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ØEK ZORBA

18. 12.31. 1., útne 917h, galerie v Domì umìní

11. 1., 19 h, Mìstské divadlo Zlín

www.galeriezlin.cz

Do Zlína se po letech vrací Duan Sitek a Zdenìk Junák  oba vzácní hosté
se pøedstaví v hlavní roli slavného muzikálu Øek Zorba, který od prvního
pøedstavení zaznamenává obrovské úspìchy. V reii umìlecké éfky Hany
Mikolákové se pøedstaví i celý soubor zlínského divadla.

VÁNOÈNÍ SVÌTELNÁ VÝZDOBA
1.6.1., Zoo a zámek ZlínLená
Zimní návtìvu zahrady zpestøí jedineèná vánoèní svìtelná výzdoba.
Prostory hlavního vstupu, okolí zámku Lená a také zámecký park ozdobí
typické vánoèní motivy  hvìzdy, komety, vánoèní stromky, zvonky nebo
rampouchy.

www.divadlo.zlin.cz

www.zoozlin.eu

Kennedyho kosmické støedisko je spolu s Bajkonurem nejznámìjím
místem startù kosmických lodí do vesmíru. Návtìvníci se v pøednáce
dozvìdí o historii i souèasnosti tohoto støediska na mysu Canaveral na
Floridì. Pøednáí MUDr. Zdenìk Coufal.

TØÍKRÁLOVÝ PRÙVOD
6. 1., 15:30 h, prostor pøed Kostelem sv. Filipa a Jakuba Zlín, nám. Míru

KENNEDY SPACE CENTER  pøednáka
14. 1., 1921 h, hvìzdárna Zlín

Na Tøi krále vyjde od Kostela sv. Filipa a Jakuba prùvod v èele s Kaparem,
Melicharem a Baltazarem a vemi návtìvníky na námìstí Míru, kde bude
na podiu pøed radnicí probíhat pøedstavení trubaèù, ivý betlém, symbolické ukonèení sbírky a doby vánoèní, a nakonec bude zhasnut vánoèní
stromeèek.

Zlínský hudební klub

www.farnostzlin.cz

www.divadlo.zlin.cz

www.zas.cz

ROCKOVÁNÍ S JIØÍM ÈERNÝM
15. 1., 19 h, Dílna 9472

ANTONÍN DVOØÁK: NOVOSVÌTSKÁ
17. 1., 19 h, Kongresové centrum Zlín
VYPRODÁNO!!!
www.filharmonie-zlin.cz

TANGO ARGENTINO
17. 1., 19 h, Zelenáèova opa
Pøijïte si poslechnout rytmy tolik známého a oblíbeného argentinského
tanga do Zelenáèovy opy! Vystoupí Vojtìch Szabo (akordeon), Hana
lapanská (klavír), Kateøina Bìlohlávková (housle). Argentinské tango se
ponese ve stylu Astora Piazzolli.
www.sopa.cz

1. PLES FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINÙ
19. 1., 19 h, Kongresové centrum Zlín
Jedineèná monost zatanèit si za doprovodu Filharmonie Bohuslava
Martinù pod vedením éfdirigenta Stanislava Vavøínka. V programu
vystoupí Big Band Felixe Slováèka, Dan Nekoneèný, Cimbálová muzika
Stránièan èi Taneèní duo Praského komorního baletu. Moderátory veèera
budou Lucie Výborná a Jan Pokorný.
Zátitu na plesem pøevzali MVDr. Stanislav Miák, hejtman Zlínského kraje
a MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního mìsta Zlína.
www.filharmonie-zlin.cz

ANIMATORÁMA 013
7. 1.21. 1., Alternativakulturní institut Zlín
Výstava pedagogù a studentù Ateliéru animované tvorby FMK UTB ve Zlínì
pøedstaví obrazovou a audiovizuální prezentaci ateliéru. Na vernisái se
budou prezentovat projekce prací studentù  ateliérová cvièení, animované
etudy, reklamní spoty, hudební klipy, autorské filmy, bakaláøské a diplomové práce, obrazová dokumentace. Vernisá se koná 7. ledna v 17 hodin.
www.zlin.eu

MADAM PIAF
10. 1., 19 h, Dílna 9472
Oblíbený úspìný muzikál se skvìlým pìveckým výkonem Heleny
Èermákové.
www.divadlo.zlin.cz

REUNION  pøednáka
10. 1., 1820 h, hvìzdárna Zlín
Malý sopeèný ostrov s velmi rùznorodou pøírodou  husté tropické lesy,
rozeklané kaldery vyhaslých sopek i jedna z nejaktivnìjích sopek
souèasnosti. Pøednáí MUDr. Niko Burget.
www.zas.cz

ZVA 1228 BAND

ANDÌLÉ V MÉM SRDCI  divadelní pøedstavení

20. 1., 19 h, Zelenáèova opa

29. 1., 19 h, Alternativakulturní institut Zlín
Autorské pøedstavení Gabriely Filippi na motivy knihy Lorny Byrne Andìlé
v mých vlasech poøádá Centrum Arkána, o.s., Zlín.

