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.

Centrum péče o tradiční lidovou
kulturu Zlínského kraje

červen

PROGRAM 2018

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.

BERGMAN 100
44. letní filmová škola v Uherském Hradišti.
Výstava plakátů k filmům legendárního švédského
režiséra Ingmara Bergmana ze sbírky TERRYHO
PONOŽKY. Výběr plakátů kompiluje jak návrhy
československých autorů k filmům uvedených
v domácích kinech do roku 1989, tak i plakáty
polských a německých tvůrců.
Výstava bude zpřístupněna 18. června
a potrvá do 9. září 2018.

Velký sál
Pivo a tabáček
330 let od založení Jarošovského pivovaru
Od Egypta po Jarošov, tak dlouhý příběh vaření
piva vypráví výstava, která vznikla u příležitosti
výročí 330 let od založení Jarošovského pivovaru.
Výstava vznikla ve spolupráci s Jarošovským pivovarem, a. s.

Výstava potrvá do 23. září 2018.

Malý sál
Odborná škola knihvazačská
v Uherském Hradišti
Výstava mapuje stoletou historii knihvazačské
školy v Uherském Hradišti, jediné školy tohoto
druhu na Moravě. Nechává nahlédnout na
krásnou knižní vazbu a představuje osobnosti
spjaté s dějinami školy.
Výstava potrvá do 3. června 2018.

Foto z výstavy.

Galerie Slováckého muzea
Přízemní sál
Josef Beran, Jaroslav Hrabec,
Jaroslav Melichárek
Obrazy pro potěšení
Tři výtvarní umělci patřili po několik desetiletí
k osobnostem uherskohradišťského kulturního
života a jejich obrazy jsou početně zastoupené
v soukromých i veřejných sbírkách.
Výběrem z jejich tvorby si připomeneme přínos
do regionálního umění, spojitosti v námětech
i odlišnosti v malířském rukopisu.
Výstava potrvá do 8. července.

Velký a malý sál 1. patro
Tyjátr je když…
Letošní 6. ročník přehlídky žákovských prací
z hradišťské ZUŠky opět překvapí množstvím
nápadů, výtvorů, použitých technik a materiálů.
Stovky exponátů v nápadité instalaci potěší
veřejnost, ale zároveň poslouží jako inspirace
pro výtvarnou výchovu v mateřských a základních
školách. Výtvarný projekt spolupořádaný se
Základní uměleckou školou v Uherském Hradišti.
Výstava potrvá do 8. července.

Ondřejský sál / Stálá expozice

NOC S METODĚJEM 2018
Dějiny lokality Výšina svatého Metoděje se začaly psát v první
třetině 9. století, kdy Slované, spolu s misionáři z Akvileje a ze
Salcburku, začali stavět kostel na půdorysu řeckého kříže.
V roce 863 na toto místo přišla byzantská misie, v jejímž čele stál
Konstantin a jeho bratr Metoděj. K původnímu kostelu byl
přistavěn kostel s apsidou, který se stal místem výuky mnichů.
Přijďte na toto posvátné místo se svými dětmi a připomeňte si
položení jednoho ze základních kamenů naší kultury.

Program
16.30–18.30 hodin Středověké odpoledne pro rodiny s dětmi
Přijďte si vyzkoušet, jak byste obstáli ve středověkém rytířském
turnaji a jiných disciplínách. Tradičně se můžete těšit na ukázku
přípravy dobových pokrmů – budete mít jedinečnou možnost
ochutnat středověkou kuchyni ze dvora královny Rejčky.
17.00–19.00 hodin TEMPUS
Hudební vystoupení středověké folk-rockové kapely. Kombinací
moderních a replik středověkých hudebních nástrojů vdechují
starým středověkým melodiím nový život.
19.00–19.15 hodin Zahájení večera
Krátkým připomenutím historického významu
Výšiny sv. Metoděje i ohlédnutím za minulými ročníky přivítá
návštěvníky starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha
a PhDr. Ivo Frolec, místostarosta města Uherského Hradiště
a ředitel Slováckého muzea.
19.15–20.00 hodin Znak městem vaším odedávna užívaný
zlepšiti chceme… – o česko-uherských válkách a znakové
listině s PhDr. Blankou Rašticovou
Dne 28. června 1481 udělil Matyáš Hunyádi zvaný Korvín
Uherskému Hradišti nový městský znak. Průběh událostí, které
tomu předcházely, přiblíží historička PhDr. Blanka Rašticová
a svým přednesem úryvků z historických pramenů doplní
zakladatel a umělecký šéf "Hoffmannova divadla
Uherské Hradiště" Karel Hoffmann. V rámci programu vystoupí
skupina Nuntius Regis.
20.30–22.00 hodin koncert Vlasta Redl & kapela

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.).

Výšina svatého Metoděje, Uherské Hradiště,
pátek 8. června 2018, 16.30–22.00 hodin.
Vstupné zdarma.
Více informací na slovackemuzeum.cz

Kulturní akce, přednášky, besedy
Fanek Jilík
O životě a tvorbě uměleckého knihaře
a spisovatele
Komponované odpoledne věnované životu a tvorbě
uměleckého knihaře Fanka Jilíka završí výstavu
Odborná škola knihvazačská v Uherském Hradišti.
Pořadem provede syn knihvazače, PaedDr. Jiří Jilík,
a herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil.
Hlavní budova muzea.
Sobota 2. června, 15.00 hodin.
Vstupné dle nového platného ceníku.

