Hlavní budova muzea
Ve Smetanových sadech
Národopisná expozice Slovácko
Expozice přibližuje zaměstnání, bydlení,
původní rukodělné techniky, lidový oděv,
obřady i zvyky rodinného a výročněobyčejového
cyklu na Slovácku. Trojrozměrné předměty
doplňují multimediální prvky v podobě animací
a krátkých filmů. Své znalosti o Slovácku můžete
prověřit v interaktivních testech. Elektronická
databáze nabízí na 1 800 archivních fotografií,
videozáznamů i audiosnímků.

Velký sál
Lidové stavby známé neznámé

únor

PROGRAM 2019

Výstava prezentuje výsledky dlouhodobého
výzkumného úkolu etnografického oddělení
zaměřeného na lidové stavitelství, který byl řešen
na území Zlínského kraje v letech 2007–2017.
Základním východiskem pro výstavu je fotografický
materiál z výzkumů doplněný o trojrozměrné
makety zdiva, dřevěných konstrukcí, využití
kamene, pálené i nepálené cihly, použití různých
typů krytiny ad. Cílem je ukázat odlišnosti lidové
architektury ve 4 okresech Zlínského kraje –
hliněné stavby na Uherskohradišťsku
a Kroměřížsku, roubené stavitelství na Vsetínsku
či oblast Zlínska, kde se dřevo a hlína jako základní
materiály pro stavbu obydlí setkávají.
Výstava potrvá do 17. února 2019.

Doprovodný program pro školy k výstavě
Lidové stavby známé neznámé:

Dřevo, proutí, hlína –
stavitelství to je príma
V rámci výstavy Lidové stavby známé neznámé se
žáci seznámí s problematikou stavitelství na Slovácku.
Povíme si o základních formách sídla, přírodních
materiálech, ze kterých byly jednotlivé stavby
budovány – hlína, kámen, dřevo a proutí.
Přiblížíme si základní řemesla spojená se stavbou
objektů a technologie zpracování přírodních
materiálů. Program představí desetiletý výzkumný
projekt Slováckého muzea věnovaný lidovým
stavbám ve Zlínském kraji. Součástí bude manuální
sestavování konstrukčních prvků, výzdoba pomocí
ornamentu a představení jednotlivých stavebních
detailů. Program je určen pro ZŠ a SŠ.
Rezervace na oba programy: Mgr. Lenka Vlková
E-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 693 528, 572 551 370
Vstupné dle platného ceníku SM.

Centrum péče o tradiční lidovou
kulturu Zlínského kraje
Slovácká jizba – výběrová prodejna
tradičních rukodělných výrobků
Pestrá nabídka sortimentu vycházejícího
z tradiční lidové výroby. Užitkové a dekorační
předměty z keramiky, z přírodních pletiv,
výrobky z kovu i ze dřeva, textilie a drobné
zvykoslovné předměty.

Galerie Slováckého muzea

Kulturní akce, přednášky, besedy

Ondřejský sál / Stálá expozice

Dílničky pro levé ručičky
Už jste viděli naši výstavu o lidovém stavitelství?
A vzpomínáte si, že v jedné pohádce se stavělo
i z perníku? Přijďte si za námi o pololetních
prázdninách postavit a vyzdobit svou pohádkovou
chaloupku.

Umění jihovýchodní Moravy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika
z 19. a 20. století. (J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka,
A. Kalvoda, S. Lolek, J. Heřman, V. Vaculka,
I. Vaculková ad.)

Hlavní budova muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
pátek 1. února, od 10.00 do 15.00 hodin.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Přízemní sál
Vladimír Groš a jeho žáci

Tvoříme v muzeu

První výstava k 80. výročí založení Střední
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti
představuje vybrané absolventy oboru Výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu ve společnosti
keramických plastik Vladimíra Groše, který spojil
s výchovou uměleckého dorostu více než 40 let
svého pedagogického působení na škole.

Výšivka na výřez – Uherskohradišťsko I

Výstava potrvá do 17. března.

Velký a malý sál 1. patro

Vladimír Groš.

