 2011 provizorně přesunuta na zlínský zámek. 

 

* 
 

Úkoly stanovené pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2011 byly nadstandardní a tudíţ velmi 

náročné, neboť přesahovaly rámec předmětné a doplňkové činnosti muzea. 

 

Všechny odbory plnily a splnily plánované úkoly v oblasti sbírkotvorné a péče o sbírky, vědeckovýzkumné, 

metodické a edukační, kulturně výchovné, ediční a publikační, rozvojových aktivit včetně činností mimo 

zadanou strukturu.  

Pro ilustraci: v březnu roku 2011 vznikly nové webové stránky MJVM. Lepší přehlednost informací, aktualit, 

aktivit muzea, kulturně společenských akcí a výstav pořádaných muzeem. Nově byly vytvořeny a uvedeny 

virtuální prohlídky objektů muzea. Pověření pracovníci převzali odpovědnost za správu webových stránek 

muzea – www.muzeum-zlin.cz, správu profilu muzea na facebooku, prŧběţné doplňování aktuálních 

informací o výstavách, vernisáţích a dalších informací pro návštěvníky stránek. Výsledkem je neustálé 

zvyšování o cca 2.600 návštěvníku stránek muzea měsíčně. 

 

 

http://www.muzeum-zlin.cz/


 

 

 

19 

 

 

V roce 2011 pokračovala spolupráce s podnikatelskými společnostmi, partnery a podporovateli: Alpiq Zlín 

s.r.o., Barum Continental spol.s r.o., EUROVIA CS, a.s., POZIMOS, a.s., Nadace děti-kultura-sport, 

SYNOT TIP, a.s., a také s novými partnery RUDOLF JELÍNEK a.s., PSK – Prŧmyslové stavby 

a konstrukce, a.s., Pozemní stavitelství Zlín a.s., Česká spořitelna, a.s., Kovárna VIVA a.s., MANAG, a.s. 

a dalšími podporovateli a příznivci muzea.  

 

V souhrnu lze uzavřít roční hodnocení komplexní činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

konstatováním, ţe přinesla kladné výsledky výstupŧ a poţadované zvýšení návštěvnosti a trţeb. Úspěšně 

završit plánované i prŧběţně připravené aktivity bylo našim cílem a ten byl dosaţen. 

 

PhDr. Antonín Sobek 

ředitel 
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NÁVŠTĚVNOST 2011 
 

VŠECHNY OBJEKTY MJVM 
 
 

  

leden-prosinec 
2011 

% 

Dospělí 10 656 18,20 

Důchodci 8 008 13,67 

Děti do 6 let 1 343 2,29 

Děti 6-15, studenti 10 932 18,67 

ZTP 389 0,66 

Rodinné vstupné, rodinný pas 3 388 5,79 

Přednášky, vycházky 679 1,16 

Vernisáže, komentované prohlídky, hosté 2 332 3,98 

Terasa, výtah - OM 3 932 6,71 

Tříkrálové koštování 50 0,09 

Akce k MDŽ 8.3. 473 0,81 

Konference "Muzeum a škola", kolokvia 81 0,14 

Velikonoční předvádění 736 1,26 

Den muzeí 1 225 2,09 

Muzejní noc 2 820 4,82 

Dny evropského dědictví 657 1,12 

Den kraje 1 365 2,33 

Den řemesel 1 602 2,74 

Ševcovská pouť 513   

Barokní slavnost - Luhačovice 1 000 1,71 

Jarmark - hrad Malenovice 1 000 1,71 

Klub přátel VUaK 1 688 2,88 

Cizí akce - předn.sál, hrad Malenovice 3 141 5,36 

Svatby hrad Malenovice 550 0,94 

CELKEM 58 560 100,00 

Rok 2010 celkem 51 387   

Rozdíl 2011-2010 7 173   

% 113,96   
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NÁVŠTĚVNOST DLE OBJEKTŮ 
 

     

  
počet návštěvníků celkem rozdíl 

% 

  
2010 2011 2011-2010 

Zámek Zlín 17 316 18 876 1 560 109,01 

Obuvnické muzeum 19 449 20 064 615 103,16 

Muzeum Luhačovice 4 708 5 136 428 109,09 

Hrad Malenovice 6 597 10 143 3 546 153,75 

Hájenka 837 2 681 1 844 320,31 

NKP Ploština 890 1 660 770 186,52 

Baťovský domek 1 590 0 -1 590   

CELKEM 51 387 58 560 7 173 113,96 
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NÁVŠTĚVNOST 2011 DLE OBJEKTŮ 
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SPOLUPRACOVNÍCI – PŘÍZNIVCI – DÁRCI 
 

 

 

Spolupráce s institucemi – zapůjčování exponátů na výstavy, odborná spolupráce, zajišťování 

studentských praxí, konzultace prací, odborné přednášky: 

 

Architektur Museum der Technische Universität München, Mnichov, Německo   

Krajská galerie Zlín   

Muzeum Sztuki, Lodţ, Polsko   

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta multimediálních komunikací   

Masarykova univerzita Brno 

Univerzita Palackého Olomouc    

Hornonitrianské múzeum v Prievidzi 

Národní muzeum Praha 

Moravské zemské muzeum Brno  

Muzeum města Brna – Špilberk  

Technické muzeum Brno, konzervátorského pracoviště 

Muzeum Prostějovska v Prostějově 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Slovácké muzeum Uherské Hradiště 

Muzeum regionu Valašska, Vsetín 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 

Masarykovo muzeum, Hodonín 

Muzeum Prostějovska v Prostějově 

Muzeum vysočiny Jihlava 

Valašské muzeum v přírodě, Roţnov p. Rad. 

Ústav archeologické památkové péče Brno   

Archeologický ústav AV ČR Brno 

Botanický ústav AVČR v Prŧhonicích 

Etnologický ústav AV ČR Brno 

Národní památkový ústav, ú.o.p. Brno 

Zoogeos Bohemia  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

CHKO Beskydy 

CHKO Bílé Karpaty 

Národní ústav lidové kultury Stráţnice 

Státní okresní archiv Zlín-Klečŧvka 

Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín 

Asociace muzeí a galerií ČR 

Česká botanická společnost 

Česká entomologická společnost  

Česká národopisná společnost 

 

Odborná a metodická spolupráce: 

 

Odbor ţivotního prostředí KÚ 

Muzeum Hustopeče  

Městské muzeum Napajedla 

Městské muzeum Slavičín 

Městské muzeum Bojkovice 
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Slavičín - magistrát   

Městský úřad Borovany 

Městský úřad Vizovice 

OO Plzeň 

ZOO Zlín (Lešná) 

 

Spolupráce se spolky a sdruženími: 

 

Klub přátel výtvarného umění a literatury, Zlín 

Archeologický klub, Zlín 

Spolek aktivních seniorŧ, Luhačovice 

Klub kultury v UH (Akademie 3. věku) 

Denní stacionář, Charita Luhačovice  

Luhačovický okrašlovací spolek Calma, Luhačovice 

Klub přátel výtvarného umění a knihy, Zlín 

Folklorní soubor LELUJA, Provodov 

Klub českých turistŧ 

Spolek divadelníkŧ Hvozdná 

 

Školy:  

Základní škola Zlín, Dřevnická  

Církevní základní škola Zlín  

Základní škola Zlín, Okruţní 

Základní škola Zlín, Kvítková  

Základní škola Komenského I, Zlín 

Základní škola Komenského II, Zlín 

Základní škola Zlín, Slovenská  

2. základní škola Napajedla 

Základní škola Emila Zátopka, Zlín 

Základní škola Zlín, Štefánikova  

Dětský domov, ZŠ speciální a Praktická škola Zlín, Lazy 

Základní škola Tečovice  

Základní škola Mysločovice  

2. základní škola Napajedla 

Základní škola Březŧvky 

Základní škola Biskupce 

Základní škola Luhačovice 

Základní škola Provodov 

Základní škola Štípa 

Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 

Základní umělecká škola Zlín, Jiţní svahy  

Základní umělecká škola Luhačovice 

Mateřská škola Luhačovice 

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt 

Gymnázium TGM, Zlín 

Dŧm dětí a mládeţe Astra ve Zlíně 

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrt 

Gymnázium TGM, Zlín 

Dŧm dětí a mládeţe Astra ve Zlíně 
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Příznivci a dárci – jednotlivci: 

 

Dagmar Volejníková, manţelé Wicherkovi, manţelé Hofmanovi, manţelé Bezděkovi,  František Zuska, 

Karel Pavlištík, Ludvík Pavlištík, Ladislav Boček, Jiří Dufek, Ivo Gerţa, Jiří Nášel, Jiří Mitáček, Petr 

Novotný, Ludvík Písek, Jan Podešva, Miroslav Sekanina, Jan Semotám, Lubomír Smrţa, Josef Vlčák, 

Jaroslav Vyoral, PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jan Kaňka, Mgr. Pavla Gajdošíková, PhDr. Josef Kolařík, 

CSc., Stanislav Strnad, Jaroslav Krčál, Břeněk Horák, Marcela Ondruchová, Marie Suchomelová, Pavel 

