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PROGRAM – 5. ROČNÍK – DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE  

TERMÍN:  4. října 2014 

ČAS:  09.00 – 13.00 

 
BUDOVA 21 – BAŤŮV MRAKODRAP 
 
09.00 – 13.00 Prezentace Stavby roku, Lidové stavby roku a Vesnice roku Zlínského kraje, a SPZ Holešov 

Místo: expozice ve II. etáži 
  
09.00 – 13.00 ZUŠKA?ZUŠKA! – Program Základních uměleckých škol Zlínského kraje pro celou rodinu 

Místo: před budovou ve 2. etáži 
 

 hudební vystoupení: Bourned Soul (rock), Foggy Way (jazz), ZE-SWA-HOO BAND (rock 
a pop) 

 taneční vystoupení žákyň tanečního oboru – moderní tanec 

 výtvarné dílny – keramika a práce s papírem 
 
09.00 – 13.00  „Děti patří domů, aneb staňte se pěstouny“   

Místo: expozice ve II. etáži 
   

 prospekty, letáky, brožury, panely s plakáty kampaně Nadačního fondu J&T 

 osoby, které budou poskytovat informace týkající se pěstounské péče 
 

09.00 – 13.00 Vystavení praporu, znaku, insignií a ocenění ZK 
Místo: Velká zasedací místnost v 16. etáži  

 
10.00 – 13.00 Pozorování Slunce z terasy 21. budovy – Hvězdárna Vsetín  

Místo: terasa 16. etáž  
 
10.00 – 13.00 Malování na obličej  

 Místo: před budovou ve 2. etáži 
 
10.00 – 10.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou – v pravidelných intervalech na jízdenky 
 
10.00 – 10.15 Ukázka výcviku policejních psů  

Místo: travnatá plocha mezi parkovištěm a 21. budovou ve 2. etáži 
 
11.00 – 11.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou – v pravidelných intervalech na jízdenky 
 
12.00 – 12.30 Mýty, legendy, anekdoty aneb O baťovském Zlínu trochu jinak  

Mgr. Miroslava Štýbrová, historička Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
Místo: terasa 16. etáž  

 
12.00 – 12.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou – v pravidelných intervalech na jízdenky 
 
 
14|15 BAŤŮV INSTITUT – PLATFORMA a OKOLÍ 
 
09.00 – 13.00 Ochutnávka a prodej nejlepších potravinářských výrobků Perla Zlínska 2014, vín ze soutěže 

Top víno Slovácka, prezentace ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby a dalších 
rukodělných výrobců 
Místo: stánky na platformě; vestibul 15. budovy 

   
09.00 – 13.00 Ukázky integrovaného záchranného systému – Hasičský záchranný sbor ZK, Zdravotnická 

záchranná služba ZK a Krajské ředitelství policie ZK  
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 Místo: parkovací plocha vedle 14|15 Baťova institutu – parkoviště CREAM 
  
09.00 – 13.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně http://www.14-15.cz/ 
 
09.00 – 13.00 Výstava Má vlast cestami proměn 

Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 

 Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování zapomenutých či opomíjených 
míst a objektů v sídlech a krajině naší země. Fotograficky upozorňuje na možné cesty 
proměn chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, představuje některá z 
nově zkrášlených náměstí a návsí, nádraží či sakrálních staveb. Touto formou přispívá k 
posílení národního i individuálního sebevědomí a také k šíření dobré pověsti naší země v 
zahraničí. 

       
09.00 – 09.50 Avion Swing Band http://www.avionswingband.cz/ 
  Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 
09.20 – 09.30 Zahájení a přivítání hostů hejtmanem ZK – MVDr. Stanislav Mišák 
  Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 
09.50 – 10.00 Předání praporu Zlínského kraje Veteránu Policie ČR  

Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 
10.00 – 18.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně www.14-15.cz 

 ve stále expozici budou probíhat komentované prohlídky i program pro děti 
  
10.00 – 18.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně www.14-15.cz 

 stálá expozice PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST 

 krátkodobé výstavy – K štěstí klíček je střevíček Baťa!, V zákopech a v zázemí – velká válka 
1914 – 1918 v Evropě a na Zlínsku, Zlín v proměnách času 

 
10.00 – 11.00 Cimbálová muzika Radovan Napajedla http://radovan.napajedla.net/soubor.htm 

Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 
10.15 – 10.45 Předání ocenění Perla Zlínska 2014 http://www.perla-zlinska.cz/ 

Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 
11.15 – 12.30 Dechová hudba Boršičanka http://www.borsicanka-ak.cz/ 

Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 
11.30 – 12.00 Slib profesionálních hasičů Zlínského kraje http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx 

Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 

12.30 – 13.00 Veřejné vyhlášení výsledků fotosoutěže „ZLÍNSKÝ KRAJ A JEHO LIDÉ“ 
Místo: na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU 
 

 
DOPROVODNÝ PROGRAM V KRAJI 
 
07.30 – 16.55 Jízda Historického speciálního vlaku s parní lokomotivou Matěj 

Cena celodenních jízdenek: 50 Kč dospělý; 25 Kč děti; do 6 let zdarma 
Jízdní řád: v příloze 

 
 
09.00 – 15.00  Den řemesel v Kovárně VIVA, a.s. 

