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O své pocity a poznatky, které získal v průběhu
prvního půlroku, kdy pracuje na zlínské radnici jako
náměstek primátorky Zlína, se poprvé se čtenáři
Magazínu Zlín  podělí Miroslav Kašný.

Pane náměstku, mezi Vaše kompetence patří ob-
last sociálních věcí, oblast bydlení, mládež, tělový-
chova a sport, oblast národnostních menšin a církví,
oblast zdravotnictví a péče o zdravotně postižené
a zdravé město. Která z nich  je Vám nejbližší? 

Těžko můžu vyzdvihnout pouze jednu oblast a ostat-
ní nechat ve stínu. Práci ve
všech považuji za velmi zají-
mavou a přínosnou. Můžu říci,
že jsem měl velké štěstí, když
jsem jako náměstek z VOLBY
PRO ZLÍN (KDU-ČSL a NE-
STRANÍCI) získal v rámci koa-
ličních vyjednávání po volbách
právě tyto kompetence. 

Pokud mluvíme o sociální
oblasti, nemůžeme vynechat
nový zákon, kterým se tato
oblast řídí od Nového roku.
Jak si na něj zvykají lidé?

Je pravdou, že městu i na-
šim pracovnicím opět přibyly
ze strany státu další povinnos-
ti. Změnily se podmínky pro
vyplácení různých dávek. Mám
ale radost, že přes všechny ob-
tíže  bylo naše město jedno
z prvních, které začalo vyplá-
cet dávky podle nových pravi-
del. Ne vše je v legislativních
změnách špatné. Jeden z no-
vých zákonů nám například
umožňuje vyplácet příspěvky
v hmotné nouzi, ať již se jedná
o živelní katastrofu nebo jinou
mimořádnou událost. A abych
nezůstal pouze u dávek. Sociální pomoc je spojená také
s množstvím projektů. Společným pojítkem je vždy po-
moc potřebným. Zmíním jeden projekt, na který nám
velkou měrou přispěla Evropská unie. Mluvím o čtyřech
zkušených ženách středního věku, které dlouho nemoh-
ly najít práci. Díky tomuto projektu začaly navštěvovat
potřebné rodiny,  učily je hospodařit, vychovávat děti,
vyplňovat dotazníky apod. Sociální péče je ale také 
starost o postižené a o seniory. V letošním roce zahájí-
me výstavbu nového domu s pečovatelskou službou
v Malenovicích a začneme připravovat obdobný dům na
Bartošově čtvrti. Byl bych také rád, kdyby se časem po-
dařilo vybudovat nový klub pro seniory v lokalitě
U Majáku. Základ práce odboru ovšem zůstává v rozvo-
ji každodenní terénní práce.

Nedostatek bytů, jejich kvalita, sousedské vztahy.
To jsou další často diskutované otázky. Na jaké zlep-
šení se tedy můžeme v oblasti bydlení ve Zlíně těšit?

Město má velmi dobře vypracovanou koncepci rozvo-
je bydlení. V tuto chvíli navíc rada znovu vyhodnocuje
požadavky občanů na odprodej bytů. Znovu přehodno-
cujeme seznam domů, které nejsou určeny k prodeji.
Bohužel město nemůže pomoci všem, kteří mají v byto-
vé oblasti problémy. Mým cílem ale je, abychom mohli
podat pomocnou ruku alespoň těm nejpotřebnějším.
Proto např. připravujeme výstavbu sociálního bydlení
a holobytů pro občany nepřizpůsobivé a sociálně po-
třebné.  Abychom měli možnost pomoci, musíme vyža-
dovat striktní dodržování pravidel. Občané města si ta-
ké musí zvyknout, že je normální a nezbytné, aby každý
člověk platil své dluhy a respektoval pravidla a zákony.
Proto budu důsledně dbát na vymáhání dlužného ná-
jemného a vracení bytů, ve kterých lidé zůstávají bydlet
bez právního důvodu. 

Co nového chystáte v oblasti mládeže, tělovýcho-
vy a sportu?

Největší smysl práce s dětmi a mládeží spatřuji v ob-
lasti prevence nežádoucích patologických jevů, jako je
např. šikana, drogy, extremismus. Velkou roli zde hraje

získávání nejrůznějších dovedností a návyků. Jako bý-
valý ředitel základní umělecké školy vím, že dětem je
třeba se věnovat a nabízet jim smysluplné využití volné-
ho času. Proto město podporuje svými fondy nejrůzněj-
ší aktivity škol i ostatních organizací zabývajících se
prací s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu.
Tyto organizace zaštiťují obrovské množství nejrůzněj-
ších aktivit. Spolupracujeme při rekonstrukcích hřišť
a sportovišť, které jsou ve vlastnictví sportovních klubů
a tělovýchovných jednot. Na těchto sportovištích jsou
připravovány podmínky pro vyžití všech věkových sku-

pin mládeže i dospělých, ale
i pro reprezentaci města ve
sportech, jako je hokej, fotbal
nebo házená. V oblasti investic
se například připravuje rozší-
ření lyžařského svahu spojené-
ho s vytvořením turistického
zázemí pro nejširší veřejnost,
to je rozhledna s lanovkou
a celá řada turistických a cyk-
loturistických cest. Dále je to
například dostavba fotbalové-
ho areálu Vršava, kde přibude
i umělý trávník.

Oblast církví, to jsou asi
hlavně peníze na opravu kos-
telů?

Církve, to nejsou jen kostely
a jiné sakrální kulturní pa-
mátky, ale hlavně živí, věřící li-
dé. Podle sčítání obyvatelstva
se v roce 2001 přihlásilo ve
Zlíně k náboženskému vyznání
40,2 % věřících nejrůznějšího
vyznání.  Na území města pů-
sobí 15 křesťanských církví
a mám velkou radost, že mezi
sebou velmi dobře komuniku-
jí. Uvedu pouze jeden příklad
z této oblasti. Člověk, který za

svoji práci s mládeží strávil řadu let v komunistických
vězeních, nyní stále s mládeží pracuje a můžete jej pot-
kávat třeba v Klubu pro děti a mládež. Pravděpodobně
si bude právě povídat s někým z mladých, nepřestává
totiž mladé generaci ve svých 87 letech věřit a naslou-
chat jí. Mluvím o katolickém knězi a nositeli Ceny měs-
ta Zlína P. Karlu Tinkovi, který v těchto dnech oslaví 
60. výročí vysvěcení na kněze.  

Jaké možnosti má město v oblasti zdravotnictví
a péče o zdravotně postižené?

Problematika zdravotnictví je neustále aktuální pro
každého z nás. Není však v kompetenci města do ní ně-
jak zasahovat, to je věcí ministerstev, poslanců, senáto-
rů a politických zástupců, případně zdravotnických za-
řízení. Město může pouze finančně pomáhat zřizovateli
nemocnice. Naopak v pomoci zdravotně postiženým má-
me už víc možností. Finančně podporujeme jejich akti-
vity. V současné době připravujeme také mapu Zlína
pro vozíčkáře. 

V poslední době se objevují informace, že Zlín již
není zdravým městem. Je to pravda?

Zlín nadále zůstává zdravým městem. Pouze jsme vy-
stoupili z asociace Národní síť zdravých měst a je to te-
dy jen administrativní záležitost. Zastupitelstvo rozhod-
lo, že příspěvky za členství v této asociaci nejsou
zúročeny tak, jak jsme všichni čekali. Peníze, které by-
chom museli zaplatit za účastnické poplatky, můžeme
použít na různé akce či kampaně. Ať je to  Den bez kou-
ření, Běh Terryho Foxe, Na kolo jen s přilbou apod. 

Vážení spoluobčané, je pro mne ctí, že se mohu spo-
lupodílet na spravování našeho společného života ve
Zlíně. Vždy, když se s Vámi potkám na některé z akcí, ať
už je to např. Bambiriáda, Den pro rodinu, nejrůznější
koncerty nebo divadelní představení, tak jsem vždy hr-
dý na to, že žiji v tomto městě.

Přeji Vám všem hodně odpočinku v krásných let-
ních měsících.

Marie Masaříková

O BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ POMOCI A VÝCHOVĚ MLÁDEŽE 
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OZNÁMENÍ
Správa domů Zlín, spol. s r. o., ozna-

muje nájemníkům městských bytů, že
od 1. 5. 2007 byla dodavatelem tepla
změněna cena tepelné energie. Z toho-
to důvodu je možnost požádat o zvýše-
ní záloh na služby spojené s bydlením
do 31. 8. 2007 na Správě domů Zlín,
spol. s r. o., Zarámí 428, Zlín - eviden-
ce nájemného (III. patro, dveře 
č. 21, 22) v provozní hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 12.00

OOddbběěrraatteellůůmm  vvooddyy
Zlínská vodárenská, a.s., sděluje

svým zákazníkům, že s platností od 
1. 7. 2007 přistoupí z provozních důvo-
dů ke změně termínů odečtů fakturač-
ních vodoměrů. 

Změna se týká všech odběratelů
s pololetními odečty a fakturací. Po
změně se odečty budou provádět v zá-
vislosti na výši průměrných měsíčních
spotřeb, a to buď měsíčně, nebo ročně.
Dle průměrné spotřeby spočítané na
základě spotřeby v minulém fakturač-
ním období se zákazníci rozdělí na dvě
skupiny. První skupina budou odběra-
telé s nízkou spotřebou - ti budou ode-
čítáni a fakturováni jednou za rok.
Měsíčně budou platit zákazníci, jejichž
průměrná měsíční spotřeba za minulé
fakturační období přesáhla cca 50 ku-
bíků vody.

Společnost Zlínská vodárenská se za
případné problémy, vzniklé s touto
změnou, všem odběratelům omlouvá
a děkuje za pochopení.

POMOC 
V HMOTNÉ NOUZI
Osoby, které postihla vážná mimo-

řádná událost, např. živelní pohroma,
požár nebo ekologická či průmyslová
havárie, mohou žádat o pomoc v hmot-
né nouzi.

"Podmínkou je, že celkové sociální
a majetkové poměry žadatele a s ním
společně posuzovaných osob jsou ta-
kové, že mu neumožňují překonat ne-
příznivou situaci vlastními silami,"
zdůraznila vedoucí Odboru sociálního
Magistrátu města Zlína Jana Pobo-
řilová. Současně uvedla, že tato pomoc
je nenároková. "Pro její přidělení musí-
me posoudit celkovou finanční situaci
žadatele," vysvětlila J. Pobořilová.

Zákonem o pomoci v hmotné nouzi
se úředníci řídí od 1. ledna letošního
roku. Případní žadatelé se musí obrátit
na odbor sociálních věcí pověřeného
obecního úřadu, v případě místní části
Prštné se jedná o Odbor sociální
Magistrátu města Zlína. -mm-

E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu
plánovaných oprav bude přerušena dodávka
elektrické energie v následujících dnech a lokali-
tách: 

Dne 30. 6. 2007 /sobota/ od 11.00 hod. do
12.00 hod. 

Část obce: Oblast trafostanice T33 Zálešná -
ul. Zálešná VI-XI k lesu a ul. Zálešná VII-XI 
k vodě 

Dne 30. 6. 2007 od 12.30 hod. do 16.30
hod. 

Část obce: Oblast trafostanic T12 Rybena
a T 39 Školní - bloky domů včetně provozoven
ohraničených ul. T. Bati, Osvoboditelů, Štefáni-
kovou a Školní včetně ul. Sadové. 

Dne 3. 7. 2007 od 7.30 hod. do 15.30 hod. 
Část obce: Oblast trafostanice T5 Silnice-

ul. Ke Kříbům od č. p. 5014-5018, 5025, 5080,
ul. Záhutí od č. p. 5026 resp. 5038 po č. p. 5044
resp. 5031 

Dne 9. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Část obce: Oblast T27 Podlesí - ul. Podlesí IV.

a Podlesí V.- č. p. 5375, 5376, 5450, /A,B,C/
5426, /A,B,C/ 5317-5319, 5348, 5349 

Dne 9. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast T51 Kúty - č. p. 1941 - 

č. p. 1947 
Dne 10. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast trafostanice T20 Letná - ul.

Na Včelíně celá po ul. Topolovou, ul. Mostní
směr na Zlín od č. p.1004, resp. 1007 po č. p.
992 resp. 983, ul. Krátká od Lipové po č. p. 929
resp. 923, ul. Lipová od Krátké po č. p. 1640
resp. 1641, ul. Kotěrova od č. p. 918  resp. 1637
/na Lipové/ po č. p. 890 resp. 898 a ul. T. Bati
od č. p. 827 směr Zlín po č. p. 931 

Dne 10. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast T28 Středová - ul.

Budovatelská č. p. 4893-4796, 4810-4817,

4798-4801, řadové domky nad Vývozem 4822-
4829, 4876, 4877, 4833, 5140, 2810, 4834-
4841 a ul. Vývoz od horního konce po fotbalový
stadion. 

Dne 10. 7. 2007 od 7.30 hod. do 13.00 hod.
Část obce: Zlín - ul. Mostní - levá strana směr

Otrokovice-od č. p. 995 po č. p. 1697/od ul. Na
Včelíně po ul. Randýskové/ 

Dne 17. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast T 1 Škola - ul. Družstevní 

č. p. 4510, 4565. 4651, 4234-4239, řadovky 
č. p. 4293-4303, ul. Nad Stráněmi - ter. domy 
č. p. 4674-4678.

Dne 20. 7. 2007 od 7.30 hod. do 10.00 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T67 Podvesná -

T. Bati směr Vizovice /pravá strana/ od č. p.
3772 po Díly VI. Štefánikova, směr Vizovice 
/levá strana/ od č. p. 2133 po Díly VI a Díly VI
č. p. 3918-3920. 

Dne 23. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Část obce: Oblast T30 Na Honech - ul. Na

Honech č. p. 4905, 4906, ul. Na Honech I
č. p. 4898-4903 a ul. Na Honech II č. p. 4907-4911 

Dne 24. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast T31 Podlesí - ul. Podlesí I -

č. p. 4939-4940, ul. Podlesí I č. p. 4933-4938,
Podlesí III č. p. 4941-4945

Dne 26. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast T21 B. Němcové - ul. Vá-

chova od ul. K. Světlé levá strana po č. p. 591,
ul. T. Bati od ul. K. Světlé pravá strana po 
č. p. 165, ul. Sv. Čecha od ul. K. Světlé po ul.
Nerudovu, ul. B. Němcové a ul. M. Alše od
Váchovy po č. p. 295 resp. 528, ul. Jiráskova od
ul. M. Alše po č. p. 323 resp. 305. 

Bližší informace na tel. 840 111 333
Upozorňujeme, že vypínání energie může nastat
i v jiných lokalitách, které nebyly do uzávěrky
magazínu známy. 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

SLOVO PRIMÁTORKY:

Ještě jsme byli plni krásných dojmů z ne-
všedních setkání a kulturních zážitků, které
nám přinesl 47. mezinárodní festival filmů pro
děti a mládež, když přišla zpráva, že část Zlína
postihly silné záplavy. Prvotní informace, které

mluvily o protr-
žené hrázi prš-
tenského ryb-
níka Blaťák, se
naštěstí nepo-
tvrdily. Přesto
za sebou ne-
chala kalná vo-
da velmi vidi-
telnou a nepří-
jemnou stopu.
S blátem a vel-
kou vodou bo-
jovaly ještě dal-
ší části Zlína.
Vzpomenu ale-
spoň Lhotku či
Louky.

První sms
zprávy, které mi to úterní odpoledne přicházely
od mých kolegů - hasičů i strážníků městské po-
licie, mi připomněly události před deseti lety.
Takové množství zpráv, jako 5. června, jsem
však ještě nikdy nedostala.