Záleský, Jaroslav Čermák, Emilie Hořáková, Lubomír Otépka, Ing. Sylva Charuzová, Jana Křepelková, 

Vojtěch Křeček, Karel Halberštát, Zdeňka Plachá, Libuše Hoffmannová, Iva Šiková, Dana Korbelová, 

Richard Dvořák, František Hujíček, Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Miroslava Kubicová, Mgr. Dagmar 

Hýlová, Mgr. Danuše Zárubová, Mgr. Darina Sotolářová, Mgr. Alena Janásková, Mgr. David Chrastina, 

Mgr. Ivana Pilátová, Vladislav Jurčák, Mgr. Ludmila Hyblerová, Ing. Otto Horský, CSc., Ing. Miroslav 

Zikmund, Silvie Lečíková, Věra Chovancová, Eliška Millerová, Jitka Menšíková, Marie Luňáčková, 

Františka Fuksová, Věra Ţarská, Jana Čuříková, Vlasta Skácelíková, Petr Stloukal, Vojtěch Zezulka, Věra 

Pátíková, Radim Petrla, Petr Kopa, Jiřina Preclíková, Marta Lacinová, Zuzana Holásková, Radomír 

Skřivánek, Jiří Čoupek, Bedřich Sukaný, Marta Navrátilová, Boţena Pavlištíková, Jitka Fritová, Jaroslava 

Krčová, Olga Hoffmannová, Ing. Jiří Guth, Ludmila Sklenářová, Jana Kovářová, Regina Bittová, Věra 

Manďáková, Martina Knotková, Marie Kukuvišová, Ivana Maliňáková, Ing. Radim Fronc, Rŧţena 

Kouřilová, Boţena Zmrzlíková, Věra Kolková, Ivana Šenkýřová, Marcela Krhŧtková, Marek Havelka, 

Vojtěch Václavík, Petr Fiurášek, Rostislav Fotter, Ing. Jaroslav Janík, František Illek, Lubomír Zedník, 

Vladan Ţmolík, Robert Maruţán, Petr Hrbáč, Tomáš Chmela, Ludmila Musilová, Věra Kořenovská, Jana 

Černocká, Zuzana Holásková, Jarmila Dostálová-Bystřinová, Eva Polcerová, Marie Manová, Eva 

Kašparová, Otilie Kafková, Miroslava Drndová, Mgr. Lucie Uhlíková, PhD., Jiřina Kříţková, Leona 

Hubáčková, Magdaléna Zavrtálková, Svatava Mrázová, Pavla Koutná, Lubomír Marušák ml., Roman 

Skácel, Jiří Kuţma, Stanislav Voţenílek, Helena Pšenčíková, Marie Zemanová, Veronika Jedličková, Jiří 

Klement, Josef Ščuglík, Josef Kučera, Blaţena Koulová, Josef Souček, Marie Špiritová, Bc. Petra 

Stojaspalová, Mgr. Helena Tribe, PhDr. Silke Gester, Jarmila Svízelová, Ladislav Zuzaník, Alena 

Markytánová, Tomáš Zaoral, Mgr. Věra Velísková, Pavla Křenková, manţelé Kučerovi, PhDr. Iva Páralová, 

Vlasta Halašková, Boţena Bartoňová, Petra Oksnerová, Jitka Vyhlídalová, Milan Bouda, Jan Kopeček, Ing. 

Jan Drahoš, Ing. Miroslava Fialová, Rosina Reim, Kateřina Čapounová, Dagmara Kupčíková, Jaroslav 

Machačný, Michaela Vitulová, Jana Greplová, František Záchvěj, Eliška Veselá, Jaroslav Jirkŧ, Antonín 

Schmied, Pavel Kaup, Jarmila Semeráková, Ing. Pavla Dudysová, Pavel Zuska, Zdena Eiglová, Hana 

Štefková, Danuše Menšíková, Josef Soukup, Jaroslava Navrátilová, Eva Mrzílková, Jiřina Fišerová, Květa 

Pleskačová, Roman Holý, Svatopluk Holub, Marie Steinová, Ing. Miroslav Němejc, Jiří Zelený, Ing. arch. 

Jaroslav Hoferek, Veronika Résöová, Libor Aksler, Louise Petithan, Ing. arch Radomíra Sedláková, CSc., 

Ing. arch Zuzana Ilinčevová, RNDr. Miroslav Vostatek, Dana Voříšková, Jarmila Sieberová, Mgr. Dana 

Oplatková, PhDr. Eva Uchalová, Mgr. Hana Jabŧrková, Helena Řánková 
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MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ  

V MÉDIÍCH 
 

 

 

Muzeum v tištěných a elektronických mediích v roce 2011 

 

 

LEDEN 

 

Tištěná média 

Muzejníci opět pořádají košt pálenek. In: Zlínský deník, 6.1.2011 

Loni jsme nepsali o … jmenování Antonína Sobka … In: Sedmička, 6.1.2011 

Ve Zlínském kraji chtějí oţivit pusté provozy. In: Právo, 10.1.2011 

Pomohl Ţidŧm Bude oceněn? In: Zlínský deník, 19.1.2011 

Naše bačkorová úchylka. In: Lidové noviny, 22.1.2011 

Baťa ţidy propouštěl, tvrdí historik. In: MF dnes, 24.1.2011 

Po stopách cestovatelŧ H+Z. In: Valašský deník, 25.1.2011 

Špinavou obuví lze mnohé pokazit. In: MF dnes, 29.1.2011 

Rodiny ušetří velké částky díky rodinným pasŧm. In: Náš Zlín, č. l, 2011 

Ve Zlíně mají nového ředitele. In: Věstník AMG, 1/2011 

 

Elektronická média 

V muzeu se bude koštovat slivovice. In: http://ceskydomov.cz, 5.1.2011 

Pomohl ţidŧm. Získá titul? In: http://zlinsky.denik.cz, 20.1.2011 

Baťa ţidy nezachraňoval a naopak je kvŧli ziskŧm propouštěl, tvrdí historik. 

In: http://www.idnes.cz, 24.1.2011 

 

ÚNOR 

 

Tištěná média 

Smradlavé vody se budou degustovat v Buchlovicích. In: Slovácký deník, 2.2.2011 

Voděnka pálená. In: Zlínský deník, 4.2.2011 

Představí se „všední“ místa Zlína. In: Lidové noviny, 5.2.2011 

Přineste nám staré fotky, vybízí muzeum návštěvníky. In: MF dnes, 5.2.2011 

V zámku představí výstavu zlínských zákoutí. In: Zlínský deník, 5.2.2011 

Smradlavé i čisté vody očarovaly písničkami hastrmanky. In: Slovácké noviny, 9.2.2011 

Dobré jméno první republiky dělaly i boty. In: Ţelezničář, 10.2.2011 

Snímky vodního ţivlu v zámku. In: Zlínský deník, 10.2.2011 

Luhačovické kulturní léto. In: Lázeňské listy Luhačovice, č. 1, 10.2.2011 

Zlínské obuvnické muzeum představuje další novinky. In: Právo, 11.2.2011 

Nezajímavá místa Zlína vydávají svá tajemství. In: Lidové noviny, 12.2.2011 

Místa, která jsou nezajímavá jenom na první pohled. In: Zlínský deník, 12.2.2011 

Baťova továrna má slouţit kultuře. In: Lidové noviny, 23.2.2011 

Kraj uţ vypsal výběrové řízení na centrum kultury a vzdělání. In: Zlínský deník, 23.2.2011 

Knihovna, galerie i muzeum v novém. In: Metro, 23.2.2011 

Z továrny centrum kultury. In: Právo, 24.2.2011 

Snímky vody stojí dost úsilí, ale i suchých šatŧ. In: MF dnes, 25.2.2011 

Výstava mapuje historii lázeňství. In: MF dnes, 28.2.2011 

Současné problémy české muzejní pedagogiky. In: Prostor Zlín, č. 2, 2011 

Přijďte se podívat na kuriózní čínskou obuv. In: Magazín Zlín, č. 2, 2011 

Pátrejte po místě. In: Magazín Zlín, č. 2, 2011 

Pátrání po místě. In: Okno do kraje, únor 2011 

http://ceskydomov.cz/
http://zlinsky.denik.cz/
http://www.idnes.cz/
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Zlínské muzeum vybízí: Pátrejte po místě. In: Východní Morava, jaro 2011  

Po naučném chodníku Antonína Václavíka dojdete z Pozlovic do Luhačovic.  

In: Východní Morava, jaro 2011 

Zlínské muzeum připravuje konferenci. In: Východní Morava, jaro 2011 

 

Elektronická média 

Pátrejte po místě. na zlínském zámku. In: http://www.zlin.eu, 10.11.2011 

Zlínské muzeum zve na výstavu o městě Zlíně. In: http://ceskydomov.cz, 4.2.2011 

Kraj vypsal výběrové řízení na centrum kultury a vzdělání.  

In: http://zlinsky.denik.cz, 23.2.2011 

Ve zlínském muzeu vybízí výstava k detektivnímu pátrání.  