Místo: budova 74, Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín; www.viva.cz 

http://www.14-15.cz/
http://www.avionswingband.cz/
http://www.14-15.cz/
http://www.14-15.cz/
http://radovan.napajedla.net/soubor.htm
http://www.perla-zlinska.cz/
http://www.borsicanka-ak.cz/
http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx
http://www.viva.cz/
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 Exkurze do kovárny; ukázky řemesel – výroba mincí, nožířství, umělecké kování, tradiční 
kování, výroba foukačských nástrojů a řezbáři; soutěž ve vaření guláše; dobývání trezorů 
ručně vyrobenými klíči; závody s modely aut na ovládání 

 Ve 2. etáži 74. budovy prezentace středních škol (Střední škola obchodně technická s.r.o., 
Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín, Střední průmyslová škola a obchodní 
akademie Uherský Brod, Střední odborná škola Luhačovice) a firem (FATRA, a.s., TAJMAC, 
a.s. a Continental Barum s.r.o.) 

 Časový harmonogram: 
09.30  kování koně (komentované) 
10.00  tovaryšská zkouška 
10.15  projížďky na koni 
11.00  podkování koně (komentované) 
12.00  vyhlášení vítěze „kuchaře – kováře“ ve vaření guláše 
12.30  běžecké závody pro děti 
14.00  běžecký závod Kovářská pětka (vyhlášení vítězů cca ve 14.45) 

    
09.00 – 14.00  Den řemesel – Strojírenství – perspektiva pro mladé ve firmě GENICZECH – M, spol. s r.o. 

Místo: budova 53/2, Vavrečkova 7016, Zlín; www.geniczech.cz 
 

 ukázky obrábění na nejmodernějších obráběcích centrech 

 možnost vyzkoušení počítačové animace obrábění 

 prezentace strojírenské firmy ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. 

 prezentace strojírenské firmy FLOW TECH, s.r.o. 

 představení týmu FORMULE STUDENT – VUT Brno, fakulta strojní – projížďka v simulátoru 
závodního vozu 

 pro malé návštěvníky: den otevřených dveří v baletní škole BALLERINE a v jazykové škole 
Helen Doron Early English 

 skákací hrad, soutěže, dárky 

 občerstvení 
 
09.00 – 17.00 Hvězdárna Valašské Meziříčí http://www.astrovm.cz/cz/ 

 Exkurze s odborným průvodcem po většině areálu budou začínat v 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin 
Součástí exkurze bude návštěva budovy odborného pracoviště, historické Ballnerovy 
hvězdárny s expozicí meteorologických přístrojů, pozorování Slunce v centrální kopuli (jen 
v případě příznivého počasí), představení cesty planet. 

 V průběhu celé akce: 
 možnost pozorování Slunce (jen v případě příznivého počasí) 
 prohlídka stálé expozice ve vstupní hale včetně projekce 
 putovní výstava – Drtivé dopady (o možnostech a rizicích dopadů těles na planetu 

Zemi) 

 Každé dítě od 6-16 let obdrží malý dárek. Pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé 
brožurky a letáčky o činnosti a nabídce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. i dalších 
kulturních institucí Zlínského kraje. 

 
09.00 – 17.00 Muzeum luhačovického Zálesí v Luhačovicích  
  http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/muzeum-luhacovickeho-zalesi/ 

 stálá expozice Známé i neznámé Luhačovice 

 Lázeňské menu (výstava o historii pohostinství a kuchařského umění v Luhačovicích) 
 
09.00 – 17.00 Muzeum regionu Valašsko – Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 

http://www.muzeumvalassko.cz/ 

 V přízemí bude ke zhlédnutí nově rozšířené environmentální centrum a herna Modrásek. 
V expozici budou připraveny aktivity vycházející z tradičního hospodaření (plstění vlny) a 
další doprovodné aktivity. V komorním sále bude návštěvníkům nabídnut program 
Příběhy valašských kamenů. 

http://www.geniczech.cz/
http://www.astrovm.cz/cz/
http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/muzeum-luhacovickeho-zalesi/
http://www.muzeumvalassko.cz/
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 V prvním patře bude volně přístupná výstava Autíčka z krabiček s doprovodným 
programem. Od 13.00 – 17.00 budou probíhat tvořivé dílny - bude probíhat výroba 
dřevěných autíček pro děti. Dále bude každou celou hodinu nabídnuta komentovaná 
prohlídka pro děti i dospělé. Program je koncipován na cca 45 minut. 