Do Prštného jsem jela s obavami. To, co jsem
spatřila, mne mile překvapilo. Při vší té hrůze za-
topených sklepů jsem viděla ochotné a obětavé
lidi. Sousedé, kteří pomáhali jeden druhému.
Všude kolem hasiči a pracovníci Technických
služeb Zlín , kteří se snažili zlikvidovat všudypří-
tomné bláto. Téměř z každého domu čerpali vo-
du ze sklepů. To, že mohli uklízet, jim zase
usnadnili strážníci Městské policie Zlín, ale sa-

mozřejmě také policisté, kteří odkláněli dopravu.
Tímto způsobem hlídali, aby se nikomu zbyteč-
ně nic nestalo a aby profesionálové na místě
mohli konat svou práci. 

Teprve postupně jsem se dozvídala, že v prů-
běhu dne mohly zemřít dvě děti. Že se tomu tak
nestalo, vděčíme profesionálnímu hasiči Josefu
Vlkovi a slečně Michaele Křivé. Když jsem je oba
potkala, zjistila jsem, že jsou to navíc velmi milí
a skromní lidé, kteří své činy považují za samo-
zřejmost. Ani jeden z nich není přesvědčen, že
udělal něco mimořádného. Já jsem opačného
názoru. Vytáhnout 15letého chlapce, jako to
udělal nstržm. Vlk, chce odvahu, duchapřítom-
nost a sílu. "Je to moje práce," řekl mi. Kéž by ta-
kových lidí bylo více! A slečna Michaela, sama
s poraněnými zády, vytáhla z vody 11letou hol-
čičku. Kdyby nebyla tak pohotová, kdyby mysle-
la především sama na sebe a svá nemocná záda,
jak by to asi dopadlo? Stačilo již jen několik má-
lo minut... Možná bychom v tuto chvíli řešili
mnohem smutnější věci.

Všem patří velké díky. To si uvědomuji nejen
já, ale celá Rada města Zlína. Proto necelý týden
po lokálních záplavách jsem spolu s ostatními
radními na naší radnici předala poděkování sleč-
ně Michaele, nstržm. Vlkovi, ale také řediteli
HZS Zlínského kraje plk. Ing. Mojmíru Jurkovi
a řediteli pro IZS plk. Ing. Hynku Marákovi, kte-
ří poděkování převzali pro své hasiče - záchra-
náře. Za dvanáct jednotek dobrovolných hasičů
poděkování převzal ing. Vladimír Hanák; za
strážníky Městské policie Zlín jejich ředitel Milan
Kladníček a za pracovníky Technických služeb
Zlín, s.r.o., pan ředitel František Kostelník.

Vám všem bych ráda poděkovala alespoň tou-
to cestou. Byli jste skvělí! Moc děkuji!

Irena Ondrová

Dík všem, kdo pomáhali při červnových záplavách 
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SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.

Úvěry město poskytne na základě Obecně závazné vyhlášky č. 8/2000 o fondu roz-
voje bydlení města Zlína včetně jejích novelizací. 
Úvěry na opravy bytového fondu mohou využít pouze subjekty vlastnící byty, rodin-
né nebo bytové domy na území statutárního města Zlína. Úvěry jsou určeny napří-
klad na obnovu střechy, zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického 
zařízení, na výměnu oken, ale i na střešní nástavbu bytů, vestavbu bytů do půdních
prostor nebo na přestavbu nebytového prostoru na byty. Horní hranice úvěru na 
určitý účel je uvedena v Obecně závazné vyhlášce č. 8/2000.

Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.

Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, ná-
ležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny v Obecně závazné vyhláš-
ce č. 8/2000, která je k dispozici na internetové adrese www.mestozlin.cz - Statu-
tární město Zlín - Obecně závazné vyhlášky nebo v informačním středisku
Magistrátu města Zlína (budova radnice).
Formuláře žádostí o úvěry získáte na odboru ekonomickém Magistrátu města Zlína,
nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288, v informačním
středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě na in-
ternetové adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na poskytnutí úvě-
rů z fondu rozvoje bydlení města Zlína.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do kanceláře č. 117 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu do 18. července 2007. 

JUDr. Jan Zlínský, předseda správní rady fondu rozvoje bydlení města Zlína

Ředitelství silnic Zlínského kraje jako investor
stavby upozorňuje občany města Zlína na uzavírku
silnice II/490 v úseku Zlín (vjezd ke sběrným suro-
vinám) - Kudlov (začátek zástavby). 

Silniční provoz bude omezen následovně: 
- od 18. 6. do 1. 7. 2007 je průjezdný pouze jeden

jízdní pruh a doprava řízena světelnou signalizací,
- od 2. 7. do 19. 8. 2007 bude provoz vyloučen

úplně (včetně MHD) a veden po objízdné trase: Zlín
- ul. Březnická - Filmové ateliéry - Kudlov,

- od 20. 8. do 30. 10. 2007 bude průjezdný pouze
1 jízdní pruh a doprava řízena světelnou signalizací.

Důvodem uzavírek je sanace sesuvu silničního
tělesa, které je v tomto úseku silnice II/490 v hava-
rijním stavu a ohrožuje bezpečnost účastníků sil-
ničního provozu. Šířka vozovky nedovoluje zachovat
silniční provoz v době provádění pilotové stěny, kte-
rou je nutné zbudovat z důvodu zajištění stability
zemního tělesa. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje se za problé-
my způsobené touto uzavírkou omlouvá  všem
účastníkům silničního provozu, zejména pak ob-
čanům místní části Kudlov. 

Uzavírka silnice II/490 v úseku Zlín-Kudlov

Úřední hodiny úřadoven v místních částech Zlína
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■ Náměstek ministra pro místní rozvoj
Miroslav Kalous 4. června 2007 na veřejném
zasedání Komise pro strategické plánování
a EU prezentoval vládní reformy a aktuální stav
připravenosti ČR k čerpání dotací z EU v plá-
novacím období 2007 - 2013.

■ Jubilantům, kteří v Domově pro seniory na
Burešově v uplynulém půl roce oslavili 80, 90
a více let, přišel popřát štěstí, pevné zdraví
a optimismus náměstek primátorky města
Zlína Miroslav Kašný. "Velmi obdivuji ty, kteří
si i ve vysokém věku uchovají veselou mysl a na
svůj život se dívají z té veselejší stránky," řekl
náměstek Kašný a dodal, že mezi charakteris-
tické vlastnosti civilizované společnosti patří
i to, že se umí o své seniory dobře postarat.

■ Profesionální hasiči z celé republiky změři-
li své síly v řadě disciplín na III. mistrovství ČR
v disciplínách TFA ve Zlíně, konaném dne 
7. června 2007. Mezi hosty byli také příslušní-
ci jednotek ze zahraničí. Záštitu nad mistrov-
stvím převzala primátorka Irena Ondrová spolu
s hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem
a poslancem Parlamentu České republiky
Tomášem Úlehlou. 

■ Setkání u příležitosti 123. výročí narození
Dr. Edvarda Beneše se uskutečnilo 28. května
2007 u Památníku Dr. E. Beneše v parčíku na
Benešově nábřeží. Akci pořádalo statutární
město Zlín ve spolupráci s Českým svazem bo-
jovníků za svobodu OV Zlín - veteráni 2. světo-
vé války a Armádou České republiky. 

■ Celkem jedenáctičlennou delegaci z part-
nerského belgického města IZEGEM přijala na
zlínské radnici primátorka města Irena
Ondrová. Členy delegace byli i umělci, jejichž
díla si mohli návštěvníci Alternativy -
Kulturního institutu Zlín prohlédnout v průbě-
hu měsíce května. 

■ Vídeňský novinář Siegfried Hetz, šéfredak-
tor časopisu Reisen, si v průběhu dvoudenní
návštěvy prohlédl Zlín. Své dojmy zprostředku-
je čtenářům svého časopisu, který se věnuje 
cestování, jako tip na krásnou a zajímavou do-
volenou. Návštěva pana Hetze je již druhou le-
tošní návštěvou rakouských novinářů ve Zlíně.
Naposledy zde skupina vídeňských novinářů
obdivovala zlínskou architekturu v květnu le-
tošního roku.

■ Běhu Terryho Foxe se ve Zlíně zúčastnily
necelé dvě stovky osob. Nejpočetnější skupinu
tvořily děti z mateřských i základních škol.
Nejmladšímu účastníkovi bylo pět měsíců, cí-
lem projel i mladík na vozíku. Běh Terryho Foxe
je dobrovolná humanitární akce. Ve Zlíně se bě-
žela již po sedmé. Doprovodnou akcí letošního
ročníku Běhu Terryho Foxe byla také sbírka do
pokladniček. Prostředky, které se touto cestou
získaly, budou použity na výzkum rakoviny
v ČR. Více než 24 tisíc korun již vyplatil

v letošním roce Magistrát města Zlína
(MMZ) na příspěvcích na kastrace ko-
ček a kocourů. "Touto cestou město
podporuje regulaci populace koček na
území Zlína," řekla vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství Vladi-
míra Pavlovová.

Město přispívá občanům od roku
2000 na kastraci kočky částkou 250 Kč
a na kocoura 100 Kč. "Pokud zlínský
občan žádá v jednom kalendářním roce
o příspěvek na čtvrté a další zvíře, je
výše finančního daru krácena na 150
Kč u kočky a 50 Kč u kocoura," upřes-
ňuje V. Pavlovová. 

O tento finanční dar může požádat
dospělý občan, který má trvalé bydliš-
tě na území statutárního města Zlína.
Musí se dostavit osobně na odbor ži-
votního prostředí a zemědělství a pře-
dložit originál dokladu o uhrazení plat-
by za provedený veterinární úkon, tzn.
kastraci kočky nebo kocoura. 

V loňském roce zaměstnanci magis-
trátu přijali celkem 201 žádostí na
příspěvek na kastraci 231 zvířat, z to-
ho 60 kocourů a 171 koček. "V loň-
ském roce jsme vyplatili částku 
48 700 korun," řekla V. Pavlovová
a dodala, že zájem ze strany občanů
stále roste. -mm-

Pravidla chování na stezkách 
PRO CHODCE A CYKLISTY

Příspěvek na kastraci koček 

Vzhledem k mnoha dotazům široké
sportovní veřejnosti na práva a povin-
nosti účastníků provozu na stezkách
pro chodce a cyklisty bychom rádi shr-
nuli základní pravidla chování.

Je třeba mít na paměti, že tyto stezky
jsou místními komunikacemi, na kte-
rých platí ustanovení zákona číslo
361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích.

Základní pravidla chování se dají
shrnout do tří bodů:

- provozu se nesmí účastnit osoba,
která by vzhledem k věku nebo sníže-
ným tělesným nebo duševním schop-
nostem mohla ohrozit bezpečnost pro-
vozu

- účastníci se musí chovat ohledupl-

ně a ukázněně, chodci (za které tento
zákon považuje i bruslaře na kolečko-
vých bruslích) a cyklisté se nesmí vzá-
jemně ohrozit

- cyklisté a osoby na kolečkových
bruslích smějí jezdit jen jednotlivě za
sebou, po pravé straně komunikace

Zejména ohleduplnost jednotlivých
zájmových skupin účastníků provozu
k sobě navzájem tento zákon zdůrazňu-
je zároveň v několika paragrafech.

Také podle nás je tento pojem ze vše-
ho nejdůležitější pro to, aby stezky
v našem městě plnily účel, pro který by-
ly a jsou budovány - aktivní, ale hlavně
pohodové a bezpečné prožití volného
času našich občanů.

ODaSH MMZ

KKRRÁÁTTCCEE  ZZ  UUDDÁÁLLOOSSTTÍÍ

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE
MUDr. Václav Přikryl, MUDr. Erika Přikrylová 
Zveme Vás do nově otevřené moderní zubní ordi-

nace s laboratoří v centru Zlína, nám. Míru 64, Zlín. 
Tel.: 774 367 202, e-mail: v.prikryl@seznam.cz

NAIL STUDIO - M 
- MINAŘÍKOVÁ MIROSLAVA 
Prodlužování a zpevňování nehtů. Provádíme re-

kvalifikační kurzy "Manikúra a nehtová modeláž",
akreditováno MŠMT. Termíny dle dohody. 

Kontakt: Nail studio - M, Minaříková Miroslava, 
T. Bati 751 (nad optikou Mezírka), Zlín.

Tel.: 608 883 788 

Kde najdete obchody a sluÏby?

Závěrečný účet města za rok 2006
Zastupitelstvo města Zlína projed-

návalo na svém červnovém zasedání
závěrečný účet města za rok 2006.

O krátký
k o m e n t á ř
jsme požá-
dali 2. ná-
městka pri-
mátorky ing.
M i r o s l a v a
H l a d í k a ,
který má
r o z p o č e t
v tomto vo-
lebním ob-
dobí na sta-
rosti.

"V roce
2006 jsme

hospodařili se schodkem přibližně
230 milionů Kč. Celkové příjmy
města činily 1,5 mld. Kč. Výdaje
dosáhly téměř částky 1,73 mld. Kč,
z toho investiční náklady představo-
valy 644 mil. Kč. Celkové investice
byly proporcionálně rozděleny do
všech oblastí života města. Největší

akce byly např. výstavba budovy
tropické Amazonie v areálu zoolo-
gické zahrady v hodnotě 78,6 mil.
Kč, Dům pokojného stáří na Jižních
Svazích za 80 mil. Kč, Kongresové
centrum v hodnotě 63 mil. Kč
a Podnikatelské inovační centrum
za 61 mil. Kč. Dále se nám také po-
dařilo do rekonstrukcí a vybavení
škol uvolnit téměř 112 mil. Kč. 

Vyšší výdaje byly pokryty dočer-
páním investičního úvěru ve výši
255 mil. Kč. I přes tuto skutečnost
má ale Zlín "dluhovou službu
(splatné finanční závazky)" na velmi
dobré úrovni. Z toho vyplývá, že
i v dalších letech můžeme financo-
vat řadu velkých akcí prostřednic-
tvím těchto zdrojů.

Další pozitivní skutečností je
i kladný výsledek hospodaření
všech neziskových organizací měs-
ta a také dobré hospodářské vý-
sledky většiny našich obchodních
společností za uplynulý rok. Za to
vedením těchto organizací patří po-
děkování." -mm-
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Druhý ročník kampaně "Na kolo jen s přilbou", 
jejímž hlavním cílem je propagace nošení cyklistic-
kých přileb, proběhl v měsících duben, květen a čer-
ven 2007. Kampaň vyvrcholila 21. června 2007
Cyklodnem na náměstí Míru ve Zlíně.

V roce 2006 převzalo z rukou hlídek městské
policie 450 ukázněných cyklistů své odměny,
tj. blikačky nebo odrazky. Dva cyklisté dostali
dokonce kolo. Ve spolupráci s Besipem bylo
odměněno dalších 200 cyklistů. V loňském roce

město odměnilo 650 cyklistů z cel-
kem 8 679 kontrolovaných dětí.

Stejně jako vloni, byli i letos
ukáznění cyklisté průběžně odmě-
ňováni Městskou policií ve Zlíně.
Bylo naplánováno celkem 14 kon-
trol, kdy dvoučlenná hlídka stráž-
níků na daném stanovišti kontrolo-
vala dodržování povinného nošení
bezpečnostní přilby u dětí mlad-
ších 15 let. Děti je mohly potkat
např. na cyklostezce na Bartošově
čtvrti, Vršavě, ale také v Lužko-
vicích.

Při zjištění nedostatku pak
strážníci předávali informační le-
ták, pokud měl malý cyklista vše
v pořádku, byl odměněn odrazkami
nebo blikačkou na kolo. -šš-

NA KOLO JEN S PŘILBOU

AKCE JEHLA
Městská policie Zlín zahájila v měsíci květnu

sérii pravidelných kontrol dětských hřišť se za-
měřením na přítomnost infekčního materiálu,
o který by se mohly poranit hrající si děti. Od
června do září se tak uskuteční nejméně 17
pravidelných kontrol a další dvě akce velkého
rozsahu, při nichž budou zkontrolována všech-
na veřejná hřiště pro děti na území města
Zlína. Strážníci MP Zlín při nich společně
s pracovníky odboru městské zeleně MMZ fy-
zicky zkontrolují stav veřejných hřišť, kdy
zvláštní pozornost budou věnovat těm místům,
kde by nebezpečný materiál, v podobě použi-
tých injekčních stříkaček a jehel, mohl být ulo-
žen skrytě, což jsou např. pískoviště.