In: http://www.novinky.cz, 24.2.2011 

Zlínské obuvnické muzeum představuje dosud neviděné exponáty.  

In: http://www.novinky.cz, 24.2.2011 

Příběhy hraběcích lázní – nová výstava v Luhačovicích 

In: http://www.novinky.cz, 25.2.2011 

Luhačovice : Příběhy hraběcích lázní míří do muzea In: http://zlinsky.denik.cz, 25.2.2011 

 

BŘEZEN 

 

Tištěná média 

Takhle vzniklo luhačovické lázeňství. In: Zlínský deník, 1.3.2011 

Vybírá se osobnost roku. Přehled nominovaných … Antonín Sobek.  

In: Zlínský deník, 2.3.2011 

Vybírá se osobnost roku. Přehled nominovaných … Antonín Sobek.  

In: Valašský deník, 2.3.2011 

Zlínské muzeum poprvé oslaví MDŢ. In: Lidové noviny, 3.3.2011 

Oslavte svátek u nás, láká ţeny muzeum. In: Sedmička, 3.3.2011 

Do Zlína se vrací oslavy MDŢ. In: Metro, 3.3.2011 

Dárek k MDŢ? Zdarma do muzea. In: Zlínský deník, 4.3.2011 

Zlínské muzeum poprvé oslaví Den ţen, zve je na výstavu zdarma. In: MF dnes, 5.3.2011 

Doplňovačka pro Karla / Ludvík Vaculík. In: Lidové noviny, 8.3.2011 

Dárek ţenám? Vstup zdarma. In: Zlínský deník, 8.3.2011 

Etnograf a pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Karel Pavlištík … 

In: Sedmička, 10.3.2011 

Pátrání v muzeu. In: Sedmička, 10.3.2011 

Expediční kamera. In: Sedmička, 10.3.2011 

K ţivotnímu jubileu Karla Pavlištíka. In: Slovácké noviny, 16.3.2011 

Zlínské muzeum proškolí pedagogy. In: Zlínský deník, 16.3.2011 

Z Baťovy továrny vyroste kulturní centrum. In: Realit, 17.3.2011 

Oblíbená terasa Baťova mrakodrapu je opět otevřená. In: MF dnes, 22.3.2011 

Zakletá expozice o baťovském bydlení : muzeum ji musí opět přerušit.  

In: Zlínský deník, 22.3.2011 

„U Baťŧ“ útočí dřevomorka. In: Lidové noviny, 23.3.2011 

Baťovské domky ničí dřevomorka. In: Lidové noviny, 23.3.2011 

Povypráví o svých mecenáších. In: Zlínský deník, 23.3.2011 

Kraj finišuje v projektu Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně 

In: Parlament, vláda, samospráva, 25.3.2011 

Expozici baťovského rodinného bydlení napadá dřevomorka. In: Právo, 30.3.2011 

Záchrana a zpřístupnění baťovských periodik. In: Magazín Zlín, č. 3, 2011 

Kulturní organizace Zlínského kraje. In: Okno do kraje, březen 2011 

Pátrání po místě. In: Okno do kraje, březen 2011 

Muzeum luhačovického Zálesí Vás zve na výstavu. In: Naše Bojkovsko, březen 2011 

Pátrání po místě – poznejte Zlín, jak ho neznáte. In: In Zlin, č. 3, 2011 

http://www.zlin.eu/
http://ceskydomov.cz/
http://zlinsky.denik.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://zlinsky.denik.cz/
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Zlínské muzeum připravuje konferenci. In: Východní Morava, jaro 2011 

Zlínské muzeum vybízí : pátrejte po místě. In: Východní Morava, jaro 2011 

 

Elektronická média 

Dárek k MDŢ Ve Zlíně mají odpověď: zdarma do muzea 

In: http://www.novinky.cz, 3.3.2011 

Ţeny mohou MDŢ oslavit návštěvou muzea zdarma. In: http://ceskydomov.cz, 5.3.2011 

Muzejníci se vydají na napínavou Expedici domŧ. In: http://www.novinky.cz, 14.3.2011 

Pedagogové a muzejníci se sejdou na konferenci. In: http://zlinsky.denik.cz, 15.3.2011 

Muzeum opět přeruší expozici o baťovském bydlení. In: http://zlinsky.denik.cz, 22.3.2011 

Díky dárcŧm přibývají do muzejních sbírek unikáty. In: http://www.novinky.cz, 22.3.2011 

Úspěšná expozice o baťovském bydlení zŧstane zavřena 

In: http://www.novinky.cz, 22.3.2011 

Fotografie cestovatelské legendy H+Z ozdobí prostory Valdštejnského paláce 

In: http://www.novinky.cz, 29.3.2011 

Některé památky ve Zlínském kraji zahájí sezónu doprovodnými programy.  

In: http://www.novinky.cz, 30.3.2011 

Zlín – Malenovice : Šermování na hradě. In: http://jicinsky.denik.cz, 30.3.2011 

Zlín – Malenovice : Šermování na hradě. In: http://zatecky.denik.cz, 30.3.2011 

 

DUBEN 

 

Tištěná média 

Hrady a zámky letos návštěvníky i překvapí. In: Právo, 2.4.2011 

Malenovický hrad v novém. Dnes se otevírá. In: Zlínský deník, 2.4.2011 

Za Bati byla uprostřed Zlína zoo. Aneb co se o Baťových neví. In: MF dnes, 2.4.2011 

Zlín = Baťa. Ale pořádný památník ve městě chybí. In: MF dnes, 2.4.2011 

Luhačovická výstava je sondou do historie lázní. In: Právo, 2.4.2011 

Opravený hrad přivítal první návštěvníky. In: MF dnes, 4.4.2011 

Pomlázky, kraslice i čerstvý chléb ve zlínském muzeu. In: Zlínský deník, 5.4.2011  

Putovní výstava Hanzelka & Zikmund, fotografie z Iráku 1960.  

In: Parlamentní listy (Kultura v Senátu), 5.4.2011  

Pomlázky, kraslice i čerstvý chléb v muzeu. In: Právo, 6.4.2011  

Spolkový ţivot ve Zlíně. In: Právo, 6.4.2011  

Velikonoce v muzeu. In: Sedmička, 7.4.2011  

Moderní depozitář v Otrokovicích ochrání vzácné muzejní sbírky. In: MF dnes, 8.4.2011  

Namísto prutŧ jsem si málem spletl prsty. In: Zlínský deník, 8.4.2011  

Narozeniny souboru Kašava oslaví výstavou. In: Zlínský deník, 8.4.2011  

S Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly. In: Ţďárský deník, 8.4.2011  

Kašavské čtyřicátiny ve zlínském divadle. In: Zlínský deník, 11.4.2011  

Zlín rozjíţdí miliardové investice. In: Realit, 13.4.2011  

Muzejníci s předstihem ukázali šmigrust. In: Sedmička, 14.4.2011  

Po stopách Zlína. In: Sedmička, 14.4.2011  

Ţivot pasekářŧ na Ploštině.  

In: Zlínský deník, Valašský deník, Slovácký deník, Kroměříţský deník, 15.4.2011  

Výstava o ţivotě osadníkŧ na Ploštině. In: Právo, 15.4.2011  

Baťŧv areál čeká velká proměna. In: MF dnes, 16.4.2011 

Osada Ploština vymizela z mapy před 66 lety. In: Slovácký deník, 18.4.2011  

Ploština. Tragédie, která bolí i po desítkách let. In: MF dnes, 18.4.2011  

Novou výstavu o odboji otevřeli v Ploštině. In: MF dnes, 18.4.2011  

Ţivot pasekářŧ ukáţe nová výstava. In: Lidové noviny, 19.4.2011  

Ve Zlíně se bude přednášet o historii města i jeho okolí. In: Zlínský deník, 19.4.2011 

Archeoloţka předvede exponáty. In: Olomoucký deník, 19.4.2011  

V muzeu bude přednáška o historii Zlína. In: MF dnes, 20.4.2011  
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Šlahačka i šmigrust: jiný kraj, jiné Velikonoce. In: Zlínský deník, Valašský deník, 21.4.2011  

J.A. Baťa ve vyhlášeném výtahu nikdy nejel. In: Zlínský deník, Valašský deník, 23.4.2011 

První festival číhá za dveřmi. In: Zlínský deník, 26.4.2011  

Zlínem provede zájemce broţura. In: Zlínský deník, 27.4.2011  

Ve Zlíně startuje dvoutýdenní Literární jaro. In: In: MF dnes, 27.4.2011 

Literární jaro ve Zlíně. In: Právo, 28.4.2011  

Muzeum má tištěného prŧvodce po Zlíně. In: MF dnes, 28.4.2011  

K jubileu Karla Pavlištíka. In: Zpravodaj města Uherské Hradiště, č. 4, 2011 

„Kaţdý člověk by měl mít svŧj dŧm“. Sen cestovatele časem o baťovském bydlení. 

In: Magazín Zlín, č. 4, 2011 

Budou vyhlášeny osobnosti kraje 2010. Přehled nominovaných … Antonín Sobek. 

