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LEDEN 2018
Kulturní akce, přednášky, besedy
Komentovaná prohlídka výstavy
Mateusze Dworského

Komentovaná prohlídka
Výstavy Slovácka 1937

Kurátorka PhDr. Milada Frolcová vás provede výstavou
Mateusz Dworski / oživený – (ne)oživený. Vystaveny
boudou i další práce, které se do instalace nevešly.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské
Hradiště, sobota 6. ledna 2018 v 14.00 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.

Autorka výstavy PhDr. Blanka Rašticová provede
výstavou a přiblíží nejen historii a obsah výstavy, ale
seznámí vás také se zajímavostmi, které se do muzejní
výstavy nevešly.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradiště, čtvrtek 18. ledna 2018
v 17.00 hodin. Vstupné dle platného ceníku.

Poslední komentovaná prohlídka výstavy
Jiřího Heřmana

Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Vládci noci

S kurátorkou Mgr. Marií Martykánovou se naposledy
podíváte na Heřmanovy obrazy a dozvíte se poslední
zajímavosti a tajemství, o kterých se ještě nemluvilo.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské
Hradiště, sobota 6. ledna 2018 v 15.00 hodin.
Vstupné dle platného ceníku.

V prvním lednovém rodinném setkání se všemi
šikovnými zvídálky v programu Zvídálkové, vzhůru do
muzea! zavítáme do výstavy Vládci noci. Popovídáme si
o tom, kde zvířata žijí a co právě dělají v nočních
hodinách, když nespí. Připomeneme si také, jak chránit
životní prostředí, a určitě si spolu užijeme noční
překvapení. Chybět nebude ani tvořivá dílnička
a rodinné focení.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradiště, neděle 21. ledna, od 13.00
do 17.00 hodin. Vstupné dítě 40 Kč, rodina 90 Kč.

Nálezy ze ZUŠky
Aktuální archeologické nálezy – výzkum ZUŠ
v Uherském Hradišti
Menší výstava představí výběr archeologických nálezů
z archeologického výzkumu na Mariánském náměstí
v Uherském Hradišti. Mezi nejzajímavější nálezy patří
falsum arabského dirhamu, náramek ze zlatého drátu,
zlomky kování z barevných kovů a předměty ze dřeva
a kůží. Nálezy budou prezentovány v nálezovém stavu.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179, Uherské
Hradiště. Výstava bude zpřístupněna ve čtvrtek
11. ledna a potrvá pouze do 21. ledna 2018.

Kam chodí spát mravenci?
Zajímavosti ze života jedné z neúspěšnějších,
nejvlivnějších a také nejzajímavějších skupin hmyzu.
Přednáší RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.,
a Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady
179, Uherské Hradiště, čtvrtek 25. ledna,
17.00 hodin. Vstupné dle platného ceníku.
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LEDEN 2018
Hlavní budova muzea
ve Smetanových sadech

Malý sál
Výstava Slovácka 1937

Velký sál
Vládci noci

Národopisná expozice Slovácko

Před 80 lety se v Uherském Hradišti uskutečnila Výstava
Slovácka 1937, která se stala nejvýznamnější výstavní
akcí roku v Československé republice. Výstaviště
zahrnující 33 pavilonů bylo umístěno na ploše více než
100 000 m² na dnešním náměstí Míru a ve
Smetanových sadech. V průběhu konání výstavy
(20. 6. – 22. 8. 1937) byla pořádána řada doprovodných
akcí, jakými byly národopisné slavnosti, sjezdy
politických stran, shromáždění a sjezdy
hospodářských, sportovních a národních korporací.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připomene
tuto ojedinělou akci stejnojmennou výstavou, která
kromě fotografií bude doplněna historickými
předměty.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště.
Výstava potrvá do 28. ledna 2018.
V rámci výstavy je možnost objednat si komentovanou
prohlídku výstavy pro žáky základních a středních škol.
Psal se rok třicátý sedmý aneb Výstava Slovácka
1937. Žáci se dozví nejen to, že výstava byla tou
nejvýznamnější akcí roku v tehdejší Československé
republice. Zmapujeme si celkový průběh, umístění
pavilonů v Uherském Hradišti, jednotlivé okruhy, ale
také státní návštěvu tehdejšího prezidenta republiky
dr. Edvarda Beneše, který nad ní měl patronát.
Rezervace u Mgr. Lenky Vlkové,
e-mail:lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz,
telefon: 734 693 528; 572 551 370.
Další podrobnosti naleznete na
www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Výstava o nočním životě zvířat vysvětluje, jak a pomocí
čeho se ve tmě orientují. Objasňuje, jaký vliv na jejich
život má člověk, který už dávno nechodí „spát se
slepicemi“. Nebo co je to světelný smog a co způsobuje
nejen zvířatům, ale i lidem. V lese, na dvoře,
v mokřadech nebo na louce jsou instalovány desítky
dermoplastických preparátů: hlodavci, ptáci
i rozměrově větší zvířata, jako je liška obecná, rys
ostrovid, srnec obecný či prase divoké. Výstava vznikla
ve spolupráci s Muzeem Těšínska, Muzeem Beskyd,
Muzeem regionu Valašsko, Muzeem jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Gymnáziem Uherské Hradiště
a Mysliveckým spolkem Bukovina Popovice.
Hlavní budova, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště.
Výstava potrvá do 4. března 2018.

