PROGRAM VE ZLÍNĚ

16.–22. ZÁŘÍ 2016
pátek 16. září

středa 21. září

od 9.00 Šlapáček – výšlap za nevšedními zážitky
do lesa pro děti z mateřských škol i pro veřejnost, akci
pořádá MŠ Slovenská 1808, Zlín. Průběžný start od 9.00
hodin, sraz nad točnou trolejbusů č. 3 a 13 u tabule
Stezky zdraví na Lesní čtvrti. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná.
od 17.00 Umění ve veřejném prostoru centra města
Zlína – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně pořádá
komentovanou prohlídku s kurátorkou Ladislavou
Horňákovou. Sraz před budovou 14 továrního areálu.
Délka prohlídky asi 1,5 hod. Více informací
na www.galeriezlin.cz

14.00 – 17.00 Veselá cyklostezka na Havlíčkově nábřeží
s DDM Astra Zlín (cyklostezka u škol Komenského I a II).
Soutěže na vlastních kolech, koloběžkách a bruslích, více
na www.ddmastra.cz

pátek 16. září – čtvrtek 22. září
9.00 – 11.00 Dopoledne na dopravním hřišti
v Malenovicích – ve spolupráci s regionálním pracovištěm
BESIP pro Zlínský kraj připraven program pro žáky
zlínských základních škol.

sobota 17. září
Pohádkový les DDM Astra Zlín – Podlesí

úterý 20. září
9.00 – 12.00 Zelená ulice (dopravě uzavřená část
komunikace na Tyršově nábřeží)
Sportování a hry pro děti z mateřských škol přímo na
silnici pořádá DDM Astra Zlín, více na www.ddmastra.cz

čtvrtek 22. září
10.00 – 17.00 Den jízdního kola na náměstí Míru.
Prezentace prodejců jízdních kol a elektrokol, prezentace
cykloturistických produktů, prezentace plánů města Zlína
v oblasti rozvoje cyklistické dopravy.
13.00 – 16.00 Plenér – kreslení a malování pro děti na
Gahurově prospektu ve Zlíně s lektory Krajské galerie
výtvarného umění ve Zlíně, který se na toto odpoledne
promění v mladou malířskou kolonii. Více informací
na www.galeriezlin.cz
od 9.00 Pátrání po místě – dopolední terénní program
s lektory Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je určen
pro školy a zavítá na zajímavá místa města Zlína, která
stojí za to prozkoumat. Vycházka je doplněna o tvořivé
aktivity. Na program je nutné se objednat. Více informací
na www.muzeum-zlin.cz
od 16.00 Pátrání po místě pro veřejnost – vycházka
Zlínem s lektory Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
zavede na známá místa s pozapomenutou historií. Sraz
ve foyer budovy 14 továrního areálu. Délka procházky asi
1,5 hodiny. Více informací na www.muzeum-zlin.cz
Po celý den MHD ve Zlíně a Otrokovicích zdarma!