Kurz malování majoliky
V kurzu se pod vedením malířky Hany Šubrtové
naučíte základy techniky malování majoliky do
glazury a také se seznámíte s nejrozšířenějšími
motivy tupeské keramiky. Přihlášky můžete zasílat:
Mgr. Gabriele Směřičkové na e-mail:
gabriela.smerickova@slovackemuzeum.cz
nebo na telefon: 774 124 029.
Maximální počet účastníků – 10 osob.
Hlavní budova muzea.
Sobota 9. června, od 9.00 do 12.00 hodin.
Cena kurzu 800 Kč (200 Kč záloha);
v ceně je obsažen veškerý výtvarný materiál.

Z Horňácka na konec světa a zpět
Koncert Hudebního spolku Umíme Hrát. Starobylé
písně Horňácka, jak je slyšíte vy a jak je slyšel
Leoš Janáček, aby je pak do světa poslal.
Horňácká muzika Petra Mičky, kvarteto Jiřího
Pospíchala, Veronika Malatincová/ zpěv,
Petr Mička/ zpěv. Vstupné: děti zdarma, studenti
a senioři 50 Kč, plná cena vstupenky 200 Kč.

V nabídce je také vstupenka za 300 Kč, z níž bude
věnováno 100 Kč Nadaci VIAIVA.
Předprodej vstupenek v pokladně Galerie Slováckého
muzea. Koncert se uskuteční pouze v případě
příznivého počasí.
Nádvoří Galerie Slováckého muzea.
Neděle 10. června 2018 v 17.00 hodin.
Vstupné dle nového platného ceníku.

Komentovaná prohlídka výstavy malířů
Obrazy Josefa Berana, Jaroslava Hrabce
a Jaroslava Melichárka jistě potěší obdivovatele jejich
tvorby, přátele i pamětníky, kteří měli k těmto
umělcům blízko. Ve vzpomínkách se vrátíme v čase,
podělíme se o zajímavé zážitky z jejich života
i ateliérů, odpovíme si také na otázku, co všechno
měli společné.
Galerie Slováckého muzea.
Čtvrtek 21. června 2018 v 17.00 hodin.
Vstupné dle nového platného ceníku.
Na další komentované prohlídky pro třídy a skupiny je třeba
domluvit si termín s kurátorkou výstavy:
Mgr. Marie Martykánová, mobil 774 124 016,
e-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz

Památník Velké Moravy
Staré Město

Muzeum lidových pálenic Vlčnov

Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše

Muzeum v přírodě Topolná

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 2018.

Srbské kláštery UNESCO
Fotografická výstava představí starobylé kláštery
v Srbsku a na území Kosova.
Na seznamu UNESCO je jich zapsáno 6,
dalších 5 je na seznam nominováno.
Výstavu doplní fotografie Petra Francána.
Realizováno ve spolupráci s festivalem
Dny slovanské kultury.
Výstava potrvá do 2. září 2018.

S vysvědčením do muzea!
Děti, už se těšíte na závěr školního roku?
Přijďte se poslední školní den do Slováckého muzea
pochlubit svým vysvědčením. Při jeho předložení
u pokladny muzea vás čeká nejen volný vstup na
všechny aktuální výstavy, ale hlavně tvořivá dílnička.
Tentokrát si společně vyrobíme malý cestovatelský
deníček, do kterého si můžete zaznamenávat vaše
zážitky z prázdninových cest. Připraveno bude také
malování na obličej či malá odměna za samé jedničky.
Hlavní budova muzea.
Pátek 29. června, od 9.00 do 14.00 hodin.
Děti s vysvědčením vstup zdarma,
ostatní dle platného ceníku.

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.

Stálá expozice lidového bydlení
a kovářství na Slovácku
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.

Výstavy mimo objekty muzea
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.

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.

Zámek Chropyně, nám. Svobody 30, Chropyně.
Výstava potrvá do 30. září 2018.
Ilustrační foto.

Věznice Uherské Hradiště
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.
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

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 u MgA. Petry Tománkové,
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.

Stálá expozice Slovácko
Součástí národopisné expozice Slovácko jsou
doprovodné výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ:
Letnice v lidové tradici; Jak naseješ, tak sklidíš;
Tajemství hrnčířské dílny.
Rezervace u Mgr. Lenky Vlkové:
lenka.vlkova@slovackemuzeum.cz
+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 u MgA. Petry Tománkové:
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 498

Jarošovské pivo zdarma
Chcete ochutnat Jarošovské pivo?
Pokud navštívíte v sobotu 30. června
výstavu Pivo a tabáček, máme pro vás připraveno
drobné letní osvěžení. Každému dospělému
návštěvníkovi po zaplacení vstupného načepujeme
vychlazenou třetinku.

Kontakty
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 v přírodě Topolná
čp. 90 a 93, 687 11 Topolná
Otevřeno celoročně pro předem objednané skupiny
Tel.: 572 508 247 Augustin Knot
E-mail: info@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.: 733 621 054 Libuše Stloukalová,
774 621 063 Josef Šobáň
v případě nedostupnosti:
Zdeňka Taláková, provozní: mobil: 774 124 020
E-mail: info@slovackemuzeum.cz

slovackemuzeum.cz
Zřizovatel

Partneři