In: Okno do kraje, duben 2011 

Kraj pracuje na vzdělávacím centru. In: Okno do kraje, duben 2011 

Výstava na Ploštině. In: Okno do kraje, duben 2011 

O historii zlínských trhŧ. In: Okno do kraje, duben 2011 

Luhačovické muzeum nabízí několik expozic. In: Okno do kraje, duben 2011 

Expozice bydlení zŧstává uzavřená. In: Náš Zlín, 4/2011 

Hrad má nové zázemí. Náš Zlín, 4/2011 

 

Elektronická média 

 

Malenovický hrad má opravené předhradí. In: http://www.novinky.cz, 1.4.2011 

Zlín, to je Baťa. Ale pořádný památník ve městě nemá. In: http://www.idnes.cz, 2.4.2011 

Malenovice mají nové předhradí. A rozezní je africké bubny.  

In: http://www.zlin.eu, 10.11.2011 

Pomlázky, kraslice i čerstvý voňavý chléb ve zlínském muzeu.  

In: http://www.mestozlin.com, 4.4.2011 

Velikonoční předvádění na zámku ve Zlíně. In: http://cestovani.idnes.cz, 4.4.2011 

Pomlázky, kraslice i čerstvý voňavý chléb ve zlínském muzeu.  

In: http://www.novinky.cz, 5.4.2011 

Povídání o spolkovém ţivotě ve starém Zlíně. In: http://www.novinky.cz, 5.4.2011  

Muzeum bude mít nový moderní depozitář. In: http://www.valaskeinoviny.cz, 6.4.2011  

Zlínské muzeum bude mít nový depozitář v Otrokovicích. In: http://zlin.cz, 6.4.2011  

Narozeniny souboru Kašava doprovodí speciální výstava. n: http://www.novinky.cz, 7.4.2011  

Do nového depozitáře v Otrokovicích se vejde i povoz nebo pluh.  

In: http://www.novinky.cz, 7.4.2011 

Zlínské muzeum chystá velikonoční program. In: http://zlin.cz, 7.4.2011  

Pomlázky, kraslice i čerstvý voňavý chléb je ve zlínském muzeu.  

In: http://ceskydomov.cz, 7.4.2011 

V Otrokovicích vyroste nový muzejní depozitář. In: http://ceskydomov.cz, 8.4.2011 

Muzeum provoněly Velikonoce. In: http://ceskydomov.cz, 8.4.2011 

Ţivot pasekářŧ na Ploštině. In: http://zlinsky.denik.cz, 16.4.2011 

Po stopách nejstaršího Zlína. In: http://www.novinky.cz, 18.4.2011 

Ve Zlíně se bude přednášet o historii města a okolí. . In: http://zlinsky.denik.cz, 18.4.2011 

Archeoloţka pohovoří ve Zlíně o historii města. In: http://zlin.cz, 20.4.2011  

Baťŧv výtah : legenda a skutečnost. In: http://zlinsky.denik.cz, 24.4.2011 

Nový prŧvodce zve k putování městem. In: http://ceskydomov.cz, 26.4.2011 

K pátrací výstavě na zlínském zámku vyšel tištěný prŧvodce.  

In: http://www.novinky.cz, 27.4.2011 

 

Nový web zlínského muzea nabízí i virtuální prohlídky. In: http://www.novinky.cz, 28.4.2011 

Literární jaro přivedlo do Zlína spisovatelskou špičku. In: http://www.novinky.cz, 29.4.2011 
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Upletl jsem pomlázku. In: http://www.vychodni-morava.cz, duben 2011 

Výlet na Ploštinu odmění krásným rozhledem do kraje.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, duben 2011 

 

 

KVĚTEN 

 

Tištěná média 

 

Muzeum má nové internetové stránky. In: Sedmička, 5.5.2011  

Zlínským zámeckým parkem provede přírodovědec Troneček. In: Zlínský deník, 10.5.2011  

Na vycházku do zámeckého parku s přírodovědcem. In: Zlínský deník, 11.5.2011  

Vzácných stromŧ je v zámeckém parku poţehnaně. Zlínský deník, 12.5.2011  

Zajímavá výstava: Dřevo – proutí – sláma u hradu. In: Zlínský deník, 13.5.2011  

Den pro rodinu v Malenovicích nabídne vystoupení i atrakce. In: Zlínský deník, 13.5.2011  

Muzea mají 18. května svátek a slavit se bude i o víkendu. In: MF dnes, 13.5.2011  

Zlíňané budou kráčet po stopách Jana A. Bati. In: Zlínský deník, 17.5.2011  

Muzeum má svŧj den. Nebude vybírat vstupné. In: Zlínský deník, 17.5.2011  

Muzejní noci se konají po celé Moravě. In: Lidové noviny, 18.5.2011 

Galerie a muzea ve Zlíně se v pátek otevřou do pŧlnoci. In: MF dnes, 19.5.2011  

Stopoval jsem Baťu s historičkou. Zlínský deník, 20.5.2011  

Dnes v noci jsou muzea a galerie otevřené. In: Zlínský deník, 20.5.2011  

Luhačovice se připravují na víkendovou Barokní slavnost. In: Zlínský deník, 25.5.2011  

Hanzelka a Zikmund na skok v Iráku. In: Zlínský deník, Praţský deník, Moravskoslezský deník, 

Českobudějovický deník, Chebský deník, Děčínský deník, Krkonošský deník, 26.5.2011 

Zájemci prozkoumají staré lomy kolem Zlína. In: Olomoucký deník, 27.5.2011  

Literární jaro láká spisovatelskou špičku ... In: Magazín Zlín, č. 5, 2011  

Zlín se mŧţe stát Mekkou moderního cestovatelství ... In: Magazín Zlín, č. 5, 2011  

K osmdesátinám Karla Pavlištíka. In: Valašsko, květen 2011 

Pavlištík a Kašava. In: Magazín Zlín, č. 5, 2011  

Z etnografa dělníkem. In: Magazín Zlín, č. 5, 2011 

Zlínské folklorní stopy Karla Pavlištíka ... In: Magazín Zlín, č. 5, 2011 

Literární jaro. In: Okno do kraje, květen 2011 

Nový vstup do hradu. In: Okno do kraje, květen 2011 

-- s Karlem Pavlištíkem. In: Zvuk, jaro/léto 2011 

Národní kulturní památník Ploština. In: Zvuk, jaro/léto 2011 

Ploština a její oběti si pozornost zaslouţí. In: Zvuk, jaro/léto 2011 

 

Elektronická média 

 

Muzeum zve na fotovýstavu. In: http://www.novinky.cz, 5.5.2011 

Na vycházku do zlínského zámeckého parku s přírodovědcem. 

In: http://www.novinky.cz, 10.5.2011 

Hájenka láká zvýhodněným vstupným a výkladem.  

In: http://www.valasskeinoviny.cz, 11.5.2011  

Hájenka láká zvýhodněným vstupným a odborným výkladem.  

In: http://ceskydomov.cz, 12.5.2011 

Hájenka láká zvýhodněným vstupným a odborným výkladem.  

In: http://www.novinky.cz, 12.5.2011 

Muzea ve Zlínském kraji se chystají na oslavu svého svátku.  

In: http://www.novinky.cz, 12.5.2011 

Den muzeí oslaví i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.  

In: http://ceskydomov.cz, 16.5.2011 

Přijďte v noci do muzea poslouchat starozlínské pověsti nebo zpívat. In: http://www.novinky.cz, 19.5.2011 

http://www.vychodni-morava.cz/
http://www.vychodni-morava.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.valasskeinoviny.cz/
http://ceskydomov.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://ceskydomov.cz/
http://www.novinky.cz/


 

 

 

31 

 

Muzeum zdarma navštívilo více neţ tisíc lidí. In: http://ceskydomov.cz, 19.5.2011 

V páteční noc jsou muzea a galerie otevřené. In: http://zlinsky.denik.cz, 19.5.2011 

Nespěte! Jděte za uměním nebo na výstavu Šangri-la. In: oficiální, 19.5.2011 

Galerie a muzea ve Zlíně otevřou do pŧlnoci. Slibují mimořádný program.  

In: http://www.idnes.cz, 20. 5.2011  

V páteční noc nespěte a vyrazte za uměním. In: http://ceskydomov.cz, 20.5.2011 

Luhačovice zvou malé i velké návštěvníky na Barokní slavnost.  

