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Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Programy pro děti a mládež ve stálé expozici Slovácko

ROK NA SLOVÁCKU
VE ZVYCÍCH
A SLAVNOSTECH
Výukové programy jsou zaměřeny na zvyky a obyčeje
v průběhu celého roku. Děti se dozví zajímavosti
o jednotlivých zvycích, naučí se píseň nebo tanec vztahující
se ke konkrétní situaci, formou hry poznávají
atributy výročních slavností. S lektorem si na závěr
návštěvy v muzeu vyplní pracovní listy a vytvoří výrobek,
který se váže k daným obyčejům.
VARIANTY PROGRAMU PŘIZPŮSOBENÉ VĚKU DĚTÍ A RVP
JSOU URČENY PRO:
MŠ (předškolní věk) – 1. třída ZŠ,
1. stupeň ZŠ 2.–5. třída,
2. stupeň ZŠ 6.–9. třída.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut
CENA PROGRAMU:
držitelé permanentek Slováckého muzea: ZŠ – 20 Kč/žák,
ostatní: ZŠ – 55 Kč/žák
(vstup do Slováckého muzea – 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák).
MŠ pouze cena za program – 20 Kč/žák.
Pedagogický doprovod zdarma.

MŠ

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
e-mail: alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
telefon: 734 693 528

1.

Hlavní budova Slováckého muzea
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Klásek ke klásku, zrnko k zrnečku
aneb Slavnost dožínek a vinobraní
v lidové tradici
NÁPLŇ PROGRAMU:
během výukového programu se děti dozví, jak vypadala slavnost
dožínek a vinobraní na Slovácku. Vyrobí si obrázek z různých druhů
obilek, zhotoví výzdobu na dožínkový věnec, naučí se a zazpívají si
písně k dožínkám i vinobraní, součástí programu je také rozeznávání
různých druhů obilí. Výstupem budou pracovní listy, které dětem
budou sloužit jako zdroj informací.
TERMÍN PROGRAMU:
září–říjen

2.
Hody milé hody aneb Hodová tradice
na Slovácku
NÁPLŇ PROGRAMU:
v tomto výukovém programu se děti seznámí s tradičními hody, jak
se v minulosti na Slovácku slavily a jak se slaví dnes. Během hry
si zvolí stárka a stárku (představitele hodové chasy), vyzdobí si hodové
právo, ale i listinu pro povolení hodové obchůzky a zábavy, naučí
a zazpívají si písně pro hodovou chasu. Výstupem budou pracovní listy,
které dětem budou sloužit jako zdroj informací.
TERMÍN PROGRAMU:
září–říjen

3.

Hlavní budova Slováckého muzea

Čekání na příchod Spasitele
aneb Advent na Slovácku
NÁPLŇ PROGRAMU:
během výukového programu se děti dozví, co je to advent, jaké
obchůzky jsou s tímto obdobím spojeny (mikulášská obchůzka,
obchůzka lucek) a jaké zvyky se dříve dodržovaly. Děti si vyrobí
masky čerta a Mikuláše. V pracovních listech si zopakují znalosti
probíraného tématu.
TERMÍN PROGRAMU:
listopad–prosinec

4.
Ten vánoční čas aneb Vánoce
v lidové tradici
NÁPLŇ PROGRAMU:
prostřednictvím výukového programu dětem přiblížíme tradice
spojené s obdobím Vánoc na Slovácku. Vyrobí a sestaví si papírový
betlém, vytvoří ozdoby na vánoční stromeček, součástí programu
bude také zdobení perníčků, zazpíváme si koledy. Pro zopakování
probírané tematiky poslouží dětem pracovní listy.
TERMÍN PROGRAMU:
listopad–prosinec
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5.

Hlavní budova Slováckého muzea
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Fašanku, fašanku, už je ťa na mále
aneb Masopust na Slovácku
NÁPLŇ PROGRAMU:
během výukového programu se děti dozví zajímavosti o období
masopustu a jak se konec masopustu slavil na Slovácku.
Vyrobí si masky a naučí se písně masopustní obchůzky. Nebudou
chybět ani pracovní listy.
TERMÍN PROGRAMU:
leden–únor

6.
Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi
aneb Předvelikonoční doba postní
na Slovácku
NÁPLŇ PROGRAMU:
děti se dozví vše o zvycích spojených s obdobím od Popeleční středy
až do Zeleného čtvrtku. Vyrobí si vlastní ﬁguru mařeny, naučí se
písně spojené s vynášením mařeny a přinášením létečka. Součástí
programu bude průvod s vynášením mařeny, smrtky a přinášením
nového létečka o Květné neděli. Na závěr programu prověří děti své
znalosti v pracovních listech.
TERMÍN PROGRAMU:
březen–duben

7.