 Od 15.00 Divadlo Valašská studna: Pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška. 

 Otevřený depozitář osvětlovacího skla a zámecká herna. Ve všech zpřístupněných 
výstavních prostorách v prvním patře budou připraveny pracovní listy a tematické 
omalovánky pro děti. 

 
09.00 – 18.00 Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná http://www.muzeumvalassko.cz/ 

 Na zámku Lešná bude program pro veřejnost začínat od 14.30 z důvodu konání 
svatebních obřadů.  

 V přízemí zámku bude ke zhlédnutí výstava soch nevidomé sochařky Mariany 
Machalové, výstava o krajových odrůdách ovoce. 

 V prvním patře bude volně přístupné EVVO a výstava Šárky Zuzaňákové. 

 Program: 
 každou hodinu komentovaná prohlídka parku - při příznivém počasí; první prohlídka 

v 14.00 
 každých 30 minut komentovaná prohlídka zámku - první v 14.30 
 doprovodný program k výstavě krajových odrůd ovoce - výroba a ochutnávka 

vlastnoručně vyrobeného moštu a ukázka z lektorského programu k této výstavě 
 klaunská show pro rodiny s dětmi 

 
09.00 – 17.00 Muzeum Kroměřížska  http://www.muzeum-km.cz/ 

 Cimbálová muzika Bukovinka na Velkém náměstí před muzeem 

 komentované prohlídky výstav a expozic, tvůrčí dílny pro děti, kvízy, interaktivní prvky ve 
výstavách a stálých expozicích 

 otevřené dveře – konzervátorské dílny s ukázkami konzervace a restaurování, odborná 
knihovna 

 promítání filmů 
 

09.00 – 16.00 Národní kulturní památka Ploština http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/nkp-plostina/ 

 expozice protifašistického odboje a expozice Pasekářská osada Ploština 
 
09.00 – 17.00  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti http://www.slovackemuzeum.cz/ 

 Den otevřených dveří v hlavní budově ve Smetanových sadech, Galerii Slováckého muzea 
v Otakarově ulici a v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě 

 od 9 do 15 hodin program Tvoříme v muzeu (tradiční pokrmy regionu) – hl. budova 
Smetanovy sady 

 expozice – Nová stálá národopisná expozice Slovácko, stálá expozice nositelů Ceny 
Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti a Slovácká jizba (výběrová prodejna tradičních 
rukodělných výrobců) 

 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti proběhne Slovácký festival chutí a vůní ve 
spolupráci s Regionem Slovácko (10.00 – 18.00) 

 
09.00 – 13.00 Den Zlínského kraje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně http://www.utb.cz 

Místo: fakulty Univerzity T. Bati ve Zlíně 
   
  Fakulta multimediálních komunikací (Štefánikova 2431, Zlín) 

Pro širokou veřejnost bude od 9 do 12 hodin probíhat "Kurz kresby", ve kterém si lidé mohou 

vyzkoušet, jak lehké či těžké je nakreslit portrét, nebo věc. Kurz bude probíhat pod odborným 

vedením pedagogů a studentů fakulty, kteří vysvětlí základy kresby účastníkům akce. Těšíme 

se na všechny, kteří v sobě chtějí objevit nadání, talent a inspiraci. 

 

Informace o fakultě: 

http://www.muzeumvalassko.cz/
http://www.muzeum-km.cz/
http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/nkp-plostina/
http://www.slovackemuzeum.cz/
http://www.utb.cz/


5 
Verze ze dne 25. září 2014 
 

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představuje jedinečný typ 

vysokoškolského pracoviště spojujícího mediální a komunikační studia, výuku grafického, 

produktového, prostorového a 3D designu, reklamní fotografie, designu obuvi, oděvu, skla, 

vizuální tvorby, animace a audiovizuální tvorby.  Profil fakulty odráží skutečnost, že současné 

trendy v rámci zmíněných oborů směřují k vzájemnému prolínání. Fakulta disponuje ateliéry se 

špičkovým technickým a materiálním vybavením, multimediální posluchárny a kvalitní zázemí 

ke studiu a rozvoji odbornosti. Svým studentům dává maximum prostoru k uplatňování vlastní 

invence a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. 

 

Fakulta technologická (náměstí T. G. Masaryka 275, Zlín) 

V rámci Dne zlínského kraje bude v budově Fakulty technologické od 9 do 14 hodin připraveno 

„filmové studio“, ve kterém se děti i rodiče budou moci stát vědci, vyzkoušet si efektní pokusy 

bez rizika a odnést si záznam svého snažení. Budou mít také možnost vyzkoušet si práci 

kameramana, režiséra či zvukaře. Rodiče si budou moci prohlédnout výstavu starých plakátů 

firmy Baťa. 

