
EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

HUDEBNÍ HRÁTKY ZA MUZEJNÍMI VRÁTKY 
25. 4.–7. 7. 2019 | 1. podlaží budovy 14
 
Prostřednictvím programu děti proniknou do světa zvuků, melodií  
a rytmů. Zařazeny budou pohybové či hudební hry rozvíjející krea-
tivitu a fantazii, rytmické cítění, motorické schopnosti, schopnost 
sebevyjádření i naslouchání druhým a vzájemnou spolupráci. Pro-
gram bude doplněn o dílnu s výrobou jednoduchého hudebního 
nástroje.

Délka programu: 60 minut
Cílová skupina: MŠ, 1.–5. ročník ZŠ
Vstupné: 25 Kč, pedagogický doprovod zdarma 
Objednávky: tel. 573 032 320, objednavky.skoly@seznam.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY 

25. 4. 2019 | 17:00 | 1. podlaží budovy 14 

Vstupné: v rámci vernisáže výstavy zdarma.

29. 5. 2019 | 16:00 | 1. podlaží budovy 14

Vstupné: dospělí 59 Kč, snížené 39 Kč

Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost zhlédnout jednu z největ-
ších ucelených soukromých sbírek historických hudebních nástrojů 
u nás se zasvěceným výkladem jejího majitele Jaromíra Růžičky  
z Prahy.

GLORIA 
MUSICAE!
HISTORICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 
JAROMÍRA RŮŽIČKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
14|15 BAŤŮV INSTITUT, BUDOVA 14

www.muzeum-zlin.cz              
www.14-15.cz

GLORIA MUSICAE!
HISTORICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE
JAROMÍRA RŮŽIČKY

26. 4.–7. 7. 2019

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo novou výstavu 
„Gloria musicae“, která představí ucelenou kolekci strunných, de-
chových a bicích historických hudebních nástrojů z 18.–20. století. 
Rozmanitá sbírka pocházející od pražského sběratele Jaromíra 
Růžičky je unikátní především v komplexnosti zastoupení takřka 
všech druhů hudebních nástrojů. Součástí prezentované kolekce 
jsou také dirigentské taktovky, dobové katalogy výrobců hudeb-
ních instrumentů, reklamní materiály a  keramika či porcelán s hu-
dební tématikou.

Přehlídku historických hudebních nástrojů doplňuje vybavení zlín-
ské houslařské dílny Pavla Celého jako ukázka soudobého re-
gionálního hudebního nástrojářství. K vidění je např. houslařský 
ponk, zařízení i nástroje na výrobu a servis instrumentů či rozpra-
cované hudební nástroje – korpusy moderních i slohových smyčco-
vých nástrojů (kopie fiduly a violy da gamba). 

Součástí výstavy jsou také interaktivní hudební nástroje, 
herní koutek i bohaté audiovizuální prvky s hudební témati-
kou.



PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI

KRÁLOVSKÉ HUDEBNÍ LEKCE  
(Hudební škola Yamaha)
1. podlaží budovy 14
 
Hudební program pro nejmenší děti za doprovodu dospělého.

Přestrojte se za princezny, královskou družinu, rytíře a přijďte  
si užít hudební lekci pod vedením zkušených lektorek Hudební školy 
Yamaha. Zařazeny budou jednoduché lidové písně, ale i dobová hud-
ba. Zatančíme si menuet, doprovodíme se na nejrůznější perkusní  
nástroje a společně vytvoříme královský orchestr.

Délka programu: 45 minut
Cílová skupina: děti od 1,5 roku – 4 let 
Vstupné: dospělí 59 Kč, dítě do 6 let zdarma 
Rezervace nutná

21. 5. 2019
v 9:00 hod (pro děti 2 roky –2,5 roku)
v 10:00 hod (pro děti 2 roky -2,5 roku) 

 22. 5. 2019
v 8:30 hod (pro děti 2 roky – 2,5 roku)  
v 9:30 hod (pro děti 2 roky – 2,5 roku)  
v 10:30 hod (pro děti 3 roky) 

23. 5. 2019
v 9:30 hod (pro děti 2 roky – 2,5 roku) 
v 10:30 hod (pro děti 3 roky – 3,5 roku) 

24. 5. 2019
v 9:30 hod (pro děti 2 roky) 
v 10:30 hod (pro děti 2 roky) 

29. 5. 2019
v 8:30 hod (pro děti 3,5 roku – 4 roky)  
v 9:30 hod (pro děti 2,5 roku – 3 roky) 
v 10:30 hod (pro děti 1,5 roku) 

30. 5. 2019
v 8:30 hod (pro děti 2,5 roku – 3 roky)  
v 9:30 hod (pro děti1,5 roku)
v 10:30 hod (pro děti 2 roky – 2,5 roku)

3. 6. 2019
v 10:00 hod (pro děti 1 rok – 2,5 roku)
v 15:30 hod (pro děti 2,5 roku – 4 roky)

4. 6. 2019
v 10:00 hod (pro děti 1 rok – 2,5 roku) 
v 15:30 hod (pro děti 2,5 roku – 4 roky) 

10. 6. 2019
v 10:00 hod (2,5 – 4 roky) 
v 15:30 hod (pro děti 1 rok – 2,5 roku)

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

HUDEBNÍ PODVEČER SE SBOREM  
CANTICA LAETITIA 
10. 5. 2019 | 16:00–18:00 | 1. podlaží budovy 14
 
Prožijte pěkné chvíle s hudbou v prostředí hudebních nástrojů. 
Zaposlouchejte se do jejich tónů a nahlédněte pod pokličku práce 
pěveckého sboru jako pozorovatelé či jako aktivní účastníci. Akce 
je určena pro všechny milovníky hudby bez nutnosti hudebních i pě-
veckých zkušeností.

Cílová skupina: návštěvníci od 16 let – dospělí
Vstupné: dospělí 59 Kč, dítě do 6 let zdarma 
Rezervace nutná

KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU 
CANTICA  LAETITIA 
25. 5. 2019 | 18:00 |  

Kostel Českobratrské církve evangelické ve Zlíně

Účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Cantica laetitia Zlín 
Sbormistr: Josef Surovík 

Vstupné: dobrovolné

Objednávky, rezervace a informace o programech:  
objednavky.skoly@seznam.cz nebo 573 032 3xx (19-21)
 

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI

ROZEZNÍME MUZEUM
4. 5. 2019 | 10:00–12:00, 14:00–16:00  |1. podlaží  

budovy 14 

Přijďte do muzea a pronikněte do světa zvuků, melodií a rytmů. Pro 
malé i velké návštěvníky budou připraveny hudební hry, kvízy, tvoře-
ní i zábavné činnosti s tradičními i netradičními hudebními nástroji. 

Cílová skupina: děti od 2 let – dospělí
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma

S PÍSNIČKOU U KLAVÍRU
22. 6. 2019 | 14:00–16:00 | 1. podlaží budovy 14
 
Holky a kluci, přijďte do muzea a prožijte s Dětským pěveckým sbo-
rem Cantica Zlín krásné chvíle s písničkami u klavíru. 

Cílová skupina: děti od 7 – 14 let
Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, děti do 6 let zdarma
Rezervace nutná