Hlavní budova Slováckého muzea
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Komu to vajíčko daruju, toho věrně
miluju aneb Velikonoce v lidové tradici
NÁPLŇ PROGRAMU:
tento výukový program je zaměřen na období Velikonoc a zvyky,
které jsou s tímto obdobím spjaty. Řekneme si, jak se zdobí kraslice,
pletou žíly a naučíme se říkanky, které provázejí „šlaháče“
o Velikonočním pondělí. Součástí programu budou i tvořivé dílničky,
kde si děti vyzkouší vlastní výrobu kraslic. Pro zopakování probírané
tematiky poslouží dětem pracovní listy.
TERMÍN PROGRAMU:
březen–duben

8.
Máme krála chudobného
aneb Letnice v lidové tradici
NÁPLŇ PROGRAMU:
prostřednictvím výukového programu dětem přiblížíme tradice
spojené s obdobím svátku letnic (jízda králů, královničky). Součástí
programu je nazdobení koně pro krále, děti se naučí vyvolávačky
družiny doprovázející krále, zazpívají si písně královniček. V pracovních
listech, které dostanou, si zopakují znalosti probírané látky.
TERMÍN PROGRAMU:
květen–červen

Hlavní budova
Slováckého muzea
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BEZ PRÁCE
NEJSOU KOLÁČE
Výukové programy jsou zaměřeny na zaměstnání, práci na poli,
v domácnosti a řemesla. Děti se seznámí s konkrétní činností,
řemeslem či rukodělnou technikou, dozví se vše zajímavé o práci
na poli, v hospodářství i v různých řemeslnických dílnách, rozeznají
pomůcky a nářadí sedláka, hrnčíře a dalších profesí. Na závěr vyplní
pracovní listy, které prověří jejich pozornost při výkladu.
VARIANTY PROGRAMU PŘIZPŮSOBENÉ VĚKU DĚTÍ A RVP
JSOU URČENY PRO:
MŠ (předškolní věk) – 1. třída ZŠ,
1. stupeň ZŠ 2.–5. třída,
2. stupeň ZŠ 6.–9. třída.
DÉLKA PROGRAMU:
60 minut
CENA PROGRAMU:
držitelé permanentek Slováckého muzea: ZŠ – 20 Kč/žák,
ostatní: ZŠ – 55 Kč/žák
(vstup do Slováckého muzea – 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák).
MŠ pouze cena za program – 20 Kč/žák.
Pedagogický doprovod zdarma.

MŠ

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
e-mail: alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
telefon: 734 693 528

1.
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Jak naseješ, tak sklidíš
aneb Rok v hospodářství na Slovácku
NÁPLŇ PROGRAMU:
během výukového programu se děti seznámí se zemědělskými
pracemi v průběhu roku (obdělávání půdy, setí, sklizeň), zhotoví si
obrázek z různých plodin, vyrobí bramborové tiskátko. Součástí
programu bude poznávání semínek plodin pěstovaných na Slovácku.
Výstupem budou pracovní listy, ve kterých si děti zopakují probíranou
látku.
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně

2.
Tajemství hrnčířské dílny
NÁPLŇ PROGRAMU:
prostřednictvím výukového programu se děti seznámí s hlínou
a jejím zpracováním i výrobky hrnčířů ze Slovácka. Děti se dozví,
co všechno najdeme v hrnčířské dílně a co potřeboval hrnčíř ke své
práci, zhotoví si vlastní výrobek, vyzkouší techniky výzdoby
keramických předmětů. Výstupem budou pracovní listy, ve kterých
si děti zopakují probírané téma.
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně

Hlavní budova
Slováckého muzea
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ŽIVOT
NA SLOVÁCKU
Výukové programy dětem přiblíží, jaký byl život na Slovácku
v minulosti. Děti se seznámí s jednotlivými obyčeji a tradicemi,
které se zde dříve dodržovaly. Dozví se, jak se lidé odívali, jak pracovali
nebo trávili volný čas. Na závěr výukových programů nebudou chybět
tvořivé dílničky.
VARIANTY PROGRAMU PŘIZPŮSOBENÉ VĚKU DĚTÍ A RVP
JSOU URČENY PRO:
MŠ (předškolní věk) – 1. třída ZŠ,
1. stupeň ZŠ 2.–5. třída,
2. stupeň ZŠ 6.–9. třída.
DÉLKA PROGRAMU:
60 minut
CENA PROGRAMU:
držitelé permanentek Slováckého muzea: ZŠ – 20 Kč/žák,
ostatní: ZŠ – 55 Kč/žák
(vstup do Slováckého muzea – 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák).
MŠ pouze cena za program – 20 Kč/žák.
Pedagogický doprovod zdarma.