 

Fakulta humanitních studií (náměstí T. G. Masaryka 5555, 5. etáž, Zlín) 

Čas: 4. 10. 2014, 9.00 – 13.00 

Název:  Zábavné bádání pro malé i velké 

Témata např.: Lidské tělo, jazyk a řeč, člověk v přírodě  

 

Fakulta aplikované informatiky (Nad Stráněmi 4511, Zlín - Jižní Svahy) 

Program bude probíhat od 9 do 13 hodin ve foyer budovy Fakulty aplikované informatiky. V 

rámci programu budou po celou dobu probíhat soutěže pro děti na několika stanovištích. V 10 

a 11 hodin proběhnou ukázky bojových umění Tchaj-ťi, kendo a ukázka sebeobrany. Dále 

bude prováděna demonstrace činnosti reálného modelu vzducholodi (vzducholoď bude létat 

ve foyer) a lego robotů. 

 

Informace o fakultě: 

Na fakultě mají studenti možnost absolvovat: bakalářské studium, navazující magisterské 

studium a doktorské studium. Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské 

vzdělání v celkem 9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská 

informatika. Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů mohou 

studenti v doktorském studijním programu "Inženýrská informatika" studovat obor 

"Inženýrská informatika". Na fakultě lze konat habilitační řízení docentů a jmenovací řízení 

profesorů v oboru "Řízení strojů a procesů". 

Hlavní směry výzkumu jsou zaměřeny do následujících oblastí: aplikovaná informatika, 

bezpečnostní technologie, automatické řízení, měřicí a přístrojová technika. 

 
Fakulta managementu a ekonomiky otevře kavárnu v Baťa stylu (Kavárna Šachmat, Zlín) 

Od 9.00 do 15.00 hodin Vás zvou studenti Fakulty managementu a ekonomiky (FaME) ve 
spolupráci s kavárnou Šachmat na exkurzi do baťovské éry a dobového kavárenského života.  

 
V rámci programu vyjdou dobové noviny inspirované zlatou érou baťovského Zlína, k vidění 
bude proslulé vybavení z Malotovy kavárny. Návštěvníci se seznámí s aktivitami FaME 
spojenými s odkazem Tomáše Bati. V kavárně budou vystaveny dobové plakáty a fotografie. 
Na místě budete mít i možnost si zakoupit tematicky zaměřenou literaturu, jež byla fakultou 
publikována.  

   
Program: 

 10.00 slavnostní zahájení za účasti paní děkanky FaME prof. Dr. Ing. Drahomíry Pavelkové. 
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 13.00 beseda se studenty, kteří představí aktivity fakulty.  

 14.00 diskuze s pamětníky baťovské doby, nynějšími členy Klubu absolventů Baťovy školy 
práce, se kterými má fakulta úzký vztah.  

 15.00 vylosování účastníků Baťa kvízu, kterého se mohou návštěvníci účastnit po celou 
dobu trvání programu, výherci si odnesou hodnotné ceny. 

 
 

Informace o fakultě: 
Fakulta Managementu a ekonomiky ve Zlíně je progresivně se rozvíjející fakultou zaměřenou 
na ekonomické a manažerské vzdělávání s vysokým zastoupením výuky zaměřené na praxi, 
nabídkou projektové výuky a širokým zázemím spolupracujících firem. Poskytuje vzdělání ve 
studijních programech bakalářských, magisterských i doktorských, a to jak v českém jazyce, 
tak také vybrané obory v jazyce anglickém. FaME klade důraz na uplatnitelnost absolventů 
v praxi. Díky společným projektům s firmami a pravidelným stážím nabízí svým studentům 
FaME možnosti získání zkušeností přímo ve významných společnostech. Fakulta se podílí také 
na vědecko-výzkumné činnosti a vytváří zázemí pro rozvoj klastrových iniciativ v regionu. Pro 
podporu vědecko-výzkumné práce a zintenzivnění spolupráce s praxí bylo založeno také 
Centrum aplikovaného výzkumu. FaME klade důraz i na mezinárodní aktivity. V letošní anketě 
Hospodářských novin byla FaME vyhodnocena jako jedna z nejaktivnějších vysokých škol v 
České republice z hlediska mezinárodní spolupráce se zahraničními partnerskými univerzitami. 

 
10.00 – 17.00 Projížďky lodí Morava po Baťově kanálu http://www.hamboat.cz/ 

Trasa: okružní jízdy Spytihněv v délce 30 minut 
   
11.00 – 11.15 Přivítání historického vlaku – Dechový orchestr mladých + mažoretky 
  Místo: na nádraží Zlín střed 
   
 

http://www.hamboat.cz/

