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PROGRAM
16.–22. září 2014
16.–19. září

Čtvrtek 18. září

9.00–11.00 Dopoledne na dopravním hřišti v Malenovicích
Program pro žáky zlínských základních škol – ve spolupráci
s regionálním pracovištěm BESIP pro Zlínský kraj.

11.30–16.30 Den jízdního kola na náměstí Míru
Prezentace prodejců jízdních kol a elektrokol, cykloturistických
produktů, plánů města Zlína v oblasti rozvoje cyklistické dopravy.
14.00–17.00 Veselá cyklostezka na Havlíčkově nábřeží
Soutěže na vlastních kolech, koloběžkách a bruslích, více na
www.ddmastra.cz.
od 15.00 Cykloveteranclub S.K. Baťa na náměstí Míru ve Zlíně
Přehlídka historických jízdních kol a cyklistů v dobových kostýmech,
exhibiční jízda kolem náměstí.
15.00–18.00 Stanice technické kontroly pro kola u Galaxie Zlín
Kontrola jízdních kol nejen malých cyklistů – zaměřeno na
povinnou výbavu jízdního kola včetně výstroje cyklisty, doprovodný
program Galaxie Zlín.
od 13.00 Zastav! – vybrané zastávky MHD v centru Zlína
Umění lze potkat všude, třeba na zastávkách MHD, které se
promění v ateliér. Kdo se zapojí, obdrží 50% slevu na návštěvu
stálé expozice KGVUZ a jeho kresba bude v galerii vystavena.
Otevření cyklostezky Zlín – Lukov
Odjezd pelotonu v 16.00 z náměstí Míru, směr Cigánov – odsud po
cyklostezkách až na hranici katastru s obcí Lukov, kde bude sraz
s druhým pelotonem z Lukova.

Představení projektu Oblékáme hada EDU – celoevropská kampaň
na podporu udržitelné mobility dětí ze základních škol a jejich
rodičů – prezentace Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
Hezky pěšky – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, budova
14 v továrním areálu
Program pro žáky mateřských a základních škol, při výpravách do
krajiny vás budou inspirovat např. malíři Jakub Schikaneder, Joža
Úprka a Antonín Slavíček. Školní třídy je nutné předem objednat
(tel. 775 665 247 nebo e-mail martin.cada@galeriezlin.cz).

Úterý 16. září
Otevření cyklostezky Zlín – Otrokovice
Odjezd pelotonu v 16.00 z náměstí Míru, směr Rybníky – odsud
po cyklostezkách na hranici katastru s Otrokovicemi, kde bude sraz
s druhým pelotonem z Otrokovic.

Středa 17. září
9.00–12.00 Zelená ulice (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.
Představení projektu Oblékáme hada EDU – celoevropská kampaň
na podporu udržitelné mobility dětí ze základních škol a jejich
rodičů – prezentace Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
9.00–12.00 Galeřiště – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
budova 14 v továrním areálu
Výtvarné hřiště v galerii – do her s barvami, tvary a různými
materiály se zapojí děti společně s rodiči pod vedením lektorky.
Otevřeno od 10.00 do 11.30 a od 13.30 do 15.30 hodin.

Pátek 19. září
8.00–12.00 Nechte auto doma – roznos letáků po městě zajistí
zlínští školáci.
od 9.00 Šlapáček – výšlap do lesa pro děti z mateřských škol i pro
veřejnost pořádá MŠ Slovenská 1808, Zlín. Sraz nad točnou
trolejbusů č. 3 a 13 u tabule Stezky zdraví na Lesní čtvrti.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Sobota 20. září
13.00–17.00 Pohádkový les – 8. ročník, start v lesoparku
u dřevěných soch (u konečné linek 6 a 8), od 15.00 h táborák
(špekáčky a nealko pití s sebou!).
Vstupné 40 Kč/dítě a 15 Kč/dospělí, více na www.ddmastra.cz.

www.zlin.eu