pièka slovenské bluessové scény opìt v opì!
www.sopa.cz

NEBE NAD ZLÍNEM 3  LEDEN, ÚNOR  pøednáka
21. 1., 1921 h, hvìzdárna Zlín
Povídání o tom, jak vypadá obloha v naich zemìpisných íøkách v druhé
polovinì zimy. Pøehledový výklad souhvìzdí doplnìný snímky mlhovin
a jiných vesmírných zajímavostí. Pøednáka bude opìt zamìøena na objekty
a úkazy, které na obloze mùe najít a uvidìt kadý, pokud ví, kam pohlédnout. V pøípadì pøíznivého poèasí bude po skonèení pøednáky navazovat
pozorování a praktický výklad na pozorovatelnì. Pøednáí Ing. arch. Ivan
Havlíèek.
www.zas.cz

www.zlin.eu

ROZLOUÈENÍ S DOMEM UMÌNÍ
31. 1., 19 h, Dùm umìní Zlín
Slavnostním koncertem se Filharmonie Bohuslava Martinù spoleènì
s Krajskou galerií výtvarného umìní Zlín rozlouèí s Domem umìní, kde obì
instituce léta sídlily. Na programu bude pøedehra Karneval A. Dvoøáka,
Koncert pro varhany, smyèce a tympány g moll F. Poulenca a Taras Bulba
L. Janáèka.
Zátitu nad koncertem pøevzali MVDr. Stanislav Miák, hejtman Zlínského
kraje a MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního mìsta Zlína.
www.filharmonie-zlin.cz

PETR ILJIÈ ÈAJKOVSKIJ: PATETICKÁ
24. 1., 19 h, Kongresové centrum Zlín
V úvodu zazní skladby dvou významných moderních novodobých skladatelù
Miloslava Itvana a Roberta Hejnara. V obou skladbách má exponovanou
roli klavír, jeho part zahraje mladá klavíristka Markéta Janáèková, sólistka
a komorní hráèka, která je známá na domácích i zahranièních pódiích
a zároveò pùsobí jako hudební reisérka Èeského rozhlasu. Na závìr zazní
poslední symfonie a vùbec poslední dílo Èajkovského tìsnì pøed smrtí 
jeho slavná está symfonie, z ní cítíme, e autor do ní vepsal svou ivotní
rezignaci.
www.filharmonie-zlin.cz

BENEFICE aneb ZACHRAÒ SI SVÉHO AFRIÈANA
31. 1., 19 h, Mìstské divadlo Zlín
Komedie, která se vyplatí!
Proè tak rádi poøádáme dobroèinné akce? Chceme opravdu pomáhat, nebo
je to jen moderní obdoba odpustku? Kolik stojí èisté svìdomí? To ve
zjistíte pøi zhlédnutí hoøké komedie, která si bere na muku smìné
a trapné momenty podobných dobroèinných akcí, ale nevtíravým zpùsobem
pøipomíná, e jsou stále více potøeba.

FLERET
25. 1., 20 h, Masters of Rock Café
Flereti slaví 30 let a pøijedou i do zlínského klubu Masters of Rock Cafe
odehrát speciální narozeninový koncert. Na koncertu zazní jejich nejvìtí
hity, je tedy urèitì se na co tìit!

www.divadlo.zlin.cz

POUTNÍCI
31. 1., 19 h, Zelenáèova opa
Legendární kapela èeského bluegrassu pøijede i do Zlína!
www.sopa.cz

www.mastersofrockcafe.cz

SNÍENÉ VSTUPNÉ DO ZOO

VERNISÁ VÝSTAVY ANDREJE DÚBRAVSKÉHO

A do 28. února 2013 mùete vyuívat nií vstupné do Zoo Zlín, a to ve výi
80 Kè pro dospìlé a 40 Kè pro dìti do 15 let.

26. 1., 1719 h, hvìzdárna Zlín
Andrej Dúbravský vystaví ve hvìzdárnì své nové obrazy, které pøiveze
z Bratislavy. Výstava potrvá do 31. 3. 2013.
www.zas.cz

STØEDOVÌKÁ ASTRONOMIE  Z historie astronomie IV.
28. 1., 1920:30 h, hvìzdárna Zlín
Antická astronomie konèí zánikem alexandrijského Museionu. Evropská
vzdìlanost je øízena køeanským náboenstvím. Astronomie stagnuje,
i kdy je stále jednou ze souèástí vyího vzdìlání. Arabové se stávají dìdici
a tvùrèími pokraèovateli antické astronomie. Jejich zásluhou se na poèátku
novovìku znovu oiví zájem o rozvoj astronomie, matematiky, fyziky
i lékaøství. Pøednáí Ing. Vratislav Zíka.
www.zas.cz

www.zoozlin.eu