K motivu takové akce uvedl ředitel Městské
policie Zlín - Ing. Milan Kladníček: "Z nové kon-
cepce činnosti MP Zlín jednoznačně vyplývá, že
úkolem tohoto bezpečnostního sboru není jen
pasivní dohled nad veřejným pořádkem, ale
i účinná prevence. Dochází-li ze strany někte-
rých nezodpovědných spoluobčanů k jednání,
které je pro svoji skrytost téměř nemožné po-
stihnout, přičemž však toto závažně ohrožuje
ty nejzranitelnější z nás - tedy naše děti, ne-
můžeme zůstat lhostejní. Právě z tohoto důvo-
du jsme se rozhodli přistoupit k celému problé-
mu iniciativně a společně s odborem městské
zeleně MMZ jsme našli cestu, která snad do-
káže alespoň některá rizika významně zmír-
nit."

Samotné načasování kontrol je vyvoláno jed-
nak stále častějšími nálezy rizikového infekční-
ho materiálu a jednak i blížícím se časem let-
ních prázdnin, kdy lze předpokládat zvýšený
pohyb dětí a mládeže právě na hřištích a veřej-
ných prostranstvích.

K samotnému průběhu akce sdělil manažer
prevence kriminality MP Zlín - Milan Caha:
"Úvodem bych chtěl předestřít, že smutným
důvodem k takovému opatření je především
bezohledné a snad i zlomyslné chování někte-
rých lidí, které vyústilo ve zranění malého
chlapce o použitou injekční jehlu začátkem
května. Od té doby nám jsou téměř denně hlá-
šeny případy nálezu takového ohrožujícího in-
fekčního materiálu, který odebíráme a předá-
váme k odborné likvidaci. Riziko přitom
představuje především možný přenos infekce,
zahrnující mj. i hepatitidu či HIV.

Jednotlivé kontrolní akce jsme tedy naplá-
novali tak, aby obsáhly všechna hřiště, která
jsou vedena v pasportu dětských hřišť na úze-
mí města Zlína. Mimo to plánujeme i dvě velké
kontroly, které se uskuteční před a v průběhu
školních prázdnin."

Městská policie Zlín v této souvislosti i na-
dále, přes přijatá opatření, apeluje na rodiče
dětí, kteří se svými ratolestmi navštíví dětská
hřiště, aby brali v potaz toto potenciální nebez-
pečí a v případě pozitivního nálezu se ihned
obrátili na tísňovou linku MP Zlín - 156. -šš-

Vzdělávají se z prostředků EU
Různými typy jednodenních i delších odbor-

ných školení procházejí v období od července
2006 do konce června 2008 téměř všichni 
zaměstnanci Dopravní společnosti Zlín - Otro-
kovice. 

Jde o projekt třinácti vzdělávacích progra-
mů, pro který získala DSZO grant na podporu
rozvoje lidských zdrojů financovaný z Evrop-
ského sociálního fondu a ze státního rozpočtu
ČR. Dopravní společnost získala na projekt
částku přibližně 2,4 milionu korun.

S rozvojem a modernizací městské hromad-
né dopravy ve Zlíně a Otrokovicích se neustále
zvyšují firemní standardy a požadavky na jed-
notlivé pracovní pozice. V letech 2005 - 2007
nakoupila společnost 8 nízkopodlažních vozi-
del, která byla spolufinancována v rámci pro-
gramu SROP Evropskou unií. Se zvyšováním
komfortu cestování a kvality poskytovaných
služeb vznikla potřeba zvyšovat kvalifikaci za-
městnanců, kteří se zabývají údržbou a servi-
sem těchto vozidel.

Stále větší zátěží se pro zaměstnance stává
také externí prostředí a krizové situace v pro-
vozu. Školení zaměstnanců přicházejících do

kontaktu s cestující veřejností, zejména řidičů
a přepravních kontrolorů, jsme cítili jako velmi
naléhavou potřebu. Bez peněz z grantu by si
však společnost, závislá na dotacích města
a dalších subjektů, školení takového rozsahu
těžko mohla dovolit. 

Celkem se projektu účastní během dvou let
640 zaměstnanců společnosti. DSZO 
má 380 zaměstnan-
ců, to znamená, že
někteří zaměstnanci
se účastní i více než
jednoho školení. 

Školení probíhají
moderními formami
vzdělávání, nechybí
praktické ukázky
z provozu, výměna konkrétních zkušeností
a trénování správných postupů. 

Cílem projektu je upevňovat a rozšiřovat od-
borné znalosti a kvalifikaci všech skupin za-
městnanců a zlepšit úroveň poskytovaných
služeb. Ing. Táňa Charvátová,

personalistka a manažerka projektu 
DSZO, s. r. o.

Nakrmte Šrotozemšťana 2007
Jméno "Klávesník zlínský" dostal spirano-

saurus sestavený z vyřazených elektrozařízení,
které se ve Zlíně sesbíralo v rámci kampaně
"Nakrmte Šrotozemšťana 2007". Nad zlínskou
akcí, jejíž hlavním cílem je osvěta nutnosti eko-
logické likvidace elektrospotřebičů, převzala
záštitu primátorka města Irena Ondrová.
Kmotrem Klávesníka zlínského byl zlínský rad-
ní Tomáš Úlehla, jméno vymyslel sedmiletý
Kája Mareček.

"Ekologická likvidace odpadů, včetně elek-
tronických, je nesmírně důležitá. Ročně se to-
tiž v České republice vyprodukují tisíce tun od-
padu z elektrických a elektronických výrobků.
Velká část z nich však bohužel skončí na
skládkách komunálního odpadu nebo ve volné
přírodě," řekl při této příležitosti T. Úlehla.

Ve Zlíně se vysloužilé elektrozařízení třídí od
dubna 2006, kdy město uzavřelo smlouvu
s kolektivními systémy ASEKOL, ELEKTRO-
WIN a EKOLAMP, které se zabývají zpětným
odběrem použitých elektrozařízení. V loňském
roce jen ASEKOL ve Zlíně zpět odebral cca 155

tun elektrozařízení, tedy 1,33 kg elektrozaříze-
ní na hlavu. To je více jak dvojnásobek celore-
publikového průměru, který činil 0,66 kg na
hlavu. V letošním roce to bylo již 0,65 kg na
hlavu. Mezi nejčastěji odevzdávané zařízení
přitom patří televizory a monitory. Jen do tří
sběrných dvorů, které jsou v Loukách,
Malenovicích a Zálešné, tak občané odevzdali
celkem 2 597 kusů spotřebičů a televizorů. "Při
koupi nového spotřebiče je možné také nechat
ty vyřazené přímo u prodejce, který dle zákona
musí zajistit jejich ekologickou likvidaci," zdů-
raznila vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína
Vladimíra Pavlovová. 

Akci "Nakrmte Šrotozemšťana 2007" pořádá
v průběhu června až září v jedenácti českých
městech ASEKOL s.r.o., neziskový kolektivní
systém zpětného odběru elektrozařízení. V kaž-
dém městě tak vznikne jiná podoba dinosaura.
Všech jedenáct bude v září vystaveno v Praze.
Motiv všech dinosaurů navrhl architekt Vaněk.

-mm-
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Před 75 lety - v úterý těsně před 6. hodinou
ranní - nedaleko od r. 1928 budovaného sate-
litního průmyslového areálu v Otrokovicích -
poblíž firemního letiště v troskách letadla
Junkers D-1608 uhasl v 56 letech život určitě
až doposud jednoho z nejgeniálnějších čes-
kých podnikatelů a dlouholetého starosty
města Zlína - TOMÁŠE BATI. Spolu s ním za-
hynul v mlhavém ránu i zkušený tovární šéf-
pilot 36letý Jindřich Brouček. Na tragickou
událost reagovala okamžitě nejen domácí, ale
i světová veřejnost, novináři, politici a konku-
rence. Probíhal totiž třetí rok hospodářské ce-
losvětové krize. Ten, od černého pátku na
americké burze v r. 1929, nejtíživější. Dopady
se nevyhnuly ani Baťovým závodům. Klesal
domácí i zahraniční prodej obuvi, zaplňovaly
se sklady, docházelo k propouštění zaměst-
nanců. Ale již od začátku roku 1932 se ve
Zlíně začala situace postupně lepšit. Výroba
obuvi vzrůstala, průměrné výdělky byly výraz-
ně lepší než v konkurenčních podnicích. Právě
to byl výsledek vynikající podnikatelské stra-
tegie továrníka Tomáše Bati - před pár měsíci

přiletěl z dlou-
hé podnikatel-
ské cesty po
Indii a před
dvěma dny
z Berlína.
V rozsáhlém
továrním are-
álu s padesát-
kou typizova-
ných budov
a po celém
Zlíně se tra-
gická zvěst
bleskově rozší-
řila - byl to
šok. Vždyť 20
tisíc továrních
zaměstnanců
se teprve den

před tím, v pondělí 11. 7., vrátilo po 9 dnech
pravidelné celozávodní osvěžující řádné dovo-
lené do práce. Navíc byl horký červencový
den... Co bude dál?

Smrt českého průmyslníka podrobně oka-
mžitě komentovaly světové agentury:
ve Francii doslova ochromila pařížské průmy-
slníky i jeho osobní přátele. Podle Journal des
Debata byl T. Baťa "svého druhu apoštol.
Chválil amerikanismus jeho rozmachu, ale se
zdůrazněním, že si zachoval svou českou dob-
romyslnost a zejména usilovnou pracovi-
tost..." Berlinek Tageblatt zdůraznil osobnost
"obuvnického krále".

Každopádně se jednalo o hrdinskou smrt -
smrt na pracovní cestě na minuty rozpočíta-
né. Dopoledne se synem Tomíkem /18/ ve
švýcarském Möhlinu, odpoledne v Drážďa-
nech v Německu. V obou případech o postupu
výstavby a zajištění produkce v nových závo-
dech. Večer další jednání doma - ve Zlíně.
Ironií osudu mu ji přineslo LETECTVÍ, jehož
byl největším propagátorem. Po posledním ná-
vratu z Indie konstatoval, že "letectví je nej-
mladším členem lidské společnosti a je to nej-
zdařilejší dítě, jaké kdy lidstvo porodilo"
a vizionářsky dodává "aviatika v člověku po-
třebu sloužiti a odpouštěti".

Neštěstí bylo beze vší pochybnosti způsobe-
no ztrátou orientace pilota v husté mlze.
Otrokovické soukromé letiště bylo odborníky
vždy považováno za jedno z nejnebezpečněj-
ších právě pro časté mlhy, ale také nepředví-
datelné vzdušné poměry a málo vhodnou po-
lohu. Bulvární tisk okamžitě vyrukoval
s fámou o možné sabotáži a některé zlé jazyky
šířily zprávu "z dobře informovaných kruhů"
o "spřísahání uvnitř klanu".

Veškeré dohady však vyvrátily výpovědi pří-
mých svědků - vedoucího letiště K. Batíka ja-
kož i osobního řidiče F. Stojana. Jejich výpo-
vědi jsou identické i s bezprostředním
vyšetřovacím záznamem zlínského polic. insp.

Pomališe. Ten v závěru udává... "letadlo nara-
zilo do země v plné rychlosti 150 kmH. Hodiny
v letadle ukazovaly dobu katastrofy 5.58 hod."
Poněkud opatrněji vyznívá konstatování úřed-
ní zprávy letecké komise, která byla vydána
o deset dnů později: ..."pád nastal z výšky 20-
30 metrů. Příčinu havárie není možné s urči-
tostí zjistit, protože letadlo je rozbité. Jednou
z příčin mohla být ztráta orientace při krouže-
ní v husté mlze nebo porucha řízení, vzniklá
za letu. Tomu nasvědčuje pokrčená poloha,
kterou se chtěl pilot uchránit proti vražení ří-
zení do prsou i znamení hrůzy na zornicích pi-
lota... Letadlo při startu bylo v řádném stavu
a pilot Brouček byl znám svou ostražitostí.
V noci byly hangáry střeženy. Tím je vylouče-
na možnost sabotáže".

CO ALE BUDE DÁL? S firmou, zaměstnan-
ci, městem? Náš i světový tisk a rádio se oka-
mžitě předháněly v dohadech. Zemřel průmy-
slník světového jména. Zanikne jeho
průmyslové impérium? Mnozí již viděli bu-
doucnost firmy v černých barvách.

Avšak nebohý Tomáš jako reálný pragmatik
a podnikatel neponechával nic náhodě.
Dlouhodobě byl znám jeho výrok, že
"svoje housle nechám tomu, kdo na ně bude

umět nejlépe hrát...". Tomášem vlastnoručně
psané "poslední pořízení" v zalepené obálce,
nadepsané slovy "Moje závěť", bylo před svěd-
ky nalezeno v jeho trezoru ještě onoho osud-
ného dne. Bylo datumováno 19. 5. 1931. Další
obálka byla adresována mladšímu nevlastní-
mu bratrovi - Janu Antonínu /34/. Ta obsa-
hovala pro mnohé až dodnes překvapující
"Kupní smlouvu", kterou prodával Tomáš
Baťa ... "Vám, J. A. Baťovi a Vy ode mne ku-
pujete veškeré akcie Baťa a.s. Zlín... za obnos
Kč 50 milionů měny čs". Třetí trezorovaná
obálka nesla nápis "Doprovod k mé poslední
vůli". Jan Antonín ho nazval Tomášovým od-
kazem. Obsahoval jeho osobní filozofii a záro-
veň i doporučení po jednání svých pokračova-
telů a dědiců. Některé myšlenky by se mohly
tesat: "Závod náš nebyl k tomu také vybudo-
ván, aby zajistil existenci jen jeho zakladate-
lům... v rozvoji závodu jsem spatřoval i rozvoj
a zajištění blahobytu celého kraje... touha tvo-
řit, poskytovat stále většímu množství lidu
účast na výhodách..." Následník Jan A. se při-
hlásil k této životní filozofii při posledním roz-
loučení nad jeho hrobem na Lesním hřbitově
14. července 1932... "Slibuji Ti, slibuji Ti sva-
tě, že dílo Tvé neopustím, nezradím, že světlo,
které jsi nesl před námi, povedu dál a výš...
Otče náš..."

Jan měl Tomášovu výchovu /otec jim ze-
mřel v r. 1905/, na kterou dohlížel od jeho 
7 let. V mnohém byl jejich vztah spíše vzta-
hem otce a syna. Tomáš byl o 22 let starší.
Podle rodinné tradice se i Jan vyučil ševcem.
Tíhl ke strojům a překypoval nápady. Byl ini-
ciativní s náležitým smyslem pro technickou
důslednost. Ve firmě prošel do tragického ne-
očekávaného data řadou náročných funkcí
až po člena nejužšího vedení. V dané chvíli
byl na funkci "šéfa" a následníka nejlépe při-
praven. To ostatně potvrzuje i po půl století -
i přes dlouholeté poválečné mezinárodní
vnitrorodinné soudní spory - jediný syn
Tomáše a synovec Jana tehdy nazývaný
Tomík - dnešní Čechokanadaň Tomáš John
Baťa a ve Zlíně ho známe dobře až z častých
polistopadových návštěv, kdy se po půlstole-
tí mlčení a pomluv otevřela i pro jméno Baťa
brána našeho města. V tragický den, kdy
otec spěchal i za ním, chybělo dnešnímu tři-
adevadesátníku do 18leté plnoletosti ještě ví-
ce jak 60 dnů. Ten ve své knize Švec pro ce-
lý svět v r. 1991 říká m.j. "Jan byl jedním
z nejvýše postavených manažerů firmy. Byl
zdatný a zralý a byl Baťa - to jméno vzbuzo-
valo důvěru zaměstnanců i veřejnosti. Mně
bylo necelých 18, zkušenosti jsem neměl
žádné, a tudíž jsem byl zcela mimo soutěž...
Pod Janovým vedením naše společnost nadá-
le prosperovala... rozvíjel otcovy plány mezi-

národní expanze a štědře investoval do vý-
zkumu a vývoje..."

