Hlavní budova muzea
Ve Smetanových sadech
Malý sál

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.

Vánoční světlo
Výstava věnovaná symbolice světla v době adventu
a Vánoc. Přiblíží význam rozsvěcování rorátních
sloupků, symboliku svící na adventních věncích,
vývoj osvětlení vánočního stromku, význam
betlémské hvězdy i poměrně nový fenomén
betlémského světla.
Výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek 4. 10. 2018
a potrvá do 27. ledna 2019.

říjen

PROGRAM 2018

Milan Grygar, Lesní jahody.

Ilustrační foto.

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.

Dar světla

Ilustrační foto.

V rámci výstavy Vánoční světlo si s žáky probereme
fenomén světla ve vánočním období. Dozví se
o smyslu rozsvěcování svící v domácnostech
i kostelích, ale také proč se zapalovaly svíčky na
adventním věnci. Přiblížíme si vývoj osvětlení
vánočních stromků a poměrně krátkou historii
přinášení betlémského světla do kostelů a rodin
věřících. Součástí programu bude také tvořivá dílna
s výrobou svíček a vánočních svícnů.
Rezervace: Mgr. Lenka Vlková
E-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 693 528, 572 551 370
Vstupné dle platného ceníku SM.

Galerie Slováckého muzea

Kulturní akce, přednášky, besedy

Přízemní sál

Velký a malý sál 1. patro

Jaroslav Blažek / výběr z tvorby

O čem si rozpráva
Česko, Slovensko, Morava

Výstava představuje práce vynikajícího pražského
malíře – figuralisty s moravskými kořeny, který zcela
osobitým úsporným a lyrickým způsobem zachycuje
poetiku jihomoravského venkova, svátečních
i všedních dní, krajiny nebo portréty lidí.
Vernisáž 25. října v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 6. ledna 2019.

Výstava k 100. výročí vzniku
Československé republiky
Kolektivní výstava českých a slovenských výtvarníků,
kteří se ve svých dílech inspirují životem a vztahy
mezi našimi dvěma národy – co a jak bylo
a co máme společné. Z toho ostatně vychází
a celý záměr nastiňuje také zvolený dvoujazyčný
název výstavního projektu.
Vernisáž 25. října v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 6. ledna 2019.

Doprovodný program pro školy k výstavě
O čem si rozprává Česko, Slovensko, Morava

Rozumíme si ještě?
Prohlídka výstavy nabídne žákům základních
a středních škol vyzkoušet si znalosti slovenštiny,
její odlišnosti, zvláštnosti a význam slov v porovnání
s češtinou. Program je připravený pro kombinaci
výuky výtvarné výchovy a jazyka českého.
Rezervace: Mgr. Marie Martykánová
E-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 693 528, 572 551 370
Vstupné dle platného ceníku SM.
Jaroslav Blažek, autoportrét.

Ondřejský sál / Stálá expozice
Umění jihovýchodní Moravy
Obrazy, sochy, kresby a grafika z 19. a 20. století.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda,
S.Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, I. Vaculková atd.).

Vaříme v muzeu!
„Na guláš (ne) volební, do muzea doběhni!“
Přestože guláš je původem maďarský pokrm
z masových kostek v omáčce z cibule kořeněné
paprikou, zdomácněl i v kuchyních okolních států.
Přijďte se naučit vařit guláš od mistra kuchaře
Františka Tataříka. K ochutnávce bude připraven
hovězí guláš, připravíme i variantu s bramborami,
zjistíte, jak se vaří guláš mexický nebo prezidentský.
Sobota 6. října, od 9.00 do 12.00 hodin. Vstupné 50 Kč.
Cena zahrnuje ochutnávku jednoho jídla.

Habsburkové a české země
v 19. a 20. století
Přednáška doc. PhDr. Jiřího Pernese, Dr., se zaměří
na dějinný vývoj českých zemí a především na osobu
a vládu císaře Františka Josefa I., stejně jako na jeho
nejbližší příbuzné, na jejich životní osudy, radosti
a strasti, šťastné i nešťastné lásky.
Pořádají Muzejní spolek
a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Přednáškové centrum Slováckého muzea,
Štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren),
čtvrtek 18. října 2018 v 17.00 hodin. Vstup volný.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Život na Velké Moravě
Prázdniny jsou za námi a na děti se opět těší skřítek
Zvídálek. Tentokrát na ně bude čekat na
velkomoravském Památníku ve Starém Městě.
Oslavíme spolu den archeologie, povíme si o životě
na Velké Moravě a určitě si i něco vyrobíme.
Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, Staré Město,
neděle 21. října, od 13.00 do 17.00 hodin.
Vstupné dítě 40 Kč, rodina 100 Kč.