MŠ

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
e-mail: alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
telefon: 734 693 528

1.

Hlavní budova Slováckého muzea
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Zvyky během roku – od Tří králů
do Vánoc
NÁPLŇ PROGRAMU:
tento výukový program má za cíl přiblížit jednotlivé zvyky a tradice,
které se slavily během celého roku, některé z nich se dochovaly
dodnes. Děti zjistí, co je to masopust, jízda králů, ale taky se dozví,
jak se v minulosti slavily Velikonoce či Vánoce. Na závěr programu
si děti vytvoří výrobek, který souvisí s jednotlivými zvyky.
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně

2.
Život tehdy a dnes
NÁPLŇ PROGRAMU:
během tohoto programu se děti dozví, jaký byl život na Slovácku
v minulosti a jaký je dnes. Zjistí, které tradice se dodržovaly, jak se
lidé odívali, ale také čím se živili. Řekneme si něco o lidovém oděvu,
ale i o tradičních řemeslech. Celý program bude ukončen dílničkami
a děti si domů odnesou výrobek.
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně

Památník
Velké Moravy
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Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885, 686 02 Staré Město

Výukové programy pro základní a střední školy

Po stopách Mojslava
Pokud navštívíte Památník Velké Moravy ve Starém Městě, tak se
dozvíte mnohé zajímavosti o Velkomoravské říši, které možná
neznáte. Příběhem stálé expozice vás provede chlapec jménem
Mojslav, jenž se v době Velké Moravy narodil a celý život na tomto
území prožil. Po skončení výkladu budou mít žáci možnost ověřit si
formou skupinové práce za pomoci pracovních listů, jak moc dávali
při prohlídce pozor. Mojslav si pro žáky přichystal úkoly, které jsou
zaměřeny na historii Velké Moravy.
NÁPLŇ PROGRAMU: komentovaná prohlídka stálé expozice. Žáci budou
mít k dispozici pracovní listy, se kterými budou během programu pracovat
ve skupině.
PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ DLE RVP: vlastivěda, dějepis,
výchova k občanství, český jazyk a literatura, pracovní činnost.
URČENO PRO: MŠ, ZŠ, SŠ, max. 30 dětí ve skupině. Program je vždy
uzpůsoben dle věku návštěvníků.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut
TERMÍN PROGRAMU: celoročně
CENA PROGRAMU: držitelé permanentek Slováckého muzea:
ZŠ, SŠ – 20 Kč/žák, ostatní: ZŠ, SŠ – 55 Kč/žák (vstup do stálé expozice PVM
– 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák), MŠ pouze cena za program – 20 Kč/žák.
K tomuto programu je vhodné zakoupit pracovní listy v ceně 25 Kč.
Pedagogický doprovod zdarma.
MŠ

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

SŠ

Program lze objednat:
MgA. Petra Tománková
e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
mobil: 734 282 498

Památník Velké Moravy
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Cyril a Metoděj
– příběh dvou bratrů
Dalo by se o nich říci: „Veni, vidi, vici“. Také oni přišli, viděli a zvítězili.
Nevedli však válku zbraněmi, ale rozumem a vírou. Položili základ
našeho jazyka a kultury a i díky nim se Velká Morava stala jedním
z nejsilnějších států tehdejšího světa. Program vás zve na setkání
s životem a dílem bratrů Cyrila a Metoděje.
NÁPLŇ PROGRAMU: seznámení s životem Cyrila a Metoděje,
prohlídka expozice (se zaměřením na život bratrů), výuka hlaholice
(překlad, psaní).
PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ DLE RVP: vlastivěda, dějepis,
výchova k občanství, český jazyk, pracovní činnost, komunikace.
URČENO PRO: první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, střední školy,
max. 30 dětí ve skupině.
DÉLKA PROGRAMU: 60–90 minut
TERMÍN PROGRAMU: celoročně
CENA PROGRAMU:
držitelé permanentek Slováckého muzea: ZŠ, SŠ – 20 Kč/žák,
ostatní: ZŠ, SŠ – 55 Kč/žák
(vstup do stálé expozice PVM – 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák).
K tomuto programu je vhodné zakoupit pracovní listy v ceně 25 Kč.
Pedagogický doprovod zdarma.