Převzetí šéfovského žezla nevedlo naštěstí
k žádnému personálnímu zemětřesení, a tak
došlo k dokonalé souhře profesně sehraného
manažerského souboru - perfektního admi-
nistrátora a finančníka Čipery, zkušeného di-
plomata a obchodníka Vavrečky a nápaditým
organizátorem a patřičným charismatem vy-
baveným urostlým a věkově mladším násled-
níkem. Tento tým vsadil na ideu prosperující-
ho kombinátního podniku s průběžně
modernizovanou organizací původní Tomášo-
vy interní samosprávy. Sortiment výroby byl
rozšiřován v zájmu a na podporu stěžejního
výrobního programu - obuvi. Prodejny Baťa
nabízely vedle veškerého sortimentu obuvi ta-
ké "baťovské" punčochy a ponožky včetně
vlastních krémů a celkového servisu pro ošet-
ření nejen nohou, ale i obuvi.

Razantně vstoupila v průběhu 30. let firma
Baťa i do rychle celosvětově se rozvíjejícího
automobilismu. Brzy se pneumatiky Baťa za-
čaly objevovat nejenom na tuzemských ško-
dovkách, pragovkách, tatrovkách, zetkách či
jawách, ale i na zahraničních vozidlech.

Neodpovídající ceny nakupovaných materi-
álů firma rychle řešila zavedením vlastní výro-
by. V tomto směru organizátor Jan vsadil na
podporu vynálezecké, konstruktérské a zlep-
šovatelské tvořivosti. Do popředí nastoupila
důležitost firemního výzkumného ústavu
a nově založeného Studijního ústavu - symbo-
licky v nové budově nad Zlínem.

Výstižně vypovídajícím dokumentem je in-
spirující kolektivní profesionální dílo, ale ve-
dené ústřední myšlenkou zaníceného utopis-
ty: "Budujeme stát pro 40 milionů lidí."
Brněnská technika ocenila Janův nesporný
vůdčí podíl udělením čestného doktorátu - byl
v tom zahrnut i rozvoj původních Tomášových
myšlenek v rozvoji zlínského všeobecného, fi-
remního a odborného školství. Jan si uděle-
ného doktorátu Honoris Causa velmi vážil.

Šéf Jan Antonín "vládl" tehdy již světovému
obuvnickému impériu teoreticky 13 let - do
konce války v r. 1945. Ale fakticky jen do pří-
chodu nacistů a vynucené emigrace. Tedy 
7 let. Co to je proti Tomášovým 38? Splnil 
jako dědičný následník slib, daný Tomáši 
nad otevřeným hrobem v červencovém vedru
v r. 1932?

Suchá statistika: Zlínská centrála Baťa a. s.
řídila v roce 1939 celkem 120 po civilizovaném
světě rozesetých podniků. V nich pracovalo
106 tisíc zaměstnanců. A ve zlínské aglomera-
ci dobrá čtvrtina. V Československu existova-
lo 8 satelitních kompletně fungujících a všemi
funkcemi vybavených obcí s průmyslovým zá-
zemím - především v regionech s nízkou prů-
myslovou vybaveností: Vysočina, Posázaví
a Slovensko. Mimo obuvi, pneumatik a pun-
čoch se zde vyráběla celá řada i na světových
trzích zcela nových materiálů - umělého hed-
vábí, kůže a kaučuku. Podnik byl zcela samo-
statný v kartonáži. Okamžitě byl připraven ve
výrobě elektromotorů, celé řady obráběcích
strojů, vlastních šicích strojů a gumáren-
ských zařízení. Dokonce došlo i na zlínské ve-
locipedy - dvouštanglovky MAS. Ale nebýt vál-
ky - v nápadu se objevil i lidový automobil:
jeho "baťovskou" cenu kronikář nedopátral,
ale za 999 Kč to nebylo. Zlínu začala však od
té doby vévodit postavená budova Karfíkova
mrakodrapu nejvyššího snad v půlce Evropy.
Ve městě žilo 37 tisíc obyvatel a od blahodár-
ných začátků sourozenců Baťových se zvětšilo
12x.

Následník Jan svůj slib vůči Tomášovi
i místním "dědicům" nesporně splnil. Ale co ti
další, pováleční, poúnoroví a bohužel i ti po-
sametoví?

Poznámka: To ponechme jako další vytržení
z nenapsané Zlínské kroniky.

Zlín - Malenovice, květen - červen 2007

Jan Lamper, kronikář města Zlína
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JJaann  AAnnttoonníínn  BBaaťťaa,,  ppookkrraaččoovvaatteell  pprrááccee  TToommááššee  BBaattii
Jednou z nejvýznamnějších událostí, 

jež spojuje historii Zlína s jeho současnos-
tí, byl květnový příjezd potomků Jana
Antonína Bati - této dosud nedoceně-
né osobnosti nejen zlínských dějin. Me-
zinárodní konferenci s názvem Jan
Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel
práce Tomáše Bati, uspořádalo město Zlín
na podporu snah usilujících o očištění
jména J. A. Bati. Zúčastnili se jí Baťovi po-
tomci z Brazílie a USA - vnučka Dolores
Ljiljana Bata Arambasic, pravnučka
Guiomar Fatima de Augusta Bata Alves

Costa, vnuk
Nelson Bata
de Oliveira,
v n u č k a
M a r i a
A m a l l i a
Bata de
Oliveira Leal
s manželem
a vnuk John
Nash s man-
ž e l k o u .
V ě t š i n a
z nich nav-
štívila popr-
vé Zlín, něk-
teří dokonce
i Evropu.

A tak nebylo divu, že akce spojené s jejich
dědem J. A. Baťou často provázely emoce,
dojetí, slzy... A také lítost, že tohle všech-
no nemohou na vlastní oči spatřit dosud
žijící dcery - Edita a Jana (domácím oslo-
vením Hana), kterým vysoký věk a zdraví
nedovolily podívat se do rodné země. 
Za všechny to shrnul do jedné věty Editin
syn Nelson: "Maminka řekla, ať za ni Zlín
obejmu..."

Vzletně řečeno, náruč obyvatel Zlína by-
la na obejmutí připravena. Členy rodiny
Jana Antonína Bati vítali, kamkoli přišli
a po promítnutí dokumentu Brazilské sto-
py J. A. Bati ve zlínské Alternativě probě-
hla srdečná i vášnivá diskuse zároveň me-
zi členy rodiny a občany města. 

V doprovodném programu konference
byla v prostorách zlínské radnice k vidění
výstava Vzpomínky na Zlín, dosud nepub-
likovaných fotografií a dokumentů.
Většinu exponátů zapůjčili obyvatelé měs-
ta Zlína, pamětníci i jejich potomci.
Výstava skončila a lidé nosí materiály ne-
ustále. Je možné, že další podobná expozi-
ce na sebe nenechá dlouho čekat a bude
ještě zajímavější a poutavější. 

V jednom z cihlových baťovských dom-
ků vznikla expozice ba-
ťovského bydlení. Potom-
ci i příbuzní J. A. Bati,
kteří se slavnostního
otevření zúčastnili, znali
baťovský domek, ve kte-
rém je expozice umístěna,
pouze z fotek a vyprávění.
V Brazílii mají podobné,
ale vybaveny byly úplně
jinak. 

Na den přesně, po šede-
sáti letech, kdy Národní
soud odsoudil J. A. Baťu
v jeho nepřítomnosti za to,
že údajně nepodporoval
odboj, byla slavnostně od-

halena jeho socha. Na samotné odhalení
sochy se přišly podívat stovky lidí.
Emotivní a slavnostní akt byl důstojným
připomenutím významu osobnosti Jana
Antonína Bati. 

Jednu z nejvýraznějších chvil připravili
pro členy rodiny J. A. Bati zástupci zlínské
pobočky Konfederace politických vězňů.
Iniciativně a v tichosti projednali v Praze
udělení členství v konfederaci J. A. Baťovi.
Na tiskové konferenci magistrátu pak před
nic netušícími členy rodiny předal nejstar-
ší člen a čestný předseda Jan Haluza
vnučce Dolores diplom o čestném členství
Jana Antonína Bati in memoriam
v Konfederaci politických vězňů (foto).

Vyvrcholením květnové návštěvy potom-
ků J. A. Bati byla dvoudenní mezinárodní
konference Jan Antonín Baťa - život a dí-
lo, pokračovatel práce Tomáše Bati, jež je
shrnuta ve sborníku, vydaném při této pří-
ležitosti v tištěné i elektronické podobě.
K dostání je na informačním středisku
zlínské radnice. 

Co dodat závěrem? Stalo se něco, o čem
příbuzní J. A. Bati, ale také spolupracov-
níci a jejich potomci, lidé zajímající se
o historickou pravdu, dlouhá léta jen sni-
li. Sečteno, podtrženo - žádné závěry ještě
dělat nemůžeme. Tohle všechno, to je tepr-
ve začátek. 

V příštím čísle Vám přineseme článek
z obsahu konference. Komentovat budeme
i první jednání o obnově procesu s Janem
Antonínem Baťou u Městského soudu,
které je svoláno na 25. 6. 2007. -red-

VAZENA  PANI  ONDROVA  

P. Prudente, 21. kvetna 2007

Jeste jsem se s Vami nespojila po
krasne pocte, kterou jste pripravili pri
odhaleni sochy naseho draheho tatin-
ka. Muj syn Nelson a moje dcera
Maria Amalia jsou sice uz doma, ale
jeste jsme si nedopovidali vsechno.
Vidim ted Zlin ocima mojich deti. Prvni
poznamka, kterou mne pozdravili, by-
la: "Maminko, jak krasna je Tva zeme
a Tvoje mesto." Odnesli si dojmy, kte-
re je budou jeste dlouho tesit a odne-
sli si prekrasne vzpominky vreleho
uvitani Zlinanu, ktere jste tak mile
predstavila.
Nevim ani, jak Vam budu moci pode-
kovat za vsechny laskavosti, kterymi
jste Batovu rodinu zahrnuli. Mam
v hloubi me duse nadeji, ze se jeste
jednou domu podivam a budu Vam
moci tlumocit me city osobne.
Predstavuji si ted dalsi udalosti a oce-
kavam ohlasy v tisku a jest-
li budou ohlasy regionalni, nebo 
i statni.
Prijmete prosim me diky vsem clenum
Vaseho stabu, tedy celemu magistra-
tu a vsem, kteri se pricinili, aby osla-
va byla tak nesmirne uspesna.
Omlouvam se za nejake mozne nedo-
statky mojich deti vychovanych v ba-
tovske tradici, kterym ale jeste schazi
ceska mluva.
Budou se snazit tuto chybu opravit.
Dekuji Vam jeste znovu za vsechno
a preji Vam mnoho zdravi a uspechu
ve Vasi praci.
Za celou rodinu Bata de Oliveira Vas
srdecne zdravi.

Edita  Batova de Oliveira.

(Dopis dcery J. A. Bati primátorce
města Zlína Ireně Ondrové.)
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STAVBA ROKU 2006
ZLÍNSKÉHO KRAJE Pomoc při rozvíjení ak-

tivit zlínských podnikate-
lů v Číně i případný pří-
chod silných průmys-
lových firem do Zlína pat-
ří mezi hlavní cíle dvou
smluv, které podepsali za
město Zlín 1. náměstek
primátorky města Zlína
Martin Janečka a za čín-
skou stranu náměstek
primátora města Shen-
yang Song Qi a starosta 
lidové vlády Shenyang
Donglingu Li Qingwhang.
"Díky těmto smlouvám
a s pomocí těchto partne-
rů bychom chtěli nabíd-
nout některé volné pozem-
ky a budovy bývalého
svitovského areálu silným
čínským průmyslovým fir-
mám," řekl M. Janečka
a dodal, že Čína patří me-
zi země s nejrychleji se
rozvíjející ekonomikou.
Má desetiprocentní nárůst
HDP, oblast Shenyang do-
konce 16%.

"Na vlastní oči jsme vi-
děli, jak se zdejší ekono-
mika dynamicky rozvíjí a na jaké vyso-
ké úrovni je většina tamních firem,"
uvedl 2. náměstek primátorky města
Zlína Miro-slav Hladík a dodal, že v Čí-
ně již dnes investuje mnoho ekonomic-
ky vyspělých zemí.

Podpisem předběžné dohody o spo-
lupráci mezi čínským městem
Shenyang a Zlínem vyslovili zástupci
obou měst svou vůli vytvořit prostor
pro utváření vztahů mezi institucemi
obou měst. Obě strany rovněž prohlá-
sily, že budou podporovat spolupráci
institucí a organizací z obou měst
s důrazem na ekonomickou oblast,

zejména na obchodní spolupráci a vý-
měnu.

Druhou smlouvou s oblastí Dongling
města Shenyang získal Zlín příslib, že
v již zasíťované průmyslové zóně měs-
ta Shenyang oblasti Donling o rozmě-
rech 400 tisíc m2 mohou investovat
čeští podnikatelé. Město Zlín bude čes-
ké podnikatelské subjekty o této mož-
nosti informovat. "Pokud město Zlín
získá majetkový podíl v bývalém
Baťově areálu, bude čínský partner
nabízet uvolněné budovy a pozemky
k využití čínským výrobním firmám,"
dodal M. Janečka. -mm-

Stavba roku 2006 Zlínského kraje, kona-
ná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje,
byla, jako i minulá léta, organizována
Krajskou společností Svazu podnikatelů ČR
Zlínského kraje, Českou komorou autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě a Českou komorou architektů.
Patnáctičlenná odborná porota složená ze
zástupců těchto organizací a zástupců vede-
ní Zlínského kraje letos vybírala v sedmi ka-
tegoriích z třiceti pěti staveb dokončených
v loňském roce. Tento počet je nejvyšší v ce-
lé pětileté historii soutěže. Signalizuje, že
stavebnictví má ve zlínském regionu vzrů-
stající tendenci. Odborná porota udělila ne-
jen ceny v jednotlivých kategoriích, ale i tu
nejvyšší, GRAND PRIX, která od tohoto roku
ponese jméno architekta Pavla Nováka.
Předčasně zesnulý hlavní architekt města
stál u zrodu této soutěže a měl velkou zá-
sluhu na propagaci zlínské funkcionalistic-
ké architektury a urbanismu, význam naše-
ho města v této oblasti již dávno přesáhl
hranice České republiky.

Další letošní novinkou je vznik nové sou-
těžní kategorie- realizace rozvojových pro-
jektů měst a obcí, kdy hlavní cenu získal
Vysokoškolský areál - regionální a vzdě-
lávací centrum Uh. Hradiště (investorem
město Uh. Hradiště).

Poprvé byla obsazena kategorie rodinných
domů, cenu získal Rodinný dům manželů
Křeménkových ve Štípě. Dalšími tituly
Stavba roku 2006 Zlínského kraje se budou
moci chlubit tyto stavby: V kategorii občan-
ských staveb - Malá scéna Zlín (investor sta-
tutární město Zlín), v kategorii domy pro
bydlení - Bytový dům Zlín-Paseky (investo-
rem Stavyma spol. s r.o.), v kategorii doprav-
ní, inženýrské a ekologické stavby - Soubor
staveb dopravní infrastruktury Uherské
Hradiště, v kategorii průmyslové a zeměděl-
ské stavby - Podnikatelské a inovační
centrum Zlín - 23. budova. Tato stavba na-
konec získala i nejvyšší ocenění - GRAND
PRIX architekta Pavla Nováka, a to za zce-
la ojedinělý a příkladný přístup řešení kon-
verze průmyslového objektu. Budova, která
je součástí městské památkové zóny, byla
postavena v roce 1927 jako součást Baťova
továrního areálu. Až do roku 1996 sloužila
obuvnické výrobě. Čtyřpodlažní skeletový ob-
jekt byl přestavěn na administrativní budovu
s 2 450 m2 kancelářských ploch. Tato rekon-
strukce budovy je názorným krokem k rege-
neraci a revitalizaci celého průmyslového
areálu bývalých Baťových závodů.