Prague Stuckists
Brněnská skupina s pražským názvem
a mezinárodním dosahem
Výtvarná skupina Prague Stuckists, kterou tvoří
polovina umělců z Moravy a polovina z Čech
(Robert Janás, Igor Grimmich, Lukáš Orlita,
Marek Slavík, Tomáš Spevák, Jan Spěváček),
se soustředí na klasickou malbu a fotografii.
Ukazuje, že současné umění nemusí být jen
konceptuální, ale může mu rozumět i obyčejný
divák. Prague Stuckists založil Robert Janás
v roce 2004 původně jako pobočku mezinárodního
stuckistického hnutí.
Výstava potrvá do 17. března.

Marek Slavík, Transformation of mind 3 (2017).

Účastníci se seznámí se základy výšivky nazývané jako
výřezová po teoretické a především praktické stránce.
Informace o lokálním výskytu výřezové výšivky, jejím
vývoji a barevnosti přinese krátký výklad etnografky
Slováckého muzea. Vyšívačka Jarmila Kraváčková
prakticky předvede rozvržení výšivky na ploše
i jednotlivé typy stehů a účastníci se pod jejím
vedením naučí samostatně výšivku rozkreslit,
rozvrhnout, rozpracovat a používat okrajové typy
stehů. Dokončení výšivky, barevné zákonitosti ve
vyplňování vzoru a výplň v podobě výřezových stehů
bude náplní navazujícího kurzu Výšivka na výřez –
Uherskohradišťsko II, který proběhne v sobotu
2. března 2019. Každý účastník si s sebou přinese:
1 metr bílého perličkového plátna, kruhový rámeček
na vyšívání. V rámci kurzu účastník obdrží: vhodné
vyšívací jehly, vyšívací přízi pro práci během kurzu,
čtverečkový papír a pomůcky pro rozkreslení výšivky.
Hlavní budova muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
sobota 2. února, od 9.00 do 12.00 hodin.
Vstupné 200 Kč. Kapacita kurzu: 25 účastníků.
Zájemci se mohou přihlásit do 1. února 2019.
Rezervace: Mgr. Gabriela Směřičková,
e-mail: gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz,
telefon: 572 556 556, 572 551 370.

Loutkové divadlo v muzeu
Zveme vás na představení loutkového divadla
Emil z Hluku. Na programu bude pohádka
O perníkové chaloupce.
V ceně vstupného je prohlídka muzea ZDARMA.
Hlavní budova muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, sobota 2. února.
První představení 14.00, druhé 15.30 hodin.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Na chvíli umělcem
Cestování skřítka Zvídálka bude pokračovat i třetí
únorovou neděli. Již v tradiční odpolední čas své
kamarády přivítá nově v Galerii Slováckého muzea.
Pro toto setkání bude mít Zvídálek připraveno
povídání o tom, co je to umění a umělecké dílo,
z čeho všeho může umění vzniknout a kdo jsou to
vlastně umělci. Vysvětlí dětem pojem galerie
a společně si ji i prohlédnou. Nebude se ale jen
povídat. Každý si může v rámci dílniček namalovat
obrázek, vymodelovat malou sošku nebo vytvořit
cokoli dle vlastní fantazie. Každý se stane na chvíli
umělcem.
Galerie Slováckého muzea,
Otakarova 103, Uherské Hradiště, neděle 17. února,
od 13.00 do 17.00 hodin. Vstupné 100 Kč.

Výzva!!!
V souvislosti s připravovanou výstavou
„Sametová revoluce v Uherském Hradišti“,
kterou Slovácké muzeum připravuje na podzim 2019,
se obracíme na všechny, kteří mají a jsou ochotni
zapůjčit k archivaci fotografie, písemné, filmové
i audiodokumenty či jiné předměty z listopadových
a prosincových událostí 1989 v Uherském Hradišti.
Děkujeme.
Kontakt: Mgr. Pavel Portl,
E-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 777 066 612

Výstavba čs. opevnění na jižní Moravě
a mobilizace 1938 na Uherskohradišťsku
a Uherskobrodsku

Památník Velké Moravy
Staré Město

Československé opevnění z let 1935–1938 je fenomén
nejen pro vyznavače vojenské historie, historiky,
ale i laickou veřejnost. Proč vzniklo? V jakých
oblastech a v jaké síle bylo budováno? Jaký mělo
úkol? Nejen na to by měla odpovědět první část
přednášky Zdeňka Hanáčka. Její druhá část bude
obsahovat dosud nezveřejněné materiály
z Vojenského historického archivu o rozmístění
čs. vojska v Uherském Hradišti a jeho širším okolí
na podzim roku 1938. Situaci ve městě a okolních
obcích dokreslí úryvky z obecních a školních kronik.
Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum
v Uh. Hradišti.

Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše

Přednáškové centrum
Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
Štefánikova 1285, Uherské Hradiště,
čtvrtek 21. února v 17.00 hodin, vstup volný.

Jarní prázdniny ve Slováckém muzeu
Vy, co jste tvořiví nebo se doma neradi jen tak nudíte,
přijďte za námi o jarních prázdninách do muzea.
Připravili jsme pro vás dílničky. Rozloučíme se spolu
se zimou, budeme vyhlížet jaro a připravíme se na
nadcházející fašankové veselí. Úterý – ponožkové
zvířátko (ponožku s sebou), středa – chňapka na
smažení koblížků, čtvrtek – barevné girlandy
a fašankové masky.
Hlavní budova muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
úterý 26. – čtvrtek 28. února, od 9.00 do 15.00 hodin.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Památník Velké Moravy.

Vampyrismus
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně
jsou v Památníku zrekonstruovány nálezy
objevených hrobů „vampýrů“ ze Starého Města
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2019.

Putování dějinami
s Cyrilem a Metodějem
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného
československého státu v roce 2018 uspořádalo
sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje ve spolupráci se Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti výtvarnou soutěž, do které
se zapojilo 40 škol, zejména z Moravy, západního
Slovenska a Nitranska. Putovní výstava představí
výběr z celkového počtu 268 soutěžních prací.
Výstava potrvá do 28. února 2019.

Výstavy mimo objekty muzea

Výukové programy

Uherské Hradiště – město královské
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako
královské město, pevnost na řece Moravě
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo
ve Slováckém centru kultury a tradic
(bývalé jezuitské koleji) město Uherské Hradiště
ve spolupráci se Slováckým muzeem.
Otevřeno úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

Uherské Hradiště v době první republiky
Výstava k 100. výročí vzniku Československé
republiky dokumentuje nejen události v říjnu
1918, ale především rozvoj města v meziválečném
období. Výstavu připravily město Uherské Hradiště
a Slovácké muzeum.
Chodba Jezuitské koleje, Masarykovo náměstí 21,
Uherské Hradiště. Výstava potrvá do 31. srpna 2019.

Stálá expozice Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko jsou
doprovodné výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ:
Fašanku, fašanku, už je ťa na mále aneb
Masopust na Slovácku.
Rezervace: Mgr. Lenka Vlková
E-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 693 528, 572 551 370

Památník Velké Moravy Staré Město
Součástí stálé multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše jsou doprovodné výukové
programy pro MŠ, ZŠ a SŠ:
Po stopách Mojslava, Cyril a Metoděj
– příběh dvou bratrů a Velká Morava láká
k prostřenému stolu.
Rezervace: MgA. Petra Tománková
E-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 282 498
Další podrobnosti k výukovým programům naleznete
na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Darujte svým blízkým, přátelům, kamarádům
DÁRKOVÝ POUKAZ do Slováckého muzea.
K dostání na pokladnách objektů muzea.

POZOR!!!
Muzeum v přírodě Topolná je pro veřejnost
z důvodu probíhající rekonstrukce až do odvolání
uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Hlavní budova muzea
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Otevřeno: po–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Tel.: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště
Otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Tel.: 572 552 425
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

Památník Velké Moravy
Jezuitská 1885, 686 03 Staré Město
Otevřeno: po–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
Tel.: 572 543 382
E-mail: pamatnik@slovackemuzeum.cz

www.slovackemuzeum.cz

Ilustrační foto.

Muzeum v přírodě Topolná

Kontakty

Získejte seniorskou slevu již od 55 let věku
vyřízením senior pasu.
Více informací na pokladně hlavní budovy
Slováckého muzea anebo www.seniorpasy.cz

Zřizovatel

Partneři

