
pondělí 18. září 2017
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 na:  
objednavky.skoly@seznam.cz. 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 14. budovy továrního areálu. Délka procházky asi 
1,5 hodiny. Více informací na www.muzeum-zlin.cz

15.00 – 17.00  Projížďka na koních pro rodiny s dětmi – hravé 
odpoledne na travnaté ploše naproti Baťovy vily. Herní stanoviště 
s pohybovými úkoly, projížďky na koních. Akci pořádá Azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi o.p.s. – Terénní asistenční služba pro rodiny 
s dětmi ve Zlíně. Více informací na www.azylovydum.cz

středa 20. září 2017
13.00 – 16.00  Plenér – kreslení a malování pro děti přímo 
v centru Zlína na Gahurově prospektu s lektory Krajské galerie 
výtvarného umění ve Zlíně. Proměníme toto místo v mladou 
malířskou kolonii. Více informací na www.galeriezlin.cz

17.00 – 19.00  Poznávejme baťovskou architekturu 
města Zlína – komentovaná prohlídka autobusem 
s kurátorem Krajské galerie výtvarného umění 
ve Zlíně seznámí účastníky s baťovskou 
architekturou, významnými osobnostmi, 
budovami a historií města Zlína. 
Nutná rezervace míst předem 
na recepci 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. 
Více informací 
na www.14-15.cz

sobota 16. září 2017
13:00 – 16:30   Pohádkový les s DDM Astra Zlín

Zlín, Jižní Svahy – Podlesí

Putování po Evropě s Asterixem a Obelixem.

Více informací na www.ddmastra.cz

čtvrtek 21. září 2017
10.00 – 16.00  

Evropský den bez aut na náměstí Míru

Mobilní dopravní hřiště  BESIP pro veřejnost, 
prezentační výstava zlínské mobility, 

informační stánek Městské policie Zlín, 
DSZO – ukázka elektromobility. 

Prezentace prodejců jízdních kol a elektrokol, 
prezentace cykloturistických produktů.

  Zelená ulice letos proběhne na náměstí Míru jako doprovodný program 
Evropského dne bez aut - sportování a hry pro děti z mateřských a základních škol, 
tvořivá dílna, překážková dráha. Pořádá DDM Astra Zlín, více na www.ddmastra.cz

pátek 22. září 2017
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