Expozice s novým architektonickým řešením
i technickým vybavením přibližuje zaměstnání, bydlení,
původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady
i zvyky rodinného a výročněobyčejového cyklu na
S l o v á c k u . Tr o j r o z m ě r n é p ř e d m ě t y d o p l ň u j í
multimediální prvky v podobě animací vybraných
dioramat, krátké filmy. Své znalosti o Slovácku můžete
prověřit v interaktivních testech. Elektronická databáze
nabízí na 1 800 archivních fotografií, videozáznamů
i archivní audiosnímky.

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje
Slovácká jizba – výběrová prodejna tradičních
rukodělných výrobků
V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském
Hradišti se nachází prodejna s pestrou nabídkou
sortimentu vycházejícího z tradiční lidové výroby.
Můžete zde zhlédnout i zakoupit užitkové a dekorační
předměty z keramiky, z přírodních pletiv, výrobky
z kovu i ze dřeva, textilie, ale i drobné zvykoslovné
předměty.
Pondělí–neděle: 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.

K výstavě Vládci noci jsme pro děti připravili
dobrodružný výukový program Svět nočních zvířat.
S baterkou se projdeme temným lesem, potkáme zvířata,
která ožívají nebo loví hlavně v noci. Povíme si o jejich
životním prostředí i o tom, jak do něj někdy nehezky
zasahuje člověk. Obsah programu: prohlídka výstavy,
tvořivé a vědomostní aktivity. Program je připraven pro
žáky MŠ, žáky prvního i druhého stupně ZŠ,
čas 60–90 minut. Rezervace u MgA. Petry Tománkové,
e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz,
mobil: 734 282 498. Další podrobnosti naleznete na
www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.
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Galerie Slováckého muzea

Velký a malý sál 1. patro

Přízemní sál

Jiří Karel Heřman (1892–1969)
ateliér plný pohody

Mateusz Dworski
OŽIVENÝ – (NE)OŽIVENÝ
sochy, plakety, kresby
Jméno polského umělce Mateusze Dworského je
v Uherském Hradišti dobře známé z hradišťského
Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety
a drobné plastiky. Komorní plastice, grafice a kresbě se
věnuje od počátku svého tvůrčího úsilí. Nyní se však
představuje poprvé samostatnou výstavou.
Návštěvníci uvidí průřez jeho prací za posledních deset
let.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103,
Uherské Hradiště. Výstava potrvá do 7. ledna 2018.

Výstava je připomínkou 125. výročí narození malíře,
jehož životní cesta začala v Paříži a skončila v Uherském
Hradišti. Výběr z jeho početné tvorby představuje
umělecký vývoj a citový vztah ke krajině v mnoha
podobách a prožitcích. Kultivovaná barevnost
a nezaměnitelný rukopis se schopností poetické
impresivní lehkosti, to jsou osobité znaky autorova
výtvarného úsilí.
Není náhodou, že obrazy J. K. Heřmana dodnes zdobí
desítky soukromých i veřejných interiérů. Poctou
tomuto umělci je také vydání katalogu, na čemž má
zásluhu Muzejní spolek s finanční podporou města
Uherské Hradiště.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103,
Uherské Hradiště. Výstava potrvá do 7. ledna 2018.

Ondřejský sál
Stálá expozice

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 atd.)
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Památník Velké Moravy ve Starém Městě
Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše
Otevírací doba: denně 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.

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.
Výstava potrvá do 31. prosince 2017.

Soubor lidových staveb –
Topolná č. p. 90 a 93

Výstavy mimo objekty muzea

Stálá expozice lidového bydlení a kovářství
na Slovácku

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.
Otevírací doba:
úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

Zemědělské usedlosti, památky lidového stavitelství
přibližují obydlí s patrovou komorou, expozicí
rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlévy
a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín,
vahadlová a roubená studna, polní kříž.
Topolná, nad kostelem, celoročně pro předem
objednané skupiny (telefon: A. Knot, 572 508 247).

Uherské Hradiště – město královské

Výukové programy
Makedonie – Putování (nejen) po stopách
Sedmipočetníků
Fotografická výstava z putování po stopách
Sedmipočetníků nás zavede k břehům Ohridského
jezera v jihozápadní Makedonii, k místům posledního
odpočinku Klimenta a Nauma, do hlavního města
Makedonie – Skopje a k vrcholkům pohoří Šar planina.
Památní Velké Moravy, Jezuitská 1885,
Staré Město. Výstava potrvá do 1. dubna 2018.

Výukové programy – 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 u Mgr. Lenky Vlkové,
e-mail: lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz,
telefon: 734 693 528; 572 551 370. Další podrobnosti
naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Výukové programy –
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
a Cyril a Metoděj – Příběh dvou bratrů.
Rezervace u MgA. Petry Tománkové,
e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz,
mobil: 734 282 498. Další podrobnosti naleznete na
www.slovackemuzeum.cz v sekci Pro školy.

Cyrilometodějský Velehrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem,
který patří k nejvýznamnějším poutním místům
na Moravě.
Výstava je financována Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů
spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera, Klášter 1, Rajhrad.