In: http://www.novinky.cz, 24.5.2011 

Luhačovice se připravují na Barokní slavnost. In: http://ceskydomov.cz, 25.5.2011 

Objevte kouzlo starých lomŧ v okolí Zlína. In: http://www.novinky.cz, 27.5.2011 

 

ČERVEN 

 

Tištěná média 

 

Děti zahrají dětem. In: Zlínský deník, 3.6.2011  

Muzeum přichystalo pichlavou výstavu. In: Zlínský deník, 3.6.2011 

Vycházka na starý hrad. In: Právo, 3.6.2011  

Vydejte se po stopách tajemného zlínského hradu. In. MF dnes, 3.6.2011  

Zapátrají po starém zlínském hradě. In: Zlínský deník, 4.6.2011 

Na muzejní noc do Luhačovic. In: Zlínský deník, 9.6.2011 

Zlínské muzeum spojuje vstupenky. In: Lidové noviny, 10.6.2011 

Výlet připomene slavného rodáka Františka Bartoše. In: MF dnes 10.6.2011 

Muzeum nabízí zvýhodněný vstup. In: Právo, 10.6.2011 

Muzeum láká návštěvníky na výhodnější sdruţenou vstupenku. In: Zlínský deník, 10.6.2011 

V Mladcové oslaví výročí narození F. Bartoše. In: Zlínský deník, 10.6.2011 

Muzeum láká na výhodnější vstupenku. In: MF dnes 11.6.2011 

Uctili památku F. Bartoše. In: Právo, 13.6.2011 

Vzpomínka na Mladcové. In: Zlínský deník, 14.6.2011 

Milovníci exotiky se virtuálně vydají do skalního města. In: Zlínský deník, 14.6.2011 

Pozvánka z muzea. In: Právo, 14.6.2011 

„Jsou krásné, chtěli jsme jim ublíţit co nejméně“. In: MF dnes 15.6.2011 

Tovární budovy se promění v centrum kultury a vzdělání. In: Zlínský deník, 16.6.2011 

Zbrojnici hradu Malenovice vyzdobí fotografiemi světa. In: Zlínský deník, 17.6.2011 

Prohlídku malenovického hradu ozvláštní fotografie z cest. In: Zlínský deník, 18.6.2011 

Hrochŧm by neutekl ani Zátopek. In: Plzeňský deník, 24.6.2011  

Zikmund a Hanzelka znovu v Iráku. Tentokrát na fotkách. In: Zlínský deník, 24.6.2011 

Muzeum, knihovna a galerie budou besedovat o budoucnosti. In: Zlínský deník, 24.6.2011 

Ve zlínském zámku se bude křtít. In: Zlínský deník, 27.6.2011 

Zikmund a Hanzelka znovu v Iráku. Tentokrát na fotkách. In: Zlínský deník, 24.6.2011 

Muzeum, knihovna a galerie budou besedovat o budoucnosti. In: Zlínský deník, 24.6.2011 

Ve zlínském zámku se bude křtít. In: Zlínský deník, 27.6.2011 

Ze Svitu bude moderna v baťovském kabátě. In: Zlínský deník, 28.6.2011 

Zítra bude beseda o přestavbě budov 14 a 15. In: MF dnes, 28.6.2011  

Práci u kruhu střídají knihy a umění. In: MF dnes, 29.6.2011  

Muzeum pořádá vycházku mezi stromy. In: MF dnes, 30.6.2011  

V bývalé továrně se rozbuší kulturní srdce Zlína. Sedmička, 30.6.2011  

Letní vycházka mezi stromy v parku. In: Sedmička, 30.6.2011 

Výstava kabelek. Sedmička, 30.6.2011 

Výlet na Mladcovou. In: Magazín Zlín, č. 6, 2011 

V muzeích se bude ponocovat. In: Okno do kraje, červen 2011 

Západné Karpaty. In: Okno do kraje, červen 2011 

Muzeum má nový web. In: Okno do kraje, červen 2011 
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo ... In: Okno do kraje, červen 2011 

Hrad Malenovice má novou vstupní bránu. In: Východní Morava, léto 2011 

 

Elektronická média 

 

Výlet po stopách Františka Bartoše. In: http://www.novinky.cz, 9.6.2011 

Zlínské muzeum jde do prázdninové sezóny se zvýhodněným vstupným.  

In: http://www.novinky.cz, 10.6.2011 

Zlínské muzeum má levnější vstupenky. In: http://ceskydomov.cz, 13.6.2011 

Muzeum jihovýchodní Moravy zve na povídání o skalním městě Petra.  

In: http://www.novinky.cz, 13.6.2011 

Baťovy budovy ve Zlíně projdou rekonstrukcí a budou slouţit kultuře.  

In: http://www.idnes.cz, 16.6.2011 

V areálu v centru Zlína zahájí svou novou etapu knihovna, muzeum a galerie.  

In: http://www.novinky.cz, 20.6.2011 

Fotky Hanzelky a Zikmunda úspěšně putují Irákem. In: http://www.novinky.cz, 24.6.2011 

Ze Svitu bude moderna v baťovském kabátě. . In: http://zlinsky.denik.cz, 29.6.2011 

 

 

ČERVENEC 

 

Tištěná média 

 

Hejtman pokřtil knihu o přírodě. In: Zlínský deník, 1.7.2011  

Budovy Svitu 14 a 15 – synonymum pro umění, historii a vzdělanost.  

In: Zlínský deník, valašský deník, 4.7.2011 

Nechte je vyhladovět. In: Týdeník Televize, 4.7.2011  

Kolik lidí se podílí na chodu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně?  

In: Zlínský deník, 13.7.2011 

Noční hrad. In: Sedmička, 14.7.2011 

Meče bojovníkŧ ve tmě pořádně zajiskřily. In: Zlínský deník, 18.7.2011 

Pohádkový Zlín prý okouzlí kaţdého. In: Zlínský deník, 19.7.2011 

Za historií. In: Sedmička, 21.7.2011  

Nová publikace Klenoty prírody Trenčianskeho kraja a Zlínského kraje.  

In: Krajské noviny (Olomoucký kraj), 22.7.2011  

Chystá se naučná výprava do starých lomŧ v okolí Zlína. In: Zlínský deník, 22.7.2011 

Architekt Sonlajtner : Zlínský tovární areál je fenomenální. In: Zlínský deník, 25.7.2011 

Cestujeme pěti světadíly. In: Zlínský deník, 27.7.2011 

Děti ve zlínském zámku cestovaly v čase. In: Zlínský deník, 28.7.2011 

Výlet na Ploštinu : krásný rozhled do kraje. In: Zlínský deník, 29.7.2011 

Výlet na Ploštinu : krásný rozhled do kraje. In: Valašský deník, 29.7.2011 

Publikace Příběh vyšívaného šátku, Věstník AMG, 7/2011 

Příběhy hraběcích lázní v duchu baroka. In: Lázeňské listy, červenec 2011 

Kdo pojmenoval Vincentku? In: Štamgast a gurmán, 7-8/2011 

Libor Lukáš: Tovární areál jiţ překonal svŧj kritický bod. In: Magazín Zlín, 7/2011 

Přínos pro kulturní zařízení. In: Magazín Zlín, 7/2011 

Architekt: Areál je mrtvým korálovým útesem. In: Magazín Zlín, 7/2011 

Atraktivní části? Štípa, Malenovice i centrum ... In: Magazín Zlín, 7/2011 

Kam o prázdninách vyrazit za kulturou. In: Magazín Zlín, 7/2011 

Vzpomínka. In: Magazín Zlín, 7/2011 

Fotky H+Z putují Irákem. In: Magazín Zlín, 7/2011 

Zlínské muzeum zavedlo jednotné vstupné. In: Okno do kraje, červenec 2011 

Vzniká expozice orientačního běhu. In: Okno do kraje, červenec 2011 

http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://ceskydomov.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.idnes.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.novinky.cz/
http://zlinsky.denik.cz/


 

 

 

33 

 

Elektronická média 

 

Hrad Malenovice zve na noční prohlídky s tajemstvím. In: http://www.novinky.cz, 12.7.2011 

Noc na malenovickém hradě prosvětlovaly jiskry. In: http://zlinsky.denik.cz, 17.7.2011 

Muzeum jihovýchodní Moravy zve na Filmové putování.  

In: http://www.novinky.cz, 18.7.2011 

Vycházka ke starým lomŧm v okolí Zlína. In: http://www.novinky.cz, 21.7.2011 

Muzeum zve na cestovatelské dobrodruţství. In: http://www.novinky.cz, 25.7.2011 

Muzeum zve na cestovatelské dobrodruţství. 

In: http://www.vychodni-morava.cz, červenec 2011 

Vycházka ke starým lomŧm v okolí Zlína.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, červenec 2011 

 

 

SRPEN 

 

Tištěná média 

 

Muzeum zve detektivy. In: Právo, 2.8.2011 

Koláţe ledacos napoví o Zlíně. In: Zlínský deník, 2.8.2011 

Výlet po Zlíně byl nakonec imaginární. In: Zlínský deník, 4.8.2011 

Obuvnické muzeum. In: Sedmička, 4.8.2011 

Zlínskou radnici zdobí mapy. In: Právo, 5.8.2011 

Památky a muzea lákají. Ale musejí nabídnout něco navíc. In: MF dnes, 6.8.2011 

Z malenovického hradu uděláme odpočinkovou oázu. In: MF dnes, 6.8.2011 

Muzeum zve mezi stromy. In: Zlínský deník, 8.8.2011 

V budovách bývalé továrny bude muzeum, knihovna i galerie. In: Sedmička, 11.8.2011 

Barokní kráskou snadno a rychle. In: Sedmička, 11.8.2011 

Hrad Malenovice v noci obsadí rytíři i krásky. In: Zlínský deník, 12.8.2011 

Malenovický hrad po setmění. In: Právo, 13.8.2011 

Ve Zlíně by dnes nedělal boty ani Baťa. In: MF dnes, 13.8.2011 

Poznejte Zlín, jak ho dosud neznáte. In: Zlínský deník, 17.8.2011 

Lepší zítřky Zlína. In: IN magazín, 17.8.2011, Magazín HN, 17.8.2011 

Co k ţeně patří. In: Květy, 18.8.2011 

Starý Zlín oţije ve vzpomínkách pamětníkŧ. In: Sedmička, 18.8.2011 

Pamětníci nad fotografiemi zavzpomínají na starý Zlín. In: Zlínský deník, 20.8.2011 

Muzejní pátrání po zajímavých koutech uţ brzy končí. In: Zlínský deník, 22.8.2011 

Prázdninové akce v muzeu. In: Zlínský deník, 24.8.2011 

Boty vystřídá univerzita. Prŧmyslové objekty ve Zlíně se mění na kulturní centra a muzea.  