Porota také udělila zvláštní cenu stavbě,
kterou zlínské firmy realizovaly mimo území
kraje: Bytové domy "Hostivařský ráj"
Praha - Horní Měcholupy (investor Central
Group a.s., Praha). 

Cenu hejtmana Zlínského kraje získalo
letos Informační centrum Zvonice Soláň
(investor Sdružení pro rozvoj Soláně). 

Novinářská cena putovala do Zoo Lešná
stavbě Tropické haly YUCATAN (investor
statutární město Zlín).

Součástí soutěže je tradičně také
"Studentská práce roku". Letos dostali stu-
denti za úkol vyprojektovat dostavbu prolu-
ky u knihovny B. B. Buchlovana v Uher-
ském Hradišti. Nejlépe si vedl Radek Talaš,
druhé místo patří Lukáši Klinkovskému
a třetí Martinu Sátorovi, všem ze SPŠ Zlín.

Ocenění staveb převzali dne 21. 5. 2007
zástupci investorů, stavebních firem a pro-
jektantů na slavnostním večeru v nově zre-
konstruované budově Malé scény ve Zlíně. 

Dagmar Nová,
hlavní architektka Podnikatelské a inovační centrum Zlín - 23. budova.

Zlín láká velké investory z Číny
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Ústav jazyků Fakulty humanitních
studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
připravil pro své studenty novinku
v podobě možnosti složit zkoušku
z anglického jazyka s mezinárodním
certifikátem společnosti City&Guilds,
což je jedna z největších a nejvýznam-
nějších institucí ve Velké Británii, za-
bývající se odborným vzděláváním. "Na
září se připravují první zkoušky, při
nichž bývá obvyklá kontrola ze strany
společnosti. V té době také plánujeme
uspořádat za účasti paní ředitelky čes-
ké sekce City&Guilds informativní se-
minář pro širokou veřejnost, " sdělila
Mgr. Hana Atcheson z Ústavu jazyků. 

Mezinárodní jazykové zkoušky
City&Guilds jsou určitou protiváhou
ke Cambridgeským zkouškám. Kromě
obecné angličtiny mohou být testovány
i znalosti obchodní angličtiny (English
for Business Communication, Spoken
test for Business, Business for Office
Skills). Tematika i struktura zkoušek
vychází z přirozené jazykové komuni-
kace: kandidát prokazuje, jak je scho-
pen obstát v kontaktu s anglickým ja-
zykem v běžných situacích pracovního
i soukromého života. Zkoušky, jež ma-
jí 6 úrovní, jsou určeny zejména pro
studenty, ale i pro zaměstnance státní
správy a pro všechny ostatní, kdo
chtějí či potřebují prokázat svou zna-

lost anglického jazyka a získat tak pří-
stup k lepším pracovním příležitostem. 

Společnost City&Guilds je v ČR do-
sud zastoupena přibližně třiceti akre-
ditovanými centry. Většinou jde o ja-
zykové školy, střední školy nebo
univerzity. Další vznikají, neboť se
vstupem České republiky do EU se
požadavek na zavedení mezinárod-
ních standardů v oblasti jazykového
vzdělávání stává stále důležitějším.
Tato centra nemají povinnost připra-
vovat uchazeče k samotným zkouš-
kám. Ústav jazyků zlínské univerzity
nicméně otevřel na jaře první pří-
pravný kurz ke zkouškám z obchodní
angličtiny a další kurzy plánuje
v zimním semestru nového akademic-
kého roku.

Termíny zkoušek nejsou pevně stano-
veny, každé akreditované centrum si je
stanoví podle svých potřeb. "Testování
obchodní angličtiny bude probíhat
u nás, ale k opravě budeme testy posí-
lat do Londýna. Odtud pak studentovi
přijde zpráva, zda zkoušku složil, složil
s vyznamenáním, nebo zda ji případně
neudělal," popsala Mgr. Atcheson. Ke
zkouškám je možné se zaregistrovat na
adrese zalesakova@fhs.utb.cz, více in-
formací naleznete na www.cityand-
guilds.utb.cz.

Mgr. Jana Brázdilová

OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI ANGLIČTINY

V˘tvarná soutûÏ
Ve výtvarné soutěži" Zajímavá místa v mém

okolí, aneb Kam bych pozval kamaráda z cizi-
ny" získali prvenství: mladší kategorie - jedno-
tlivci Siudová Jana ze ZŠ Velký Ořechov, ve
starší kategorii - jednotlivci Šustková Alena ze
ZŠ Luhačovice, v mladší kategorii - kolektiv
Nikola Kadlecová, Nikola Gajdošová, Nikola
Vargová, Lenka Masařová ze ZŠ Komenského
Malenovice a v kategorii starší kolektiv - kolek-
tiv 8. třídy ZŠ Dřevnická Zlín. V divácké soutě-
ži mladší kategorie Hana Vachová 4. A ze ZŠ 
E. Zátopka a ve starší kategorii Jiří Zvonek 
7. B ze ZŠ Okružní. 

Výhercům blahopřejeme!

„Zlín v EU na to již dávno má!“
V polovině května se ve francouz-

ském Lyonu uskutečnilo mezinárodní
fórum pro strategický rozvoj měst GLO-
BAL CITY 2007. 

Každým rokem se v některém z vel-
kých francouzských měst koná mezi-
národní konference, jejímž cílem je dát
šanci všem municipalitám (městům
a obcím) vyjádřit svůj názor na předem
určená témata. Letos se třídenního ro-
kování zúčastnili zástupci 44 států
z celého světa. K hlavním tématům pat-
řil udržitelný rozvoj, dále pak energe-
tické strategie, financování společných
projektů veřejného a privátního sekto-
ru, ochrana životního prostředí, vizua-
lizace budoucnosti měst, velké podni-
katelské záměry ve městech a doprava.
Česká republika byla zastoupena měs-
ty Brno, Přerov, Zlín, a také společ-
nostmi DALKIA a VEOLIA VODA. Jsem
moc rád, že jsem letos mohl navázat na
mé předloňské vystoupení v Cannes
a ujistit zástupce měst a obcí, že "Zlín
v EU na to již dávno má!"

Hned v úvodu konference mne nejví-
ce zaujaly dva bloky přednášek a pre-
zentací, zabývající se jednak plošně fi-
lozofií budoucnosti měst na celé
planetě a také konkrétním využitím
různých typů biopaliv v energetice
i v autodopravě.

Druhý den jsem pozorně sledoval
bloky zaměřené na diskusi, zdali různé
ekonomické systémy měst mohou při-

nést stejně úspěšný výsledek při snaze
o tzv. udržitelný rozvoj, a absolvoval
rozsáhlou panelovou diskusi na téma
redukování skleníkového efektu ve
městech s různými koncepčními návr-
hy řešení života na území. Velmi zají-
mavá byla večerní exkurze po Lyonu za
účelem představení moderního a vyso-
ce účinného osvětlení s minimálními
nároky na provozní energetickou spo-
třebu.

Závěrečný den byl věnován regenera-
ci měst z hlediska dopravního řešení,
kvalitního systému nakládání s odpady
a zapojení průmyslové i podnikatelské
sféry do financování efektivních změn.
Poslední přednáška se týkala progra-
mu Concerto, jehož nabídky k financo-
vání a realizaci úsporných energetic-
kých opatření využilo také město Zlín.

Během tří dnů jsem měl možnost na-
vázat odborné kontakty, které využiji
jako městský radní a také jako posla-
nec k rychlejšímu uplatnění potřeb-
ných změn ve strategickém plánování
rozvoje Zlína i dalších municipalit
v České republice, a stejně tak při zá-
konodárné činnosti v parlamentu.
Především pak v oblasti legislativního
řešení biopaliv, bioodpadů a alterna-
tivních energetických zdrojů, včetně
jejich postupného zavádění do běžné-
ho života. 

Tomáš Úlehla,
člen RMZ

OHLÉDNUTÍ
Dvanáctý ročník mezinárodního divadelního

festivalu Setkání 2007 Stretnutie zhlédl re-
kordní počet diváků - na osm tisíc na čtyřech
scénách. Vůbec poprvé se rozšířil doprovodný
program i na nádvoří divadla a přilehlý park.
V rámci tohoto off programu vystoupili v pre-
miéře herci zlínského souboru s pouličním
představením Blázni jsme divadlem. S ním se
posléze vydali do obcí a měst v okolí Zlína.
Hravý komediální pouliční happening už viděli
lidé ve Fryštáku, Uherském Brodě, Vizovicích,
Bojkovicích, Slavičíně, během června jsme ješ-
tě zavítali do Holešova, Bystřice pod Hostýnem,
Brumova - Bylnice, Valašských Klobouk, Hoš-
ťálkové, Vsetína, Karolinky, Bzence, Kyjova
a Bezměrova.

Letošní ročník nabídl 22 inscenací od 14
českých, pěti slovenských a jednoho polského
divadla. Divadelníci vystoupili ve Velkém sále
zlínského divadla, ve Studiu Z, v Divadélku
v klubu a na Malé scéně.

Podmínkou pro účast na festivalu bylo jako
každoročně představení inscenace, která měla
v dané zemi premiéru od loňského ledna do le-
tošního března. Návštěvníci mohli zhlédnout
skutečně pestrou přehlídku her původních,
adaptaci či dramatickou novinku od českých či
zahraničních autorů. 

PhDr. Antonín Sobek, ředitel divadla 



Krásný a jemný příběh o posledních letech života
Beethovena...
Režie: Agniezska Holland

6 . -  11. července v 17 a v 19.30 hodin
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER
USA-2007-92 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Připravte se na další fantastické dobrodružství.
Režie: Tim Story

12. července v 17 a v 19.30 hodin                                            (a)
EDIT PIAF
Francie/Anglie/ČR-2007-140 minut-titulky-premiéra-BIOS-
COP-(15)
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si
pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda
první velikosti.  V hlavní roli Marion Cotillard                       
Režie: Olivier Dahan

13. - 18. července v 17 a v 19.30 hodin
DANNYHO PARŤÁCI 3
USA-2007-122 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Lehkovážná krimikomedie, v níž nebude chybět stará dobrá
parta v čele s elegantním Dannym (George Clooney).              
Režie: Steven Soderbergh

18. července mimořádně v 10  i ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

VRATNÉ LAHVE   
ČR-2007-103 minut-Falcon-(0)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... rodinná ko-
medie otce a syna Svěráků.

19. července v 17 a v 19.30 hodin (a)
TERKEL MÁ PROBLÉM
DÁNSKO-2004-75 minut-český dabing-premiéra-Falcon-(15)
Film, který musíte vidět dřív, než vám ho doma zakážou...
Pozor - tento film NENÍ pro děti!
V českém znění Vojta Kotek, Filip Švarc, Zdeněk Izer, Marek
Eben             
Režie: Stefan Fjeldmark
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz

tel.: 577 630 270, 577 630 222, 
fax: 577 630 274

Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské 
a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

tel. 577 432 936

1. - 4. července v 17 a v 19.30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA-2007-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Když teroristé zaútočí na počítačovou síť, ovládající veškerou
ekonomiku v USA, je čas povolat "starého známého" policej-
ního detektiva Johna McClanea (Bruce Willis)          
Režie: Len Wiseman

2. července  v 10 hodin                          
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

ILUZIONISTA
ČR/USA-2006-110 minut-titulky-Bioscop-(12)
Edward Norton se v secesním milostném příběhu změní
v mága bojujícího o svou lásku. Mimořádně tajemný příběh
skvěle kombinuje romanci, politiku a magii. 
Režie: Neil Burger

5.července v 17 a v 19.30 hodin                                               (a)
VE STÍNU BEETHOVENA
Velká Británie/Maďarsko-2006-105 minut-titulky-Interso-
nic-(0)

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
20. - 25. července v 17 a v 19.45 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
USA-2007-138 minut-český dabing-premiéra-WarnerBros-
(0)
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého
ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů
kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem
Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochyb-
něna Harryho důvěryhodnost... 
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph
Fiennes. 
Režie: David Yates

26. července v 17 a v 19.45 hodin (a)
ČERNÁ KNIHA
Holandsko/Belgie/Velká Británie/Německo-2007-143 mi-
nut-titulky-premiéra-HCE-(15)
Válečný thriller - příběh židovské dívky Rachel, jež se ukrývá
v okupovaném Holandsku potom, co je svědkem masakru ce-
lé své rodiny,.. 
V hlavní roli Carice van Houten                                           
Režie: Paul Verhoeven

27. července -1. srpna v 17 a v 19.30 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
USA-2007-85 minut-animovaný-český dabing-premiéra-
Bontonfilm-(0)
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně do-
čkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární
rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit
globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého 
života.                                                     
Režie: David Silverman

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI v sobotu v 15 hodin 
se v ČERVENCI N E K O N A J Í

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Če rvenec  v  ku l tu ře

P EDPLATNÉ TEL.: 577 636 206 POKLADNA TEL.: 577 636 207

PRODEJ

V POKLADN

DIVADLA 

I V ERVENCI 

A SRPNU

PRODEJ@DIVADLO.ZLIN.CZ

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUST

[ POKUŠENÍ A VYKOUPENÍ ]

JOHN KANDER, FRED EBB, JOE MASTEROFF

KABARET

[ SOUMRAK LIDÍ VE SV TLECH KABARETU ]

WILLIAM SHAKESPEARE

ROMEO A JULIE

[ MOR NA TY VAŠE RODY! ]

CARLO GOZZI

PRINCEZNA TURANDOT

[ LÁSKU, NEBO ŽIVOT, LÁSKU, NEBO SMRT ]

GIOVANNI BOCCACCIO - JAKUB NVOTA

DEKAMERON

[ DOKUD JSI NA SV T , BAV SE ]

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ

MARYŠA

[ NESNESITELNÁ T ŽKOST BYTÍ M. V. ]

BERTOLT BRECHT

BAAL

[ DIVADELNÍ EXTÁZE ]

AKRAM STAN K

ERVENÁ KARKULKA

[ NÁSTRAHY LESNÍCH CEST ]

EMILIO SALGARI - KONRÁD POPEL

SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

[ MALAJSKÝ TYGR DOBÝVÁ SRDCE A OSTROVY ] Z
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Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284
Začátky představení:

Po, út, čt v 19 h, pá, so v 17 a v 19.30 h, ne v 15 a v 17 h
(pokud není uvedeno jinak)

Ve středu kino nehraje
Předprodej vstupenek 30 minut před začátkem představení.

1. července ve 20 hodin  
BESTIÁŘ
ČR-2006-113 minut-Bioscop-(15)
Romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové
- v hlavních rolích Danica Jurčová, Karel Roden, Marek
Vašut, Miroslav Etzler. 
Režie: Irena Pavlásková                                 

2. července ve 20 hodin (a)
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA... A JARO    
Jižní Korea/Německo-2003-103 minut-titulky-SPI-(15)
Lyrický příběh o plynutí ročních období a lidského života.
Vítěz MFF San Sebastian, MFF Locarno...
Režie, scénář, střih a postava dospělého mnicha: Kim Ki-Duk
(Ostrov, 3-Iron, Samaritánka...)

5. července  v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA  
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER                      
USA-2007-92 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Připravte se na další fantastické dobrodružství.                     
Režie: Tim Story

6. - 8. července v 19 hodin 
VRATNÉ LAHVE
ČR-2007-103 minut-Falcon-(0)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... Rodinná ko-
medie scénáristy Zdeňka a režiséra Jana Svěrákových

6.-7. července ve  21 hodin  
23    
USA-2007-98 minut-premiéra-titulky-WB-(12)
Pravda si tě najde... Thriller o totální temné posedlosti číslem
23 s Jimem Carreym v hlavní roli. 
Režie: Joel Schumacher (8 mm, Telefonní budka, Volný pád)  

9. července ve 20 hodin (a)
KAFE A CIGÁRA 3x s Billem Murraym
USA-2003-96 minut-titulky-Artcam-(12)
Kultovní svérázný povídkový film krále americké nezávislé
scény Jima Jarmusche. 
Zahrají si: Roberto Benigni, Cate Blanchett , Bill Murray,
Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits, Steven Wright, Alfred
Molina...
Režie, scénář: Jim Jarmusch (Zlomené květiny, Dead Man,
Noc na zemi...)