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

SŠ

Památník Velké Moravy
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Velká Morava láká
k prostřenému stolu
Zveme vás k prostřenému stolu, který je sice prostý, ale velmi chutný.
Na našem stole najdete jednoduchá a všední jídla, jež se podávala
v období Velké Moravy. A protože pečení holubi do pusy sami nelétají,
tak než zasednete ke stolu, je potřeba si pokrmy vyrobit.
NÁPLŇ PROGRAMU:
co se jedlo na Velké Moravě, prohlídka expozice (se zaměřením
na stolování a suroviny), výroba mouky (mletí na kamenném žernovu),
příprava jednoduchých receptů (placky pečené na kameni, různé
nátěrky, ovesná kaše), konzumace vyrobených pokrmů (placky,
tvarohová nátěrka s majoránkou, povidlová, sádlová s česnekem,
ovesná kaše s medem a ovocem).
PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ DLE RVP: vlastivěda, dějepis,
výchova k občanství, český jazyk, pracovní činnost, komunikace.
URČENO PRO: první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, střední školy. Dle
věku žáků a jejich schopností je upravována výroba pokrmů – vždy
po konzultaci s pedagogem, max. 30 dětí ve skupině.
DÉLKA PROGRAMU: 60–120 minut
TERMÍN PROGRAMU: březen–říjen (dle povětrnostních podmínek).
CENA PROGRAMU: držitelé permanentek Slováckého muzea:
ZŠ, SŠ – 40 Kč/žák, ostatní: ZŠ, SŠ – 75 Kč/žák
(vstup do stálé expozice PVM – 35 Kč/žák, program – 40 Kč/žák).
Pedagogický doprovod zdarma.

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

SŠ

Galerie
Slováckého muzea
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Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště

Stálé programy pro mateřské a základní školy
v dětském ateliéru

GALERIE DĚTEM
V prostoru dětského ateliéru až pod samou střechou galerie na děti
čekají dobrodružné výpravy za poznáním světa výtvarného umění.
Seznámíme s možnostmi vlastního tvoření a prožijeme spoustu
krásných zážitků.
CENA PROGRAMU:
držitelé permanentek Slováckého muzea: MŠ, ZŠ – 20 Kč/žák,
ostatní: MŠ, ZŠ – 55 Kč/žák (vstup do galerie – 35 Kč/žák,
program – 20 Kč/žák).
Pedagogický doprovod zdarma.

MŠ

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

Program lze objednat:
MgA. Petra Tománková
e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
mobil: 734 282 498

1.

Galerie Slováckého muzea
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Na návštěvě v galerii
NÁPLŇ PROGRAMU:
povídání formou dialogu o galerii jako místě pro výtvarné umění,
vysvětlování základních pojmů z výtvarného umění, ukázky
výtvarných děl podle oborů, tematiky, technik ad.
URČENO PRO:
MŠ, ZŠ. Program je vždy uzpůsoben dle věku návštěvníků.
DÉLKA PROGRAMU: 60–90 minut

MŠ

ZŠ
I.st

2.
Kouzelné barvičky
NÁPLŇ PROGRAMU:
seznámení se základními barvami a různými odstíny, barvy očima,
pocitem a představou, míchání vlastních barevných odstínů, dílnička.
PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ DLE RVP:
výtvarná výchova, hudební výchova, český jazyk, komunikace.
URČENO PRO:
MŠ, ZŠ. Program je vždy uzpůsoben dle věku návštěvníků.
DÉLKA PROGRAMU:
60–90 minut

MŠ

ZŠ
I.st

Poznámky:

Aktivity
mimo muzeum
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Komentované prohlídky a přednášky pro základní a střední školy

Umění ve veřejném
prostoru včera
a dnes
Proměny královského města Uherské Hradiště se promítají do jeho
podoby v řadě zajímavých staveb a uměleckých památek ve veřejném
prostoru. V historickém jádru převládá baroko a společně s odkazem
předešlých slohů i novějších uměleckých názorů zde souzní minulost
s přítomností. Prohlídku města, během níž se posluchači seznámí
s nejvýznamnějšími uměleckohistorickými památkami města, lze
realizovat jednak přímo ve městě nebo ve školách, případně
v přednáškovém centru Slováckého muzea, Štefánikova 1285.

URČENO PRO:
II. stupeň ZŠ, SŠ
DÉLKA PROGRAMU:
90 minut
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně (ve městě v závislosti na počasí).
CENA PROGRAMU:
350 Kč za skupinu

ZŠ
II.st

SŠ

Přednášku lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
mobil: 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

Aktivity mimo muzeum
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Stavební a uměleckohistorické památky
města
Uherské Hradiště
Komentovaná prohlídka města, během níž se posluchači seznámí
s nejvýznamnějšími stavebními a uměleckohistorickými památkami
města, naučí se poznávat charakteristické prvky stavebních slohů
a dozvědí se zajímavé příběhy, které se pojí k některým památkám
a místům ve městě.