In: Ekonom, 25.8.2011 

Beseda o pŧsobení tří institucí. In: Sedmička, 25.8.2011 

Mraky vábily lidi na zámky. Jen ne všude. In: Sedmička, 25.8.2011 

Debata o historii Zlína. In: Sedmička, 25.8.2011 

Nechci kazit pŧvodní baťovskou velkorysost. In: Zlínský deník, 26.8.2011 

Netradiční místa Zlína hledaly tisíce lidí. In: MF dnes, 30.8.2011 

Představí, jak bude fungovat kultura ve 14. a 15. budově. In: Zlínský deník, 31.8.2011 

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně. In: Magazín Zlín, 8/2011 

Petr Všetečka : Nejde o ulpívání na minulosti ... In: Magazín Zlín, 8/2011 

Noční prohlídka na hradě. In: Magazín Zlín, 8/2011 

Mezi stromy. In: Magazín Zlín, 8/2011 

Přineste vzpomínky do muzea. In: Magazín Zlín, 8/2011 

Problémy je třeba hlavně řešit. In: Okno do kraje, srpen 2011 

Vyšla kniha o přírodě západních Karpat. In: Okno do kraje, srpen 2011 
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Sláva dvou baťovských budov se vrací. In: Náš Zlín, 8/2011 

 

Elektronická média 

 

Přijďte do muzea – tam nezmoknete. In: http://www.novinky.cz, 1.8.2011 

Sonda do ţivota Zlína je vystavena na radnici. In: http://www.novinky.cz, 2.8.2011 

Staňte se barokní kráskou, nabízí luhačovické muzeum. In: http://www.novinky.cz, 4.8.2011 

Zlínské muzeum připravuje na září několik nových výstav.  

In: http://zlinsky.denik.cz, 6.8.2011 

Přijďte tvořit do luhačovického muzea. In: http://www.novinky.cz, 9.8.2011 

V Luhačovicích proběhne výtvarná dílna. In: http://ceskydomov.cz, 10.8.2011 

Poslední prázdninová příleţitost vidět hrad Malenovice po setmění.  

In: http://www.novinky.cz, 10.8.2011 

Zítra mŧţete naposled vidět hrad Malenovice po setmění. In: http://ceskydomov.cz, 12.8.2011 

Noční hrad zaţil nápor návštěvníkŧ. In: http://www.novinky.cz, 14.8.2011 

Tvořivé a zábavné prázdninové akce v muzeu. In: http://www.novinky.cz, 15.8.2011 

Přineste vzpomínky na besedu do muzea. In: http://www.novinky.cz, 19.8.2011 

Sláva dvou baťovských budov se vrací. In: http://ceskydomov.cz, 22.8.2011 

Pátrání po zajímavých koutech ve Zlíně potrvá uţ jen pár dnŧ.  

In: http://ceskydomov.cz, 22.8.2011 

Úspěšná „pátrací“ výstava v neděli končí. In: http://www.novinky.cz, 22.8.2011 

Filmové putování na zlínském zámku. In: http://www.novinky.cz, 23.8.2011 

Nové prostory dovolí ve Zlíně vystavit i baťovské letadlo.  

In: http://www.novinky.cz, 25.8.2011 

Nedělní historická módní přehlídka v secesních Luhačovicích.  

In: http://www.novinky.cz, 31.8.2011 

Jak oţijí budovy 14. a 15. v továrním areálu. In: http://www.vychodni-morava.cz, srpen 2011 

Přineste vzpomínky na besedu do muzea. In: http://www.vychodni-morava.cz, srpen 2011 

Tvořivé a zábavné prázdninové akce v muzeu.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, srpen 2011 

Poslední prázdninová příleţitost vidět hrad Malenovice po setmění.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, srpen 2011 

Muzeum zve mezi stromy. In: http://www.vychodni-morava.cz, srpen 2011 

Středeční dopoledne v muzeu. In: http://www.vychodni-morava.cz, srpen 2011 

 

ZÁŘÍ 

 

Tištěná média 

 

Sobek : Muzeu chybí reprezentativní sály. In: Zlínský deník, 2.9.2011 

Muzeum na Ploštině bude v sobotu zavřené. In: MF dnes, 2.9.2011 

Luhačovice dnes zavzpomínají na umělkyni Calmu Veselou. In: Zlínský deník, 3.9.2011 

Muzeum vystavuje 380 historických mincí. In: Zlínský deník, 3.9.2011 

Vzácné mince na zámku. In: Právo, 5.9.2011 

Muzeum zadarmo. In: Sedmička, 8.9.2011 

Památky lákají na prohlídky zdarma. In: MF dnes, 10.9.2011 

Muzeum připomíná Ingrišovo výročí výstavou. In: Valašský deník, 14.9.2011 

Ingriš ve zlínském zámku. In: Právo, 15.9.2011 

Fotky i dopisy připomenou dobrodruha. In: MF dnes, 15.9.2011 

Malenovický hrad čeká oprava. In: Zlínský deník, 16.9.2011 

Hrad v Malenovicích čeká oprava, vznikne nová výstava. In: MF dnes, 16.9.2011 

Muzeum ve Zlíně připomíná 20 let od smrti Eduarda Ingriše. In: Zlínský deník, 17.9.2011 
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Přeměna 14. a 15. budovy : příslib lepších časŧ. In: Zlínský deník, 20.9.2011 

Čtyři výstavy pod jedinou střechou. In: Právo, 21.9.2011 

Obuvnická výroba dávno skončila. Stroje nahradí kultura. In: Sedmička, 22.9.2011 

Kulturní instituce mají být turistickým magnetem. In: Sedmička, 22.9.2011 

Opravy na hradě. In: Sedmička, 22.9.2011 

Zlín si nové kulturní centrum zaslouţí. In: Sedmička, 22.9.2011 

Zlínské muzeum láká na nové výstavy. Třeba o mořeplavci. In: Olomoucký deník, 24.9.2011 

Stavba zahájena. Zlínská kultura se dočká příští rok. In: Zlínský deník, 24.9.2011 

Baťovský areál oţije. In: Právo, 26.9.2011 

Budovy pojmou obrazy i knihy. In: Olomoucký deník, 27.9.2011 

Den kraje láká lidi do parního vlaku i podzemí. In: Zlínský deník, 29.9.2011 

Lichtag povypráví o světě v hlubinách. In: Zlínský deník, 29.9.2011 

Rekonstrukce budov 14 a 15 v baťovském areálu se rozjíţdí. In: MF dnes, 29.9.2011 

Steve Lichtag představí podmořský svět. In: MF dnes, 29.9.2011 

S kamerou po Baťových stopách. In: Sedmička, 29.9.2011 

Zlínské muzeum ukazuje mince z dob Habsburkŧ. In: MF dnes, 30.9.2011 

V den Zlínského kraje se opět rozjede slavný výtah. In: Právo, 30.9.2011 

Zlínský kraj oslaví 11. narozeniny. In: Okno do kraje, září 2011 

Chráněná území v muzeu. In: Náš Zlín, 9/2011 

Zlínské muzeum představí habsburské mince. In: Východní Morava, podzim 2011 

 

Elektronická média 

 

Hrad Malenovice postavil bratr Otce vlasti. In: http://www.novinky.cz, 5.9.2011 

Muzeum představí chráněná území. In: http://ceskydomov.cz, 7.9.2011 

Verše Marie Calmy zazní v luhačovickém muzeu. In: http://www.novinky.cz, 7.9.2011 

Nová výstava představí přírodní krásy Zlínského kraje i její obyvatele.  

In: http://www.novinky.cz, 7.9.2011 

Eduard Ingriš – dobrodruţný mořeplavec i operetní skladatel.  

In: http://www.novinky.cz, 14.9.2011 

Hrad Malenovice se bude v zimě opravovat. In: http://ceskydomov.cz, 15.9.2011 

Muzejníky čeká konference na Slovensku. In: http://www.novinky.cz, 19.9.2011 

Malenovický hrad láká na africké rytmy i hrátky s ohněm.  