12. července ve 20 hodin PŘEDPREMIÉRA  
DANNYHO PARŤÁCI 3
USA-2007-122 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Lehkovážná krimikomedie, v níž nebude chybět stará dobrá
parta v čele s elegantním Dannym (George Clooney).              
Režie: Steven Soderbergh

13.-15. července ve 20 hodin                                              
EDITH PIAF
FR/VB/ČR-2007-140 minut-premiéra-titulky-Bioscop-(15)
Přivítejte nesmrtelnou osobnost... Narodila se na chodníku,
vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem...
Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti.
Snímek o světoznámé šansoniérce Edith Piaf zahájil letošní
filmový festival Berlinale, kde sklidil obrovské ovace. 
Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gérard Depardieu,
Marek Vašut...
Režie: Olivier Dahan

16. července ve 20 hodin                                                    
ZLOMENÉ KVĚTINY 3x s Billem Murraym
USA-2005-105 minut-titulky-HCE-(15)
Pod taktovkou jednoho z nejlepších amerických nezávislých
režisérů, Jima Jarmusche, podává Bill Murray další ze svých
neopakovatelných hereckých kreací. Dále hrají: Jeffrey
Wright, Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton. Velká
Cena na festivalu v Cannes, Český lev pro nejlepší zahranič-
ní film.

19. července v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 
USA-2007-138 minut-český dabing-premiéra-WarnerBros-
(0)
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého
ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů
kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem
Valdemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochyb-
něna Harryho důvěryhodnost... 

KINO KVĚTEN
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph
Fiennes. 
Režie: David Yates

20. - 22. července v 19 hodin   
SPIDER-MAN 3
USA-2007-140 minut-český dabing-Falcon-(0)
Úspěšná filmová sága podle známého comicsu se blíží k vy-
vrcholení, v němž nebude nouze o překvapivé zvraty - v hlav-
ních rolích Tobey Maguire, Kirsten  Dunst, James Franco.
Režie: Sam Raimi

23. července ve 20 hodin (a)
ZTRACENO V PŘEKLADU 3x s Billem Murraym
USA-2003-94 minut-titulky-HCE-(15)
Výborný námět, dobrý scénář, skvělí herci a všímavá režie
dělají z této hořké komedie nejen favorita všemožných výroč-
ních cen, ale taky skvostný film. 
Hrají Bill Murray a Scarlett Johanson...
Režie Sofia Copola. Zlatý Glóbus, Oscar, MFF Sao Paulo, MFF
Benátky a dalších 20 ocenění...

26. července v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
SIMPSONOVI VE FILMU
USA- 2007-85  minut-animovaný-český dabing-Bontonfilm-
(0)
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně do-
čkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární
rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit
globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého živo-
ta.                                                     
Režie: David Silverman

27. - 29. července  ve 20 hodin
ZODIAC
USA-2007-158 minut-titulky-WB-(12)
Je více způsobů jak zemřít v rukou vraha...
Příběh filmu vychází ze skutečných událostí a vypráví o řá-
dění šílence, který nebyl nikdy dopaden a který držel celý ná-
rod v osidlech strachu. Počet mrtvých, kteří byli usmrceni je-
ho rukou, už asi nikdy nezjistíme. Jedno je však jisté: mezi
jeho oběti patří i ti, kteří přežili... 
Režie: David Fincher (Sedm, Klub rváčů, Vetřelec 3...)

30. července ve 20 hodin    (a)
VOLVER    
Španělsko-2006-120 minut-titulky-HCE-(15)                        
Když duchové tančí tango. Volver znamená "vrátit se" -
a Pedro Almodóvar (režie, scénář) se vrací ke svým kořenům,
ke své matce, k místu, kde vyrůstal v příběhu, který je stej-
ně složitý jako jednoduchý a stejně dojemný jako krutý. 
V hlavních rolích Penélope Cruz, Carmen Maura. Vítěz MFF
Cannes, Oscar

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI v neděli v 15 hodin 
se v MĚSÍCI ČERVENCI  N E K O N A J Í

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

V době uzávěrky magazínu nebyl program kin potvrzen.
Sledujte programové plakáty kin.

tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Karel Nepraš a přátelé 26. 6. - 23. 9. 2007

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet

Ladislav Daněk - monostruktury 12. 6. - 16. 9. 2007

Stálá expozice 
České výtvarné umění poloviny 20. století

ALTERNATIVA,
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778
Karel Nepraš a přátelé 26. 6. - 12. 8. 2007

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 12, 13 - 17 ho-
din. 

Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních
prostor galerie.

KRAJSKÁ GALERIE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
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Červenec  v  ku l tu ře

tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, 
www.muzeum-zlin.cz

Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626, 
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti

velký sál

do 26. srpna 2007
STRAŠÁCI
aneb Úpadek strašáctví v Čechách a na Moravě

malý sál

do 9. září 2007
ZTRATILA SEM FĚRTŮŠEK
LIDOVÝ KROJ NA LUHAČOVICKÉM ZÁLESÍ
autorka výstavy - PhDr. Blanka Petráková

spojovací chodba

do 9. září 2007
FOTOSOUTĚŽ H+Z

OBJEKTY POD SPRÁVOU 
MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se 
nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města -
budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvní-
ky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi
a dějinami ševcovského řemesla. 

Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
listopad, prosinec, únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad vzdálený jen několik kilometrů od centra
města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže
a noční prohlídka hradu). 

Stálé expozice 
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Pravěk jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou ře-
meslnických dílen a výrobků

Otevírací doba:
pondělí zavřeno
květen-srpen10-12, 13-17 hodin
duben, říjen SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané
návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu. 

Kontakt: 
Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 
tel.: 577 103 379; 577 119 582, 
kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice

BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Nová expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je umís-
těna v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou. 
Obývací pokoj a kuchyně v přízemí jsou zařízeny nábytkem
a doplňky z první poloviny 20. století. V prvním patře je v dět-
ském pokoji expozice vývoje baťovského bydlení, v ložnici je
sezonní výstava představující domy vedoucích baťovských
představitelů a ukázky oděvu, obuvi a doplňků z první polo-
viny 20. století. 
Pro příští sezonu plánuje muzeum další rozšíření vybavení
domácnosti, a to o vybavení ložnice.
Město Zlín, Zlínský kraj i Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně srdečně zvou k návštěvě.

Expozice je přístupná sezonně, tj. od počátku května do
konce září, úterý až neděle vždy 9 - 12 a 13 - 17 hodin.  

MUZEUM
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Červenec  v  ku l tu ře

tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Zápis do kurzů na školní rok 2007/08 se koná 27. 8. 2007
až  30. 8. 2007
Dodatečný zápis ve čtvrtek  6. 9. 2007
Vždy od 13 do 17 hodin. Platba kurzovného v hotovosti.

JAZYKOVÉ KURZY 
v novém školním roce 2007/2008
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených
lektorů: angličtina (od úplných začátečníků až po úroveň
FCE), dále němčina, francouzština, italština, španělština,
ruština - pro úplné začátečníky a mírně pokročilé

Přípravky k přijímacím zkouškám
na střední školy (JČ a MA)

NOVINKY:
Příprava k maturitním zkouškám z angličtiny, možno také
využít jako přípravu k přijímacím testům na vysoké školy.
Kurz bude veden zkušeným lektorem a je určen nejen nastá-
vajícím maturantům, ale také studentům vysokých škol.

ANGLIČTINA pro seniory dopolední (i odpolední) výuka
v centru Zlína, kvalifikovaní lektoři, různé stupně pokroči-
losti, ukázková hodina ZDARMA!

ANGLIČTINA pro děti předškolního věku  

POHYBOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008 
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže a cvičí se při hudbě.

Na formování a posilování postavy:
- kalanetika, aerobic mix, body styling, kick box aerobic, fit

ball, kondiční cvičení, pilates, pilates pro ženy nad 40 let,
pilates mix, kondiční pilates, kondiční cvičení

Zdravotní kurzy:
- fitnes jóga, pilates+jóga, speciál zdravotní - gynegymnasti-

ka, cvičení od hlavy po paty, rehabilitační cvičení na balo-
nech nebo na lehátkách, tai-či

Zájmový kurz - škola šermu kordem

Kurzy pro děti:
- junior aerobic - od 4 do 14 let
- sebeobrana pro kluky i holky - od 9 do 15 let
- Pohádkové cvičení pro děti ve věku 3 - 5 let
- Klubíčko - cvičení pro děti od 3 do 4 let
- dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let
- Taneční a pohybová výchova pro děti od 5 let (výuka s kla-

vírním doprovodem, lidový tanec, základy moderního i kla-
sického tance, akrobacie a cvičení s náčiním).

Na závěr školního roku je pro rodiče a rodinné příslušníky
všech dětských kurzů připraveno vystoupení. 

NOVINKA!!!
DANCE AEROBIC 
Kurz pro mládež ve věku od 15 do 18 let. Kombinace aktiv-
ního aerobicu a rytmických pohybů.

Celoročně  
Kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhotenství a porod

Každý pátek
- KLUB MAMINEK, CVIČENÍ NA BALONECH 
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

PRÁZDNINOVÉ  CVIČENÍ
Power jóga s prvky kalanetiky a fitness jógy
4. 7., 11. 7. a 18. 7. 2007 vždy od 18 do 19 hodin.

SPORTOVNÍ TÝDEN 6. 8. - 10. 8. 2007
Aerobic, vycházky, plavání pro děti pod odborným vedením.
Informace: Š. Majtnerová, tel.: 608 700 093, e-mail: majtne-
rova.s@seznam.cz

VÝTVARNÉ KURZY - Věra Machalínková
Dům kultury Zlín - III. et. 322, telefon: 728 989 184

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA:

KRESBA PODLE MODELU 
I. termín - 9. - 14. 7. 2007 (Po - So) 16 - 19 hod.
II. termín - 28. 8. - 1. 9. 2007 (Po - So) 16 - 19 hod.
Vyučuje René Hábl, ak. malíř, cena  1100 Kč za 1 termín

ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH KURZŮ 
na I. pololetí 2007/08 ve dnech 28. - 30. 8. 2007 vždy 
10 - 16.30 hod. v Domě kultury, místn. 322

DŮM KULTURY
- výtvarné kurzy pro děti - po, st, pá (5 - 16 let), večerní kres-

ba podle modelu - pá (pro studenty i veřejnost), kresba
a modelování - příprava na talentové zkoušky - st, malířské
techniky - út a st, knihařský kurz - čt

GALERIE K + P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná 1/ 1779 tel. 577 437 651, 603 463 673

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Smíšená výstava: Tomáš Bím, Josef Velčovský, Alena Šlapá-
ková, Jiří Brázda  

Otevřeno: Po-pá 9-12 h, so 9-12 h

Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, 
tel.: 577 018 162

e-mail: alternativa@muzlin.cz, 
www.mestozlin.cz/alternativa

26. 6. – 12. 8. 2007
Vernisáž výstavy "Karel Nepraš a přátelé"
Výstavní projekt připomene jednu z nejvýraznějších osobnos-
tí českého umění 2. poloviny 20. století - Karla Nepraše
a současně představí jeho blízké umělecké partnery, členy
Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, a dále výrazné
umělce mladší výtvarné generace, jenž prošli jeho ateliérem
figurálního sochařství na Akademii výtvarných umění
v Praze.
V Alternativě se soustředí představitelé české grotesky, k ex-
pozici budou využity i exteriéry travnaté plochy u Alternativy,
zaujmou je Neprašovi žáci, aby tak mj. připomněli sochařovu
pedagogickou činnost.

Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz 

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež

Otevírací doba od 2. 7. do 9. 8. 2007:
T klub  pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505: 
PO - ČT: 14.00 - 19.00 hod.
Kontakt: Martina Petrášová, tel.: 577 011 947

T klub DOMA pro mládež 13 - 18 let, Divadelní 6: 
PO - ČT: 14.00 - 20.00 hod. 
Kontakt: Anežka Kovaříková, tel.: 577 018 876
Po dobu letních prázdnin se nekonají dílny, doučování a klu-
bové večery. 

Zavírací dny: každý pátek a ve státní svátek 5. 7. 2007. 
Případné změny a otevírací doba po 9. 8. 2007 budou aktu-
álně uvedeny na www.unko.cz a na nástěnkách v klubech. 

Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající a jejich
rodiče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální
i skupinová práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt: Mgr. Janina Zemanová, 
tel.: 577 011 948, 736 148 996, zemanova@unko.cz  

tel.: 577 438 164, 577 210 018, 
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí ústřední knihovny)
17., 18. a 19. července 10 - 12 h
Základy práce s internetem pro seniory -  poplatek 120 Kč

středa 25. července 10 - 12 h
Internet na první pokus 

Do kurzů je nutno se přihlásit na telefonu 577 210 018, lin-
ka 126 nebo 122, nebo na e-mailu jtomancova@kfbz.cz. 

Kurzy jsou bezplatné.  

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

UNIE KOMPAS

ALTERNATIVA

GALERIE

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
červenec: 
Výtvarné kouzlení - Středisko volného času dětí a mládeže
Ostrov radosti (přízemí)
Knihy o Romech - Sdružení dětí a mládeže Romů ČR (vitri-
ny v 1. a 2. patře)

Obvodní knihovna Jižní Svahy
červenec: Jak jsme celý rok tvořili - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

Obvodní knihovna Malenovice
červenec: Přivolejme léto - MŠ Malenovice, tř. Svobody

PROVOZNÍ DOBA OD 1. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2007
Ústřední knihovna - sobota zavřeno
Oddělení pro dospělé čtenáře: pondělí - pátek 10 - 18 h
Oddělení pro děti: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10 - 16 h
Oddělení pro mládež: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10 - 16 h
Hudební oddělení: úterý, čtvrtek 14 - 18 h
Čítárna a studovna: pondělí - pátek 10 - 18 h
Zvuková knihovna: úterý 9 - 11 h

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Oddělení pro dospělé čtenáře: pondělí 14 - 18 h, úterý, 
čtvrtek 9 - 11 h, 14 - 18 h
Oddělení pro děti: pondělí, úterý, čtvrtek 13 - 16 h

Obvodní knihovna Malenovice: 
úterý, čtvrtek 9 - 11 h, 13 - 17 h

Obvodní knihovna Díly:
středa, pátek 9 - 11 h, 13 - 17 h

Pobočka Podlesí: pondělí 14 - 18 h
Ostatní pobočky knihovny budou v srpnu uzavřeny.

S výjimkou čítárny a studovny budou od 13. do 17. srpna
uzavřeny provozy Ústřední knihovny.

POZOR!!! od září 2007 nová internetová adresa: 
www.ddmastra.cz

DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297, 

ddmzlin.sweb.cz

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková), ddmastra@volny.cz 

Hledáme externí vedoucí pro vedení zájmových kroužků pro
nový školní rok 2007/2008. Uvítáme dospěláky i studenty
pro vedení kroužků Angličtina, Keramika, Mažoretky,
Orientální tance, Sebeobrana a PC. Zájemci se mohou hlásit
prvních čtrnáct dnů v červenci na telefonu 577 142 742.

Oddělení ekologie a přírodovědy 
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová) 

simkova.ddmastra@volny.cz, petra.brodinova@seznam.cz

Od září NABÍZÍME ekologické a přírodovědné kroužky pro
děti - chovatelský, teraristický, rybářský, lesnický, ochranář-
ský,... (více info na webu nebo v DDM Astra).
"HLEDÁME" externího vedoucího - podmínka - kladný vztah
k dětem a zvířatům, základní přírodovědné a ekologické vě-
domosti. 

Oddělení TVS a TU
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030, 

ddmpriluky@volny.cz 

9. - 13. 7. Příměstský cyklistický tábor - "Kolem Zlína na
kolech" Pro děti 12-16 let, maximálně 10 dětí, podmínkou je
kolo v dobrém technickém stavu, cena 1 100 Kč.  

DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312

Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz

Hledáme externího pracovníka pro vedení zájmového krouž-
ku:
,,Angličtina - začátečníci" - určený dětem, které se chtějí
naučit základům jazyka formou her a říkanek.

,,Angličtina - doučování - určený dětem, které mají problé-
my při výuce a chtějí se v angličtině zdokonalit.

!!Od září nový kroužek - DISKOTANCE a HIP-HOP!!

DDM ASTRA
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Oddělení přírodovědy, sportu a TV 
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz

Hledáme externího vedoucího pro výcvik psů, a dále pro zá-
jmové kroužky GO a Chov koček.
Také hledáme sportovně zaměřené studenty, kteří rádi pra-
cují s dětmi a mládeží. Další informace na tel.: 604 258 592

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz

17. a 18. 9. Den otevřených dveří - zápisy do zájmových
kroužků techniky a estetiky (prohlídka technické a keramic-
ké dílny).
Hledáme od září 2007 studentku na dopolední program pro
děti od 3 let, od 9.30 - 10.30 hod.
Hledáme externího vedoucího pro letecké modeláře - začá-
tečníky a mladé techniky.

Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542, e-mail: svc@ostrovzl.cz,
www.ostrovzl.cz

O prázdninách bude otevřeno od 8.30 do 16.30 hod
Ve dnech od 2. do 13. 7. ZAVŘENO

- každé pondělí vás čekají testy, hádanky, bludiště 
- v úterý můžete tvořit, kreslit  a zacvičit si "AEROBIC"
- ve středu sportujeme, pořádáme turnaje a soutěžíme,

"Počítače hrou"
- ve čtvrtek je výtvarný ateliér- práce s hlínou, rozvoj tvoři-
vosti...
- v pátek pouštíme filmy a hrajem Dostihy, Osadníky

z Katanu, playstation, šachy...
"Počítače hrou" - každou středu od 15.00 do 16.00 základy
PC a internetu pro děti
"Aerobic" - s p. Jarkou každé úterý od 15.00 hod.

Zahrát si můžete přijít i nové společenské hry "Říše snů"
a "Carcasonne"
17. 7. Puzzlemánie pro všechny
24. 7. Malování na sklo 
30. 7. Hlavolamy a hádanky pro každého "Sirkovník"
31. 7. Práce s barvami a netradiční techniky - "veselá slu-

níčka"

Pravidelné programy budou zahájeny opět v září, prázdnino-
vý provoz je následující: 
ČERVENEC:

2. - 13. 7. MC uzavřeno 
16. - 20. 7. MC otevřeno v době od 8.00 do 17.00 hod.
23. - 27. 7. MC uzavřeno (program "Výpravy za poznáním"

pro předem přihlášené děti)
30. - 31. 7. MC uzavřeno 

SRPEN:
1. - 10. 8. MC uzavřeno 

13. - 17. 8. MC otevřeno v době od 8.00 do 17.00 hod.
20. - 24. 8. MC uzavřeno (program "Výpravy za poznáním"

pro předem přihlášené děti)
27. - 31. 8. MC uzavřeno

AGENTURA PRAGOKONCERT 
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582

E-mail: bacova@pragokoncert.com, 
pragokoncert@pragokoncert.com

12. 7. - 15. 7. 07 - areál Likérky R. Jelínek - Vizovice 
- největší mezinárodní rockový festival v ČR
MASTERS OF ROCK.
Headlinerem festivalu se stala kapela MOTÖRHEAD, k dal-
ším potvrzeným hvězdám patří CHILDREN OF BODOM,
HAMMERFALL, RAGE + LINGUA MORTIS ORCHESTRA, 
SEPULTURA,  STRATOVARIUS, DIE HAPPY, PINK CREAM
69, THUNDER, AFTER FOREVER, DIVOKEJ BILL, VYPSANÁ 
FIXA, SILENT STREAM OF GODLESS ELLEGY a spousta
dalších.
Více info na www.mastersofrock.cz

TIPY NA BÁJEČNÝ RODINNÝ VÝLET V SRPNU 
12. 8. 2007 v 17.00 hod. vystoupení pro děti MICHAL NE-
SVADBA s programem "Pajdulák je Michal" na Ranči

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Kostelany. Uspořádejte výlet na kole a přijeďte se pobavit na
Michalovo vystoupení. Představení je plánováno do venkov-
ních prostor, v případě nepříznivého počasí zajištěna krytá
varianta.

16. 8. 2007 v 17.00 hod. - Archeologický skanzen Modrá
u Velehradu - vystoupení pro děti MAGDALENA REIFOVÁ
A FRANTIŠEK s programem "Kouzelná školka s Majdou
a Františkem". Přijďte se podívat na "živou" Kouzelnou škol-
ku. Představení je plánováno do venkovních prostor, v přípa-
dě nepříznivého počasí zajištěna krytá varianta.
Informace získáte na telefonu 777 701 582 nebo na mailu
bacova@pragokoncert.com

MASTERS OF ROCK CAFE 

Valašské divadelní léto 2007 - Rožnov pod Radhoštěm

7. 7. od 18.00 hod. - TŘI SESTRY - amfiteátr Na Stráni
Jedinečná show potřetí s videoprojekcí a hospodou přímo na
pódiu! Koncert naší legendární kapely v rámci dalšího naro-
zeninového turné. Speciální hosté Doktor P. P. a DeBill
Heads.  

9. 7. od 17.00 hod. - MICHAL NESVADBA - amfiteátr
Dřevěného městečka 
Michal se představí v rožnovské premiéře svého nového po-
řadu "MICHALOVI MAZLÍČCI".

1. 8. od 20.00 hod. - ČECHOVO PROZATIMNĚ
OSVOBOZENÉ DIVADLO - amfiteátr Dřevěného městečka.
Uvede 2850. reprízu nejúspěšnější divadelní komedie všech
dob "DÍVČÍ VÁLKA". Hrají F. R. Čech, Jaroslav Sypal, Petr
Martinák, Uršula Kluková, Ester Ládová, Veronika Hůlová
a další.

10. 8. od 19.00 hod. - EVA a VAŠEK - amfiteátr Na Stráni
Jedni z našich nejžádanějších umělců posledních let poprvé
v Rožnově! Hity jako Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné
chvíle, Bílé růže z Athén...

17. 8. od 17.00 hod. - KOUZELNÁ ŠKOLKA s MAJDOU
a FRANTIŠKEM - amfiteátr Dřevěného městečka.
Nejsledovanější dětský pořad ČT "Kouzelná školka" je na
cestách. Tentokráte s Magdou Reifovou a skřítkem
Františkem.

22. 8. od 20.00 hod. 
J. Mortimer & B. Cooke KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
Jedinečná divadelní komedie s Lukášem VACULÍKEM 
a Romanem ŠTOLPOU v hlavních rolích. Rožnovská premi-
éra! Přijďte se podívat na to, co se stane, když kočky nejsou
doma a kocouři mají "pré"...

Veškeré informace o festivalu, předprodejích a vstupenkách
najdete na www.valasskedivadelnileto.cz 
Kontaktní telefon: 777 701 583  

Organizátoři zasílají vstupenky i na dobírku!

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

e-mail: september@zlin.cz, www.september.cz

PŘIPRAVUJEME
26. září v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín
Y. Reza: KUMŠT
Hrají: J. Tříska, J. Hrušínský a J. Kačer
Slavná komedie o nerozlučném přátelství, které rozdělí spor
o neobvyklé umělecké dílo. 

KLUB DŮCHODCŮ

Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 8. a 22. čer-
vence 2007 

Zahájení kurzu angličtiny - pro začátečníky - seniory od 
září. 
Kontakt: 577 437 605 každou středu či čtvrtek 13 - 17 hod.

KLUB DŮCHODCŮ, Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin
(aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 h stolní tenis.

KLUBY DŮCHODCŮ

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Pondělí 2. července v 10 hodin VELKÉ KINO
ILUZIONISTA
ČR/USA-2006-110 minut-titulky-Bioscop-(12)

Středa 18. července v 10 a ve 14 hodin VELKÉ KINO
VRATNÉ LAHVE   
ČR-2007-95 minut-Falcon-(0)

Změna programu vyhrazena
Vstupné jednotné 25 Kč

Informace:
na tel. 577 431 780, 577 432 936, www.velkekino.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE
Pravidelným divákům Filmového klubu seniorů nabízíme
VĚRNOSTNÍ BONUS!

SCHOVÁVEJTE VSTUPENKY Z KLUBOVÝCH PŘEDSTAVENÍ!
Po předložení 5 vstupenek na 5 různých filmových předsta-
vení FKS dostanete 6. vstupenku ZDARMA.

Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín 
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193, 

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, 
St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8 - 12 a 16 - 18, 
Pá 8 - 12 h; 

inzertní služba, půjčování knih a kazet, přihlášky na kurzy,
akce a do poradny. V průběhu prázdnin bude provoz kance-
láře částečně omezen. 

Rodinná poradna (konzultace vedou odborní spolupracovní-
ci centra) psychologická, rodinně-právní, poradna přirozené-
ho plánování rodičovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy
přirozeného plánování rodičovství - ve školách i jinde dle do-
mluvy, info v kanceláři. 

Příprava snoubenců: cyklus šesti setkání - vždy přednáška
a práce v malých skupinkách pod vedením manželských pá-
rů; v naší kanceláři se průběžně můžete hlásit na kurz, kte-
rý se uskuteční během října a listopadu. 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
O prázdninách se scházejí maminky ve Štípě (termíny jsou
20. 7., 27. 7., 3. 8. a 17. 8. v dětském koutku fotbalového
hřiště, vždy v době od 9.00 hod.) a v Bohuslavicích (vždy 
1. pondělí v měsíci, termíny jsou 2. 7. a 7. 8. od 9.00 hodin
na obecním úřadě).

Ostatní kluby maminek (ve Zlíně, Fryštáku, Velíkové,
Hvozdné, Lukově, Bohuslavicích a Otrokovicích) mají
o prázdninách přestávku.

Klub seniorů: setkávat se bude klub v Bohuslavicích (vždy
první pondělí v měsíci, od 16.00 hod. na obecním úřadě),
zlínský klub má přestávku.

Ostatní kluby a kroužky (Modlitby matek, cvičení žen
s hudbou, rekondičně-relaxační cvičení pro ženy, Sedmikrá-
sek - cvičení rodičů s dětmi, Sluníčko - tvoření rodičů s dět-
mi a kurzy angličtiny) mají také o prázdninách přestávku.

ZVEME VÁS NA AKCE
Aktivity pro děti ve městě: v průběhu dvou týdnů (od 
9. 7. do 20. 7. každý všední den) uskutečníme deset jedno-
denních akcí pro školní děti. Na programu budou výlety, vý-
tvarné akce, návštěva ZOO, hasičů, policie, hvězdárny
a další. Přihlásit se můžete (osobně, telefonicky nebo mai-
lem) na jeden nebo více dní, cena je 100 Kč/den (v ceně je
zahrnut oběd + pamlsek, pitný režim, jízdenky, vstupné,
materiál). Ještě máme několik posledních volných míst na
některé dny. 

Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, 
tel.: 732 804 937

Úterý 10. července 2007 16 - 22 hodin
Prázdninový Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Če rvenec  v  ku l tu ře



14

Úterý 14. srpna  2007 16 - 22 hodin
Prázdninový Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč

VÝSTAVY:
Petr Horák: Včera neděle byla
Výstava potrvá do konce prázdnin.

POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST se koná za příznivého po-
časí během prázdnin pouze v pátek od 21.30 (v srpnu již
od 21.00 hod.) do 23 hodin. Pozorování mimo pátky pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní
čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. 
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

Prázdninový provoz
2. -   4. 7. 2007  17 - 20 hod.
9. - 13. 7. 2007  17 - 20 hod.

Informace, týkající se prázdninové činnosti, najdete na ná-
stěnkách klubu
V měsíci červenci probíhají také tábory v Budkovicích
(Ivančice u Brna )

Rodiče s dětmi do 6 let - kavárna  
4. 7. a 11. 7. 2007 - St 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektro-
nické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiš-
tě. Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstve-
ní a nealkoholické nápoje.

Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopa-
ná, volejbal - viz nástěnky

TANEČNÍ ŠKOLA  A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín

tel.: 777 283 877, 775 141 123, 
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007 
ZÁPIS - TELEFONICKY PO CELÉ LÉTO

Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR

ZÁKLADNÍ   -   POKRAČOVACÍ   -   SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20
tanců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolování,
etiketa v praxi !!! SKUPINOVÉ SLEVY !!! Slevové kupony na
oblečení pro naše žáky.                    
Základní školy - Předtaneční výchova                                 

KURZY pro děti  7 - 14 let -  taneční, pohybové, HIP-HOP,
mažoretková skupina od 4 let 
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk neroz-
hoduje, bez obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli. 
Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté. 

KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky věk 
8 - 14 let

SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad., pro
všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží. 

D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 12-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP- HOP, STREET DANCE

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
manželů Felcmanových

Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz 
Tel. 608 831 203, 776 771 323, 577 222 028 

radek.felcman@tkfortuna.cz 

TANEČNÍ ŠKOLY

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé me-
zinárodní licence a Mistři republiky.

ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2007/2008
Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
Začátečníci a pokročilí, možnost pokračování v soutěžním
společenském tanci. Za jeden kurz až 20 tanců a 50 figur
v bezkonkurenční kvalitě v regionu. Lektoři tanečníci mezi-
národní třídy. (Čepkov, Jižní Svahy)
Taneční hodiny pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
Nejnavštěvovanější taneční v příslušných věkových kategori-
ích v regionu. Výběr ze čtyř skupin.
Minitaneční pro základní školy 
Taneční průprava a rytmika hrou.
Sportovní společenský tanec od 4, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní
společenský tanec. Profesionální vedení. Široká základna.
Salsa - Vaše nová vášeň (VELRYBA MUSIC BAR Zlín )
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie.
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let. 

Výuka na: Masters of Rock Café Zlín (OC Čepkov), SKM Jižní
Svahy, Prštné, Louky a Beseda Otrokovice.

HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA

Nabízí pohybovou výuku pro předškolní  děti v těchto obo-
rech:

A. Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti do 7 let
B. Sportovní - KOCOUŘI - pro děti do 9 let

Zápis od 23. 8. 2007 na tel.: 607 606 928, podrobnější infor-
mace na www.kotata-zlin.cz

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI 
Po - Pá  7 - 17 hod. 

Do 4. 7. Jak to vidíme my
Fotografie od regionálních novinářů.

10. 7. - 3. 8. Z ateliéru hedvábné zahrady 
V 17 hodin  zahájení za přítomnosti pana Libora Lukáše,
hejtmana Zlínského kraje.
Vernisáž výstavy českých a francouzských dětí s názvem
Z ateliéru hedvábné zahrady.
Výstava potrvá do 3. srpna a je otevřena od 8 do 18 hodin. 

AKCE VE 2. ETÁŽI
(denně do 22 hod.)

16. 7. - 5. 8. Putovní výstava Interreg  IIIA SR - ČR  
O čerpání prostředků z Evropské unie. 

EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
(denně do 22 hod.)

EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncer-
nu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. sto-
letí. Informuje také o satelitních městech baťovského impé-
ria. V etáži je umístěna obnovená busta zakladatele
moderního Zlína - Tomáše Bati (v pracovní dny 7 - 17 hod.). 

Uvedený program je volně přístupný.

Sídlo: Santražiny 4224, Zlín
Tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809

www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz

Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
Družstevní ulice - areál MŚ - Tel.: 737 675 844

Přijímáme přihlášky  na následující služby:

Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší
Všeználkova miniškolka - děti od 2 let
Hrátky s angličtinou - od 1 roku dítěte
Hlídání dětí od 1 roku
Klubíčko - správný psychomotorický rozvoj dítěte od 1 roku

DOMINO

BAŤŮV MRAKODRAP

Masáže a cvičení kojenců a batolat - od 6 týdnů
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy

Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradenství@idomino.eu

Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna, internet

Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel. 603 508 153
Zápis na nový školní rok 2007/2008 se uskuteční ve
dnech 27. 8. - 7. 9. 2007
Své děti můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 
3 let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, po-
hybová a taneční výchova pro nejmenší děti...)