Výstavy mimo objekty muzea

Památník Velké Moravy
Staré Město
UŽ JE NÁM 100 LET
K významnému výročí vzniku našeho státu jsme pro
děti připravili výukový program, v rámci kterého si
společně připomeneme důležité události, které se
před sto lety odehrály, osobnosti, které se jich
účastnily, a státní symboly, které přetrvaly až dodnes.
Náplň programu bude společné povídání a tematická
dílnička. Program je určen pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Délka programu 60 minut.
Cena programu: MŠ 20Kč/žák, ZŠ 20 Kč + 40 Kč vstup
do muzea (držitelé permanentek vstup zdarma)
pedagogický doprovod vstup zdarma.

Uherské Hradiště – město královské

Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše
Vampyrismus
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města
a Modré u Velehradu.

Věznice Uherské Hradiště

Tvořivé prázdniny
O podzimních prázdninách se uskuteční dílnička,
kde si můžete všichni, malí i velcí, vyrobit lapač
zlých snů. K jeho vyzdobení bude připraveno
pestrobarevné peří, korálky, provázky a nitky.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Hudební
spolek Umíme Hrát si vás dovolují pozvat na koncert
Slováckého komorního orchestru a Jiřího Pospíchala.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103,
Uherské Hradiště, středa 31. října 2018 v 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek v pokladně Galerie SM
(plné vstupné 200,- Kč, studenti a senioři 100,- Kč,
děti zdarma).

Uherské Hradiště v době první republiky

Chodba Jezuitské koleje, Masarykovo náměstí 21,
Uherské Hradiště. Výstava potrvá do 31. prosince 2018.

Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179,
Uherské Hradiště, 22. – 25. 10., případně dle domluvy.

Koncert k 100. výročí
vzniku Československa

Otevřeno úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

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.

Výstava potrvá do 31. prosince 2018.

Rezervace: MgA. Petra Tománková
E-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
Telefon: +420 734 282 498

Hlavní budova, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště,
pondělí 29. října, od 10.00 do 15.00 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.

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.

Ilustrační foto.

Muzeum lidových pálenic Vlčnov
Stálá expozice v památkově chráněné hospodářské
usedlosti čp. 65 ve Vlčnově je věnována podomácké
výrobě slivovice a ovocných destilátů a její historii
na moravsko-slovenském pomezí.

Muzeum v přírodě Topolná
POZOR!!!
Muzeum v přírodě Topolná je pro veřejnost
z důvodu probíhající rekonstrukce od 3. 9.
až do odvolání uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Expozice věnovaná dějinám uherskohradišťské
věznice se zaměřuje na období nacistického
a komunistického režimu. Přibližuje vlastní provoz
věznice a vypráví příběhy lidí, kteří se ocitli za jejími
zdmi. Strohé archivní dokumenty kontrastují
s emotivními vzpomínkami vězňů. Pohled do
nepřístupné věznice poskytne videozáznam,
který byl pořízen na podzim roku 2016 a který
zachycuje stav cel, samovazeb i vězeňské kaple.
Obraz podkreslují vzpomínky odsouzených na
výslechy Státní bezpečností i životní podmínky
ve věznici.
Přístup do expozice není bezbariérový!
Expozice zpřístupněna na požádání:
Městské informační centrum Uherské Hradiště,
telefon: 572 525 525,
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
Vstup do expozice 10 Kč/osoba.
Podkroví, U Reduty 256, Uherské Hradiště.

Výukové programy
Kontakty

Stálá expozice Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko jsou
doprovodné výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ:
Klásek ke klásku, zrnko k zrnečku aneb Slavnost
dožínek a vinobraní v lidové tradici, Hody milé
hody aneb Hodová tradice 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
Mobil: +420 734 282 498

Komentovaná prohlídka
expozice Věznice Uherské Hradiště
Cílem programu je zprostředkovat celé dějiny
věznice od stavby až po uzavření, ale hlavní
pozornost je soustředěna na období nacistického
a komunistického režimu a osudy uvězněných lidí.
Program je určen pro II. stupeň ZŠ, SŠ v počtu
max. 30 žáků ve skupině. Délka prohlídky: max. 45 minut.
Rezervace: MgA. Petra Tománková
E-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
Mobil: +420 734 282 498
Reduta, U Reduty 256, Uherské Hradiště.
Cena prohlídky 200 Kč/skupina.
Pedagogický doprovod zdarma.

Další podrobnosti k výukovým programům naleznete
na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

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

Muzeum lidových pálenic Vlčnov
čp. 65, 687 61 Vlčnov
Otevřeno: duben: po–pá 9.00–17.00 hodin
po předchozím objednání

so–ne 13.00–17.00 hodin
bez nutnosti předchozího objednání

Tel.: +420 733 621 054 Libuše Stloukalová,
+420 774 621 063 Josef Šobáň
v případě nedostupnosti:
Zdeňka Taláková, provozní: mobil: +420 774 124 020
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

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

slovackemuzeum.cz
Zřizovatel

Partneři
Pohled do expozice.