In: http://www.novinky.cz, 21.9.2011 

Muzeum oţije řemesly aţ v listopadu. In: http://ceskydomov.cz, 25.9.2011 

Za Turka provdaná aneb Vyprávění a písně o těţkých časech.  

In: http://www.novinky.cz, 27.9.2011 

Steve Lichtag zve na setkání vonící mořem a dobrodruţstvím.  

In: http://www.novinky.cz, 28.9.2011 

V baťovském areálu ve Zlíně začala velká přestavba 14. a 15. budovy.  

In: http://www.idnes.cz, 29.9.2011 

Den Zlínského kraje klepe na dveře, program je opravdu bohatý.  

In: http://ceskydomov.cz, 29.9.2011 

Habsburská platidla na zlínském zámku. In: http://www.vychodni-morava.cz, září 2011 

V Luhačovicích si připomenou osobnost Marie Calmy Veselé.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, září 2011 

Kam o víkendu na východní Moravě? In: http://www.vychodni-morava.cz, září 2011 

Za Turka provdaná. In: http://www.vychodni-morava.cz, září 2011 

Den kraje na východní Moravě nabídne neobvyklé záţitky.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, září 2011 
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ŘÍJEN 

 

Tištěná média 

 

Baťa v jezdící pracovně nikdy nebyl, zjistili návštěvníci. In: MF dnes, 3.10.2011 

Komplex budov 14 a 15 nazvou Baťŧv institut. In: Zlínský deník, 4.10.2011 

Komentovaná prohlídka i filmy Edy Ingriše. In: Zlínský deník, 5.10.2011 

Výstava dobrodruha. In: Sedmička, 6.10.2011 

Při hodech ve Vlachovicích poţehnali zrekonstruované kroje a nové dětské kroje souboru Dokopyjánek. In: 

Zlínský deník, 7.10.2011 

V našich regionech vycházejí dobré knihy. In: Kniţní novinky, 10.10.2011 

Kachlová kamna – evropský fenomén. In: Hodonínský deník, 11.10.2011 

Poznávání Íránu. In: Zlínský deník, 12.10.2011 

Demoliční práce na Baťově institutu začaly. In: Zlínský deník, 13.10.2011 

Ingriš v zámku. In: Sedmička, 13.10.2011 

14|15 Baťŧv institut. In: Sedmička, 13.10.2011 

Hodová mše svatá ve Vlachovicích. In: Valašský deník, 15.10.2011 

„Ano charitě“ se uţ podepisuje v divadle i muzeu. In: Dobrý den s kurýrem, 17.10.2011 

Pavlištík slaví osmdesátku. Bude přešlapovat z nohy na nohu. In: MF dnes, 19.10.2011 

Ţeny by si nejraději vyzkoušely všechny botky. In: Zlínský deník, 19.10.2011 

Kam o tomto víkendu? Zlín – Obuvnické muzeum : Ševcovská pouť.  

In: Lidové noviny, 20.10.2011 

Boty bude spravovat švec u verpánku. In: Sedmička, 20.10.2011 

Na hradě uvidí návštěvníci kostru slona. In: Sedmička, 20.10.2011 

Bohatstvo storočí. In: Sedmička, 20.10.2011 

Křest Příběhŧ hraběcích lázní. In: Zlínský deník, 25.10.2011 

Na hradě Malenovice budou šermovat rytíři. In: Sedmička, 27.10.2011 

Hrad Malenovice letos navštívilo přes 10 tisíc lidí. Pomohly opravy.  

In: Zlínský deník, Kroměříţský deník, 31.10.2011 

Malenovický hrad a předhradí čekají další opravy. In: Magazín Zlín, č.10, 2011 

Muzeum připomíná Ingrišovo výročí. In: Magazín Zlín, č.10, 2011 

Den kraje se uskuteční 1. října. In: Okno do kraje, říjen 2011 

Výstava Bohatstvo storočí. In: Okno do kraje, říjen 2011 

Hrad se bude v zimě opravovat. In: Náš Zlín, 10/2011 

Zapomenutá řemesla oţijí. In: Náš Zlín, 10/2011 

 

Elektronická média 

 

Den kraje ve Zlíně slibuje jízdu „pojízdnou“ kanceláří J.A. Bati.  

In: http://zlin.idnes.cz, 1.10.2011 

Odborník provede návštěvníky výstavou o chráněných územích Zlínského kraje.  

In: http://www.novinky.cz, 3.10.2011 

Komplex budou 14 a 15 nazvou Baťŧv institut. In: http://zlinsky.denik.cz, 5.10.2011 

Zlínské muzeum chystá přednášku o Íránu. In: http://ceskydomov.cz, 11.10.2011 

Svatby naší báby oţivily stálou expozici zlínského Obuvnického muzea.  

In: http://www.novinky.cz, 14.10.2011 

Filmy plné dobrodruţství budou k vidění ve zlínském muzeu.  

In: http://www.novinky.cz, 17.10.2011 

Na malenovickém hradě proběhne v pátek hudební recitál.  

In: http://ceskydomov.cz, 18.10.2011 

V malovaném sále hradu Malenovice zahraje a zazpívá Eva Henychová.  

In: http://www.novinky.cz, 18.10.2011 

Přijďte se ve Zlíně podívat na filmy plné dobrodruţství a adrenalinu.  

In: http://ceskydomov.cz, 18.10.2011 
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Obří farmářka a botička z křečka patří k unikátŧm Obuvnického muzea.  

In: http://www.novinky.cz, 19.10.2011 

Zlínské muzeum připomene svátek patronŧ ševcŧ a koţeluhŧ.  

In: http://zlinsky.denik.cz, 24.10.2011 

Zlínské muzeum připravuje další cestovatelské besedy. In: http://ceskydomov.cz, 25.10.2011 

Hraběcí příběhy ukončí komentované prohlídky a křest knihy.  

In: http://www.novinky.cz, 25.10.2011 

Muzejníky hranice spojuje. In: http://www.novinky.cz, 25.10.2011 

Úspěšnou sezónu na malenovickém hradě zakončí rytířské klání.  

In: http://ceskydomov.cz, 26.10.2011 

Besedy s promítáním zavedou do kajmaních řek i na Everest.  

In: http://www.novinky.cz, 27.10.2011 

Ševci a koţeluzi se sešli na pouti. In: http://cestovani.idnes.cz, 28.10.2011 

Prvního října za poznáním Zlínského kraje. In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

Pestré středeční dopoledne ve zlínském muzeu.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

Nejlepší filmy plné dobrodruţství k vidění v muzeu.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

Úspěšnou sezónu na malenovickém hradě zakončí hudební recitál a historický šerm.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

Obuvnické muzeum zve na tradiční Ševcovskou pouť.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

Výstavu ukončí komentované prohlídky i křest knihy.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

Cestovatelské večery na zlínském zámku. In: http://www.vychodni-morava.cz, říjen 2011 

 

 

LISTOPAD 

 

Tištěná média 

 

Den řemesel. In: Sedmička, 3.11.2011 

Část továrny se mění v kulturní institut. In: Právo, 5.11.2011 

Na zámku uvidíte Ingrišovy cesty. Promítání cestovatelských filmŧ. In: MF dnes, 9.11.2011 

Promítání dobrodruţných filmŧ cestovatele Edy Ingriše. In: Zlínský deník, 9.11.2011 

Na mnoha známých místech s příchodem podzimu sezona nekončí. In: Glanc, 10.11.2011 

Filmy ve Zlíně, víno v Hradišti. In: MF dnes, 11.11.2011 

Den řemesel vyvrcholí prŧvodem s Martinem. In: Zlínský deník, 11.11.2011 

Připomínka dávné šikovnosti. In: Zlínský deník, 12.11.2011 

Demolice 14. a 15. budovy končí, začíná jejich oprava. In: MF dnes, 15.11.2011 

Nová kniha přibliţuje historii sportu (Kmotr Čajánek). In: MF dnes, 16.11.2011 

„Sport ke Zlínu patří“. In: MF dnes, 16.11.2011 

Čajánek uţ křtil děti, tygra i knihu. In: MF dnes, 16.11.2011 

I ze Zlína mohou pocházet světoví sportovci. In: Zlínský deník, 16.11.2011 

Miliardová investice do proměn Zlína. In: Realit, 16.11.2011 

Budoucí řemeslníci na dnech řemesel ve Zlíně. In: Zlínský deník, 19.11.2011 

Do obuvnického muzea i o víkendu. In: Zlínský deník, 23.11.2011 

Do obuvnického muzea mŧţete jít i o víkendu. In: MF dnes, 24.11.2011 

Zlín zdobí baťovská architektura. In: Olomoucký deník, 26.11.2011 

Sbírky se stěhují do depozitáře. In: MF dnes, 28.11.2011 

Muzeum představuje staré hračky, panenky i loutky. In: MF dnes, 30.11.2011 

Muzeum otevře nostalgickou výstavu starých hraček. In: Zlínský deník, 30.11.2011 

Muzeum vystaví staré hračky z pŧdy, moţná i slza ukápne.  
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In: Zlínský deník, Slovácký deník, 30.11.2011 

Den řemesel a Martínci. In: Magazín Zlín, č. 11/2011 

Baťŧv areál získává novou tvář. In: Okno do kraje, listopad 2011 

Baťovský areál zase čeká slavné období. In: Okno do kraje, listopad 2011 

Muzejníci vyjeli na Slovensko. In: Okno do kraje, listopad 2011 

14|15 Baťŧv institut. In: Development news, č. 11/2011 

 

Elektronická média 

 

Zlínské muzeum zve na páteční Den řemesel a prŧvod Martínkŧ.  

