CYRILOMETODÌJSKÝ VELEHRAD

DUE ZPÍVEJ! VEÈERNÍ KOLA GOSPELÙ A SPIRITUÁLÙ

do 8. 9., Muzeum jihovýchodní Moravy, 14. budova Baova institutu

7.14. 7., dennì 1721 h, kostel Panny Marie Pomocnice, Jiāní Svahy

K vidìní jsou starí dokumenty: rytiny, veduty èi fotografie doplnìné texty
i sbírkovými pøedmìty.

Prázdninová veèerní kola gospelù a spirituálù DUE ZPÍVEJ! je urèena
zájemcùm o afro-americké duchovní písnì (veobecnì známé jako gospely
foto: www.zlinsky.denik.cz
a spirituály) s nepatrným propojením na nae støedoevropské koøeny. Na
závìr probìhne sobotní koncert z nauèených písní a dobrovolné zpívání
téhoā pøi nedìlní mi v 10 hodin.

www.muzeum-zlin.cz

CO JSME VIDÌLI NA SVÝCH CESTÁCH A OSTATNÍ PØELI
do 8. 9., 14. budova Baova institutu
Výstava vítìzných prací 7. roèníku Fotosoutìāe H+Z, tentokrát na téma
Zemì èlovìka.
www.muzeum-zlin.cz

FRANTIEK PETRÁK: OBRAZY
do 18. 8., so, ne 912 a 1317 h, Evangelický kostel, tefánikova ul.
Výstava obrazù luhaèovického malíøe Frantika Petráka.
www.zlin.evangnet.cz

ROMAN BURE: NOVÝ ZAÈÁTEK NA IVOTNÍ CESTÌ

13. 7., 18 h  ZÁVÌREÈNÝ KONCERT
Hostem závìreèného koncertu bude vokálnì-experimentální kvarteto
Affetto se svými úpravami spitiruálù.
www.dusezpivej.cz

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY V GALAXII PRO DÌTI
8.19. 7. ve vední dny, 1016 h, Galaxie Zlín
Dìti se mohou zúèastnit prázdninových aktivit v Galaxii. Èeká je øádìní,
soutìāení, tvoøení  samozøejmì pod neustálým pedagogickým dozorem.
Rezervace míst je nutná. Po dohodì lze dohodnout také jiné èasy, které
vyhovují zamìstnaným rodièùm.
www.galaxiezlin.cz

do 18. 8., so, ne 1317 h, Evangelická fara, tefánikova ul.

PATRICIE FEXOVÁ  AUTOPORTRÉTY

Výstava karikatur z psychiatrické léèebny v Kromìøíāi.

9. 7.8. 8., útèt 1418 h, Galerie Kabinet T.

www.zlin.evangnet.cz

PRÁZDNINOVÉ PROHLÍDKY PRO DÌTI

V tvorbì Patricie Fexové se prolíná trvalý zájem o médium malby, její
iluzornost a proces malování s moānostmi významových i výrazových
pøesahù. Vernisáā výstavy se uskuteèní 9. èervence v 18 h.

kaādou nedìli do 25. 8., hrad Malenovice

www.kabinett.cz

Zaèátky prohlídek jsou vādy v 15 a v 16 hodin, prohlídka trvá 45 minut a je
vedena zábavnou formou tak, aby se dìti pobavily i pouèily zároveò.
Zoologická expozice Zvíøata na Zemi a èlovìk skýtá celou øadu zajímavostí
vèetnì jediné vystavené kostry slona v Èeské republice. V prostorách
expozice na malenovickém hradì nechybí ani dotykové obrazovky, které
dìtem umoāní zahrát si vìdomostní hry a kvízy.
Na dìtskou prohlídku je potøeba se pøedem objednat na telefonech
577 103 379 nebo 605 924 869.

PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ
10. 7.13. 8., Art Galerie Zlín
Výbìr obrazù, grafiky, reliéfù, soch a veho co "zùstalo" v galerii z pøedchozích výstav poøádaných v první polovinì tohoto roku. Ve støedu 10. 7. od
12 hodin se mohou návtìvníci pøijít podívat, co pro nì Art galerie
pøipravila.
www.artgaleriezlin.eu

www.muzeum-zlin.cz

MASTERS OF ROCK 2013

SPORTOVNÍ PLAKÁTY  výstava

11.14. 7., areál likérky R. Jelínek Vizovice

1. 7.31. 8., knihovna Jiāní Svahy

11. roèník nejvìtího mezinárodního rockového open-air festivalu
v ÈR se koná tradiènì v areálu likérky R. Jelínek ve Vizovicích. Kromì
hudebních záāitkù jsou pro návtìvníky pøipraveny desítky stánkù
s obèerstvením a suvenýry, tetovací studia, body-painting, zábavní a
herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, autogramiády atd.

www.zuszlin.inext.cz

KOLNÍ ROK VE VÝTVARCE  výstava
1. 7.30. 9., Velké kino Zlín
www.zuszlin.inext.cz

2 MÍLE S ÚSMÌVEM! PRO KADÉHO!
6. 7., 8.30 h, Prùmyslová zóna Pøíluky

www.mastersofrock.cz
LETNÍ ZÁVODY DÌTÍ NA KOLOBÌKÁCH A TØÍKOLKÁCH
13. 7., 14 h, Galaxie Zlín

Závod na 3,2 km pro vechny vìkové kategorie.

Soutìāící se mohou pøihlaovat na recepci, vyhrává se dárková vstupenka
do Galaxie. Vichni úèastníci vyhrávají sladkou odmìnu!

www.beh2milezlin.cz

www.galaxiezlin.cz

foto: www.ddmastra.cz

BOHEMIA JAZZ FEST 2013
19. 7., od 17 h, námìstí Míru
pièkový a hojnì navtìvovaný jazzový festival, jehoā zakladatelem a umìleckým øeditelem je svìtoznámý jazzový kytarista Rudy Linka. Na programu
budou kapely Shauli Einav Quartet z Irska, Naoko Sakata Trio ze védska
a brazilský Marco Lobo Quintet.
www.bohemiajazzfest.cz

3. PRTENSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
20. 7., 13 h, ZlínPrtné, Náves
Zábava pro dìti i dospìlé, speciality z grilu a udírny, āivá hudba, cimbál aj.
Akce se koná za kaādého poèasí.

POSEZENÍ S DECHOVKOU
21. 7., 1618 h, námìstí Míru
Jiā tradièní nedìlní akce na námìstí, k poslechu bude hrát dechová kapela.
www.zlin.eu

DEN STROMÙ A DEN S LESY ÈESKÉ REPUBLIKY

POZOROVÁNÍ SLUNCE PRO VEØEJNOST

13. 7., 1018 h, hrad Lukov
Záāitkové stromolezení, lovecká lukostøelba, soutìā v øezání døeva, ukázka
sokolnictví, výroba ptaèích budek, nauènì-zábavná stezka lesem a jiné
 a to ve jak pro dìti, tak pro dospìlé. V pøípadì nepøíznivého poèasí se
akce nekoná.
www.hradlukov.cz

kaādou nedìli 1416 h, hvìzdárna Zlín
Pozorování dalekohledem pøes sluneèní filtr, pøes helioskopický hranol, ale
také nejmodernìjím H-alfa dalekohledem, který umoāòuje pozorování
erupcí a protuberancí na Slunci.
www.zas.cz

JÁRA CIMRMAN: PROSO
13. 7., 20 h, Velké kino Zlín
Divadlo Járy Cimrmana uvádí āivý pøenos svìtové premiéry operety Proso
(v koncertním provedení) z Obecního domu v Praze v rámci hudebního
festivalu Prague Proms.
Pøednes semináøù: Zdenìk Svìrák, Miloò Èepelka, Petr Brukner, Robert
Bárta. Reāie pøenosu do kin: Jan Svìrák.
Libor Peek (dirigent), Adriana Kohútková (soprán), Tomá Èerný (tenor),
Miloò Èepelka, (tenor buffo), Èeský národní symfonický orchestr.
www.velkekino.cz

NOÈNÍ PROHLÍDKA HRADU
13. 7., 2123 h, hrad Malenovice
www.muzeum-zlin.cz

BIG BAND ZLÍN LUBOMÍRA MORÁVKA
17. 7., 17 h, námìstí Míru
Tradièní koncert populárních taneèních melodií.
www.zlin.eu

PØEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