URČENO PRO:
ZŠ, SŠ
DÉLKA PROGRAMU:
90 minut
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně (v závislosti na počasí).
CENA PROGRAMU:
350 Kč za skupinu

Prohlídku lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
mobil: 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

SŠ

Mgr. Pavel Portl
mobil: 777 066 612
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz

Aktivity mimo muzeum
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Historie města
Uherské Hradiště
Přednáška nebo komentovaná prohlídka města pro žáky a studenty
seznámí s významnými dějinnými milníky města – založení Přemyslem
Otakarem II., městská práva a život ve středověkém městě, vývoj
městského znaku, vojenské útoky na pevnost Uh. Hradiště, politický,
hospodářský a společenský rozvoj města od 19. století.

URČENO PRO:
ZŠ, SŠ
DÉLKA PROGRAMU:
90 minut
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně
CENA PROGRAMU:
350 Kč za skupinu

Přednášku lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
mobil: 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

ZŠ
I.st

ZŠ
II.st

SŠ

Komentovanou prohlídku lze objednat:
Mgr. Pavel Portl
mobil: 777 066 612
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz

Aktivity mimo muzeum
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Kostel sv. Františka
Xaverského a kostel
Zvěstování P. Marie
v Uherském Hradišti
a významná
umělecká díla v nich
Přednáška nastíní dějiny františkánského a jezuitského řádu v Uherském
Hradišti, výstavbu církevních areálů ve městě a představí nejvýznamnější
umělecká díla. Přednášku lze realizovat jednak ve školách ve třídě, kde je
možné promítat, případně v přednáškovém centru Slováckého muzea,
Štefánikova 1285.

URČENO PRO:
II. stupeň ZŠ a SŠ
DÉLKA PROGRAMU:
90 minut
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně
CENA PROGRAMU:
350 Kč za skupinu

ZŠ
II.st

SŠ

Přednášku lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
mobil: 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

Aktivity mimo muzeum
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Umění
jihovýchodní
Moravy
Ve stálé expozici nazvané Umění jihovýchodní Moravy je soustředěna
tvorba výrazných osobností od konce 19. století do druhé třetiny
20. století. V základním přehledu informuje o charakteristických
rysech oblastní výtvarné kultury. Přednášku / komentovanou prohlídku
lze realizovat jednak ve výstavním prostoru Galerie Slováckého muzea
v Ondřejském sále, Otakarova 103; nebo ve školách ve třídě, kde je
možné promítat, případně v přednáškovém centru Slováckého muzea,
Štefánikova 1285.

URČENO PRO:
II. stupeň ZŠ a SŠ
DÉLKA PROGRAMU:
90 minut
TERMÍN PROGRAMU:
celoročně
CENA PROGRAMU:
350 Kč za skupinu

ZŠ
II.st

SŠ

Přednášku / komentovanou prohlídku
stálé expozice lze objednat:
PhDr. Milada Frolcová
mobil: 774 124 015
e-mail: milada.frolcova@slovackemuzeum.cz

Aktivity mimo muzeum
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Expozice
věznice
Cílem programu je zprostředkovat celé dějiny věznice od stavby
až po uzavření. Hlavní pozornost je soustředěna na období
nacistického a komunistického režimu a osudy uvězněných lidí.

NÁPLŇ PROGRAMU:
komentovaná prohlídka expozice, společné vyplnění pracovních listů.
PROPOJENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ DLE RVP:
dějepis, občanská výchova.
URČENO PRO:
II. stupeň ZŠ, SŠ
DÉLKA PROGRAMU:
45 minut
TERMÍN:
celoročně
CENA PROGRAMU:
200 Kč / skupina, max. 30 žáků ve skupině.

ZŠ
II.st

SŠ

Program lze objednat:
MgA. Petra Tománková
e-mail: petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
mobil: 734 282 498

Poznámky:

Připravujeme:
Ida Vaculková (1920–2003)

Keramika

12. 9. 2020 – 3. 1. 2021 | Galerie Slováckého muzea

ARCHIV

SUPŠ / Malba / Studenti
8. 10. 2020 – 3. 1. 2021 | Galerie Slováckého muzea

Africké cesty Berchtoldů
10. 12. 2020 – březen 2021 | Hlavní budova Slováckého muzea

Tajný život medvídků
únor – červen 2021 | Hlavní budova Slováckého muzea
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Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti
Smetanovy sady 179
+420 572 556 556
+420 572 551 370
info@slovackemuzeum.cz
slovackemuzeum
www.slovackemuzeum.cz