In: http://ceskydomov.cz, 8.11.2011 

Luhačovické muzeum výstavou připomene svého zakladatele.  

In: http://zlinsky.denik.cz, 9.11.2011 

Výstava vzdá hold zakladateli luhačovického muzea. In: http://www.novinky.cz, 9.11.2011 

Muzeum zve na Den řemesel a Martínky. In: http://www.zlin.eu, 10.11.2011 

Luhačovické muzeum si připomíná svého zakladatele. In: http://ceskydomov.cz, 10.11.2011 

Dráteník, košíkář, pernikářka a další předvedou, co umí.  

In: http://www.novinky.cz, 10.11.2011 

Do zlínských ulic vyjde prŧvod Martínkŧ. In: http://www.novinky.cz, 10.11.2011 

Petr Čajánek pokřtil knihu Sláva zlínského sportu. In: http://www.novinky.cz, 16.11.2011 

Výstava o přírodních unikátech končí v neděli. In: http://www.novinky.cz, 18.11.2011 

Obuvnické muzeum bude přes zimu otevřeno i o víkendech.  

In: http://ceskydomov.cz, 23.11.2011 

Obuvnické muzeum nedrţí zimní spánek. In: http://www.novinky.cz, 23.11.2011 

Ve zlínském muzeu uvidíte staré hračky. In: http://ceskydomov.cz, 30.11.2011 

 

PROSINEC 

 

Tištěná média 

 

Zlínský zámek vystavuje dobové hračky. In: Právo, 7.12.2011 

Město vydalo knihu místních pohádek. In: MF dnes, 8.12.2011 

Kam o tomto víkendu ? Zlín – zámek : Hračky ze staré pŧdy. In: Lidové noviny, 8.12.2011 

Vizovice pokřtí knihu místních pohádek i prapor. Oslavy končí. In: Zlínský deník, 8.12.2011 

Vnučka Bati chce od státu miliardy. Uspěje ? In: MF dnes, 13.12.2011 

Knihu podepíše hokejová legenda i úspěšný plavec. In: MF dnes, 14.12.2011 

Vlach a Málek podepíšou knihu. In: Zlínský deník, 14.12.2011 

Hračky ze staré pŧdy potěší nejen děti. In: Sedmička, 15.12.2011 

Dŧstojné kulturní centrum. In: Právo, 17.12.2011 

Jak se zchátralé budovy mění v Baťŧv institut. In: Zlínský deník, 17.12.2011 

Z továrních budov ve Zlíně uţ zbyla jen kostra. In: MF dnes. 17.12.2011 

Sláva sportu. Soutěţ. In: MF dnes, 19.12.2011 

Z továrních budov ve Zlíně uţ zbyla jen kostra. In: MF dnes, 19.12.2011 

Dárek z regionu : let balónem, kniha o sportu či obrazy. In: MF dnes, 20.12.2011 

Vyrobte si vlastní panenku, zve muzeum. In: MF dnes, 21.12.2011 

Muzeum bude mezi svátky otevřené. In: MF dnes, 22.12.2011 

Vyšla Sláva zlínského sportu. In: Právo, 23.12.2011 

Do muzea za starými hračkami. In: Magazín Zlín, č. 12, 2011 

Publikace Sláva zlínského sportu. In: Magazín Zlín, č. 12, 2011 

Muzeum zaplní hračky. In: Okno do kraje, prosinec 2011 

Obuvnické muzeum zimní spánek nečeká. In: Náš Zlín, 12/2011 

Na zámku se zabydlely hračky ze staré pŧdy. In: Náš Zlín, 12/2011 

Kniha Sláva zlínského sportu. In: Náš Zlín, 12/2011 

Svatby naší báby uvidíte v obuvnickém muzeu. In: Východní Morava, zima 2011 
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Elektronická média 

 

Muzeum otevře nostalgickou výstavu starých hraček. In: http://zlinsky.denik.cz, 1.12.2011 

Hrad v Malenovicích zve na vánoční jarmark. In: http://www.novinky.cz, 1.12.2011 

Muzeum jihovýchodní Moravy zaplnily poklady – hračky ze staré pŧdy.  

In: http://www.novinky.cz, 1.12.2011 

Hrad Malenovice zítra nabídne tradiční vánoční jarmark. In: http://ceskydomov.cz, 2.12.2011 

Čtení inspirované zimními Vánocemi. In: http://zlinsky.denik.cz, 6.12.2011 

Vizovice uzavřou rok oslav mší, novým praporem a křestem knihy.  

In: http://ceskydomov.cz, 6.12.2011 

Knihu o zlínském sportu podepíše hokejová legenda i mistr Evropy v plavání.  

In: http://www.novinky.cz, 14.12.2011 

Tovární budovy ve Zlíně se změní na supermoderní centrum, podívejte se.  

In: http://zpravy.idnes.cz, 16.12.2011 

Rekonstrukce dvou budov továrního areálu uţ stála 80 milionŧ Kč.  

In: http://zlinsky.denik.cz, 17.12.2011 

Ve zlínském muzeu si budou moci zájemci vyrobit vlastní panenku.  

In: http://ceskydomov.cz, 21.12.2011 

Východní Morava ve znamení mikulášských jarmarkŧ.  

In: http://www.vychodni-morava.cz, prosinec 2011 

Rok vizovických oslav uzavře slavnostní mše s novým praporem a křest knihy místních pohádek. In: 

http://www.vychodni-morava.cz, prosinec 2011 

Tvořivé dílny pro návštěvníky. In: http://www.vychodni-morava.cz, prosinec 2011 

Kdy si naplánovat návštěvu muzea? Mezi svátky. In:  

http://www.vychodni-morava.cz, prosinec 2011 
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FOTOGRAFIE Z VÝSTAV A AKCÍ 
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Tříkrálové koštování slivovice, 6. ledna 2011 
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Setkání dárcŧ a příznivcŧ muzea, 21. ledna 2011 
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Vernisáţ výstavy VODA POETICKÁ, 3. února 2011 
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Vernisáţ výstavy PÁTRÁNÍ PO ZLÍNĚ, 10. února 2011 
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Vernisáţ výstavy PŘÍBĚHY HRABĚCÍCH LÁZNÍ, 26. února 2011 
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MDŢ  v muzeu, 8. března 2011 
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Konference Muzeum a škola, 16. – 17. března 2011 
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Hrad Malenovice - slavnostní otevření předhradí, 1. dubna 2011 

 
 

 
 

 



 

 

 

49 

Velikonoční předvádění, 8. dubna 2011 
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Otevření expozice Pasekářská osada Ploština , 8. dubna 2011 
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Vyhlášení výsledkŧ FOTOSOUTĚŢE,  5. května 2011 
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DEN MUZEÍ,  18. května 2011 
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NOC V MUZEU,  20. května 2011 
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Luhačovice - Barokní slavnost v parku,  28. – 29. května 2011 
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DEN DĚTÍ V MUZEU,  1. června 2011 
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Napajedla – projekt 2. ZŠ,  8. června 2011 
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Křest knihy KLENOTY PRÍRODY,  30. června 2011 
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Povídání o tvorbě animovaného filmu pro děti,  29. června 2011 
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Hrad Malenovice – noční prohlídka,  16. července 2011 
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BAROKNÍ DÍLNY v Muzeu luhačovického Zálesí,  srpen 2011 
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Hrad Malenovice – noční prohlídka,  13. srpna 2011 
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Beseda - PŘINESTE VZPOMÍNKY DO MUZEA,  25. srpna 2011 
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Vernisáţ výstavy BOHATSTVO STOROČÍ,  1. září 2011 
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Vernisáţ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE,  8. září 2011 
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Vernisáţ výstavy ŢIVOT A DÍLO EDUARDA INGRIŠE,  15. září 2011 
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Hrad Malenovice – AFRICKÉ BUBNY,  23. září 2011 
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ŠEVCOVSKÁ POUŤ v Obuvnickém muzeu,  23. října 2011 
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Dernisáţ výstavy PŘÍBĚHY HRABĚCÍCH LÁZNÍ ,  27. října 2011 
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Hrad Malenovice – UKONČENÍ SEZONY,  28. října 2011 
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DEN ŘEMESEL,  11. listopadu 2011 
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Křest knihy SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU,  15. listopadu 2011 
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Vernisáţ výstavy  HRAČKY ZE STARÉ PŦDY,  1. prosince 2011 
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Hrad Malenovice - VÁNOČNÍ JARMARK,  3. prosince 2011 
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Autogramiáda  knihy SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU,  15. prosince 2011 

 
 

 
 

  