KLUB PRO DĚTI, tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti je o letních prázdninách uza-
vřený. Těšíme se na Vás v září! 

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ, tel. 739 141 082
Bohatá nabídka dětských táborových pobytů na www.domi-
no-zlin.cz

Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu

Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den v roce.
Během letního období mohou návštěvníci využívat ke vstupu
do zoo obou pokladen - hlavní i sezonní. K vidění jsou samo-
zřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, go-
rily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se mů-
žete těšit např. na samičku velblouda dvouhrbého, mládě
siamanga či skupinku deseti vylíhlých běžců - nandu
Darwinových.
Navštívit můžete i tropickou halu Yucatan. Spatřit zde může-
te např. lenochody, drápkaté opičky či nejrůznější druhy ji-
hoamerických ptáků. Do tropické haly můžete zavítat každý
den včetně víkendů.
V červenci a srpnu pak každý den probíhají u vybraných 
expozic komentovaná krmení, která se řídí dle daného časo-
vého harmonogramu. Těšit se na ně můžete každý všední 
den včetně víkendů a státních svátků (mimo silně deštivé 
počasí). 

Otevírací doba (duben - září): 
areál zoo 8.30 - 18 h, pokladna: 8.30 - 17.30 h

Otevírací doba zámku Lešná (květen):
všední dny (kromě pondělí): 9 - 16 h
soboty, neděle, svátky: 9 - 17 h

Vstupné: 
dospělí 80 Kč, studenti, důchodci 70 Kč, děti 60 Kč

Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, Zlín     
Tel.: 577 240 036, +420 737 504 258,   

e-mail: chp.zlin@charita.cz

PRO VEŘEJNOST 
Prodejní výstava obrazů:
mladé výtvarnice Jany Gerychové pod názvem "Krása ve své
barevnosti" a dále nová expozice obrazů známých výtvarníků
Jana Hladkého a Pavla Jaromíra Lešťanského, možno
zhlédnout do 31. 7. 2007.
V prostorách prodejny stálá expozice obrazů.

KREATIVNÍ TVORBA  
Úterý 10. 7. v 16.00 hodin "Savování" s paní Ditou
Královou, navážeme na lekci,  která proběhla v měsíci květ-
nu

Úterý 24. 7. v 16.00  hodin "Millefiori" zdobení porceláno-
vých či skleněných výrobků  barevnými korálky a následné
vypalování pod vedením šikovných rukou paní Dity Králové.
Nutné si přinést s sebou výrobek, který si budete chtít ozdo-
bit!

Tyto kurzy se zopakují v následujícím měsíci:
úterý 14. 8. v 16.00 hodin "Savování".
úterý 28. 8. v 16.00  hodin "Millefiori". Nutné si přinést
s sebou výrobek, který si budete chtít ozdobit!

Kreativní tvorba bude uzpůsobena i dětem a jejich volno 
časovým aktivitám v období prázdnin. 

CHARITA ZLÍN

ZOO ZLÍN

Červenec  v  ku l tu ře
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SPOLEČNOST PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ SCA - Česká republika 
ATELIER LE JARDIN DE SOIE ANTIBES – Francie 

pořádají 

LETNĺ VÝTVARNÉ ATELIÉRY NEJEN PRO DĚTI 
TÝDENNÍ KURZY

16. 7. – 20. 7. 2007 
Od 9 do 12 hod.  PRO DĔTI od 6 do 12 let 

23. 7. – 27. 7. 2007 
Od 9 do 12 hod. PRO DĔTI od 6 do 12 let 
Od 14 do 17 hod. PRO DĚTI od 9 do 15 let 

Místo konání: Prostory  9. ZŠ Štefánikova Zlín 
Během letních výtvarných ateliérů se děti seznámí kromě kresby a malby na papírový suport také 

s dekoračními technikami a jejich výtvarnou aplikací na různé textilní materiály  
(svítící malovaná trička, kouzelná zrcadla, malování na hedvábí, batikování...) 
Cena 15 hodinového kurzu činí 1200 Kč (včetnĕ výtvarných potřeb a hedvábí) 

DALŠÍ POŘÁDANÉ AKCE

BATIKOVANÁ STŘEDA  
18. července 2007 od 14 do 17 hod.
Galerie K. + P. Skřivánkovi, Zálešná I/1779, Zlín
Pro všechny dĕti, které si chtĕjí vytvořit nĕco 
originálního na sebe. 
(Vhodné od 6 do 15 let.)
Cena 200 Kč (včetnĕ výtvarných potřeb). 

PÁTEČNÍ TAJEMNÁ SVĚTÝLKA   
20. července 2007 od 17 do 19 hod.
Zámek Vizovice  
Aplikace výtvarné techniky s tvorbou svítících 
triček.  
(Vhodné pro děti od 6 do 15 let.) 
Cena 200 Kč (včetně trička a výtvarných pomůcek). 

SOBOTNÍ ZÁMECKÉ MALOVÁNÍ  
21. července 2007 – Zámek Vizovice 
Vhodné pro všechny , kteří chtějí nakouknout
a přiučit se tajům malby na hedvábí. 
Pro děti: Výtvarný ateliér od 9 do 12 hod.    
Cena 300 Kč (včetn  výtvarných potřeb). 
Pro dospělé: Výtvarný ateliér od 15 do 18 hod.  
Cena 300 Kč (včetn  výtvarných potřeb). 

NEDĚLNÍ  HEDVÁBNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI   
22. července 2007 od 14 do 17 hod.
Výtvarný happening pro děti v prostorách  zámecké 
zahrady ve Vizovicích - vstup zdarma.  
Malba kolektivní kreace obřího patchworku.  

Výtvarné ateliéry jsou vedeny Mgr. Danielou Foltýnovou, výtvarnicí a rodačkou ze Zlína a autorkou 
výtvarně pedagogického projektu “LES BANNIERS“, který je součástí Dnů francouzské kultury ve 
Zlínském kraji.  

Během měsíce července se také uskuteční další společná výstava dĕtí ze Zlínského kraje a z jižní Francie. 
Vernisáž výstavy bude slavnostně otevřena v prostorách budovy Krajského úřadu (Baťův Mrakodrap) 

ve 3. etáži v úterý 10. července 2007 v 17 hod. a potrvá až do 3. 8. 2007. 
_______________________________________________________________________________________

 INFORMACE - Galerie K+P Skřivánkovi – tel. 577 437 651 
  Mgr. Daniela Foltýnová – tel. 604 563 721 

Přijímáme pouze písemné přihlášky s uvedením jména, vĕku dítĕte, adresy, telefonu rodičů a vybraným 
termínem na e-mailové adrese daniela.foltynova@seznam.cz  nebo v Galerii K+P Skřivánkovi. 

ě

ě
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Cena 50 až 100 Kč za materiál. 
Z kapacitních důvodů nutná rezervace týden před uskuteč-
něným kurzem na telefon 724 366 644. 
Na tomto telefonu Vám budou zodpovězeny i případné dota-
zy týkající se kurzů.

Upozorňujeme širokou veřejnost na otevření cukrárny a změ-
nu otvírací doby.

Prodejna otevřena:
Po - Pá od 10 do 19 hod., So od 10 do 14 hod. 

Cukrárna, Kavárna, Galerie otevřena:
Po - Pá od 10 do 20 hod., So od 10 do 14 hod. 
NE od 14 - 20 hod. 

Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.  
Změna programu vyhrazena!

Provoz Chráněného pracoviště Charity Zlín podporuje 
statutární město Zlín a drobní dárci. Děkujeme!

JAZYKOVÉ KURZY
JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA,
nám. T. G. Masaryka 2433, pořádá v červenci a srpnu  
TÝDENNÍ INTENZIVNÍ a TŘÍTÝDENNÍ ODPOLEDNÍ  prázdni-
nové kurzy v angličtině, němčině, španělštině, ruštině, ital-
štině i francouzštině.
PROBÍHÁ ZÁPIS DO POMATURITNÍHO STUDIA, PRÁZD-
NINOVÝCH KURZŮ A KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 07/08
Bližší informace:
tel./fax: 577 222 067, 605 464 801, 775 243 320
www.elingua.cz, e-mail: info@elingua.cz

SEMINÁŘ SE SIMONOU KRÁLOVOU
Ovlivňují karty váš život, nebo život karty? Seminář se
Simonou Královou se koná v sobotu  21. července  od 10 ho-
din v hotelu Lázně Kostelec. 
Bližší informace na tel. 777 893 315. 

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
- LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU 
Hodiny společenství se konají  dne 10. a 31. 7. 2007 od 17.00
do 20.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, č. učeb-
ny 315 B.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186 

VĚDOMÍ SRDCE ZLÍN 
Dne 28. 7. 2007, od 9 do 18 hod. se koná  seminář Meditace
- Hvězdy v nás astroložky Petry Nel Smolové. Formou me-
ditace se seznámíte se svým vnímáním Venuše - ženského
principu a Marsu - mužského principu. 
Zjistíte, jak tyto dvě složky ve vás spolupracují a máte mož-
nost pochopit problém, který se vám objevuje ve vztazích.
Cena 390 Kč
Kontakt: Nela Smolová 603 977 379, 
petranel.s@seznam.cz, www.petranel.cz, 
Kde: Ezoterický klub ve Zlíně tř. T. Bati 3772 (proti zast.
MHD Věžové domy)

ANGELICA STUDIO
12. 7. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík, hodno-
cení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitř-
ních orgánů
16. 7. J. Polepilová, řešení zdravotního stavu na tělesné i du-
chovní úrovni (diagnostika přes automat. kresbu)
19. 7. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování dušev-
ních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy,
detoxikační programy
23. 7. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování dušev-
ních a fyzických problémů metodou návratu do minulých ži-
votů

MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické 
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čín-
ské a tibetské medicíny.
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojiš-
ťovnou Generali), 
tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jazyková škola Amádeus nabízí letní příměstský tábor s ang-
ličtinou pro děti všech věkových kategorií v měsíci červenci
a srpnu. 4 hodiny výuky jazyka denně, odpoledne vyplněné
volnočasovými aktivitami - sport (ping-pong, lanové aktivity
a další), rukodělné práce, základy kynologie.
Cena 2 250 Kč (včetně oběda).
Tel.: 608 660 426, e-mail: info@jsamadeus.cz 
Nabízíme také intenzivní týdenní kurzy!

RŮZNÉ

LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE 
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý organismus
a řeší všechny nemoci.
Kontakt: 776 356 092. Individuální zasvěcení do Reiky I., II.
i III. stupně, certifikát a učební materiály. 

POUŤ V JAROSLAVICÍCH
Po dlouhých pěti letech se do Jaroslavic vrací pouťové atrak-
ce, stánky a vše, co k pouti patří. 
Anenská pouť začne mší svatou v místní kapli sv. Anny v ne-
děli 22. 7. 2007 v 10.00  hod. 

ASTROLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Máte už horoskop Vašeho dítěte, víte, jak ho vychovávat, po
čem touží Váš partner?
Využijte odborné konzultace na téma práce, rodina, děti,
osobní růst u doc. PhDr. Pavla Hlavinky, PhD. z Univerzity
Palackého v Olomouci na I. internátě nad Obchodní akade-
mií ve Zlíně. 
Kontakt: 775 111 051.

VARHANNÍ KONCERT VE ŠTÍPĚ
Římskokatolická farnost Štípa za podpory kulturního fondu
města Zlína Vás srdečně zve na druhý varhanní koncert
z cyklu KOUZLO VARHAN dne 8. července v 17.30 hod.
v Poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě.
Na varhany hraje Dr. Ingrid Silná a Ladislav Němec, spolu-
účinkuje žesťové trio THE FLASH BRASS. 
Na programu jsou skladby z děl: J. S. Bacha, H. I. F. Bibera,
P. J. Vejvanovského, B. M. Černohorského a F. Mendels-
sohn-Bartholdyho.
Po koncertě je možnost prohlídky varhan s odborným výkla-
dem.

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA 
Letní kurzy ve STUDIU TYA na Santražinách
11. 7. a 12. 7. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00
18. 7. a 19. 7. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00

1. 8. a 2. 8. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00
22. 8. a 23. 8. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00

Od srpna nové kurzy pro začátečnice!
Počet míst omezen! 
Přihlášky a informace na tel: 737 702 492 nebo e-mail: jana-
nor@seznam.cz, www.orientalnitance.com

ZÁPIS DO ESTETICKO POHYBOVÝCH KURZŮ
Aerobik, hip hop, pódiové skladby, závodní aerobik a hudeb-
ní kurzy pro děti 4-16 let
3. - 7. 9. 2007 denně 10-18 hod. 
Podporováno kulturním fondem Magistrátu města Zlína.
Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01 Zlín, 
tel. 577 432 079  
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info

ZLÍNSKÝ WOODSTOCK
7. ročník hudebního festivalu věnovaný 30. výročí skupiny
AG FLEK se koná v sobotu 4. 8. 2007 od 17.00 hod. v areá-
lu firmy VLW pod malenovickým hradem.
Blázni umírají nadvakrát, Nechte jen balony vzlétnout, Bál ve
slepé uličce, Poslední přání a další dnes již zlidovělé hity.
Spolu se skupinou AG Flek zahrají Ciment, Maria Hoffman,
Robert Křesťan a Druhá tráva, Pavel Bobek, Odpolední smě-
na, Nardet. Moderovat bude Libor Cenek. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE SPORTU /holky i kluky/ VE
VĚKU OD 6 DO 16 let.

1. turnus:     9. 7. - 13. 7. 2007
2. turnus:   23. 7. - 27. 7. 2007
3. turnus:     6. 8. - 10. 8. 2007
vždy od 8 do 16 hodin
Cena: 1 400 Kč/os a týden /včetně obědů a pitného režimu/
Vedoucí PM tábora: p. K. Dobrovolská
Přihlášky jsou k dispozici ve SQUASH CENTRU Malenovice 
v KLUBu v Malenovicích.
Turnus proběhne za účasti min. 15 uchazečů.
ZPS - KLUB, a. s., Masarykova 1013, 763 02 Zlín,  

Informace na tel.  číslech:
Tel. + FAX: 577 102 124 nebo 577 103 827, 737 301 687 
- p. Slaměnová - KLUB Malenovice, 
e-mail: zps-klub@volny.cz, www.volny.cz/zps-klub

MALENOVICKÝ HRAD
Hrad bude 7. 7. 2007 celý den pro veřejnost UZAVŘEN
Z DŮVODU SVATEBNÍCH OBŘADŮ. 
Dne 14. 7. 2007 se uskuteční NOČNÍ PROHLÍDKA - historic-
ký šerm, dobový tanec, prohlídka hradu, 21. 7. a 22. 7. 2007
- akce s názvem POHÁDKOVÝ HRAD MALENOVICE U ZLÍNA
- historický šerm, dobová hudba a tanec, kejklíři, trhovci,
prohlídka hradu. 
Bližší informace na tel.: 577 103 379, 605 924 869, 
e-mail: kastelan.malenovice@seznam.cz 

90 let Adamíková Františka                  
Bursová Anna                     
Vaněk Jaromír                     
Olšáková Marie              
Vlková Marta              

91 let Vodička Karel               
Balajková Anežka             
Kučera Antonín            
Kysa  Josef              

92 let Viktorin Josef              
Hucul Ivan               
Garlíková Berta              
Langerová Ludmila            

93 let Vlčková Marie               
Búřilová Anna               
Kořénková Leopoldina         
Tomšů Bohuslav           

94 let Roučová Ludmila             
Nováková Marie              
Bublíková Ludmila            
Chrastinová Elena              

95 let Dujková Alžběta             
Dostalová Libuše              
Vybíhal Jaromír             
Dederlová Anna               
Kristýnek Bohumil            

98 let Schmidová Františka          
Chybík Ludvík     

11. 5. 2007
Lucie Juřicová, nar. 11. 3. 2007, Slínová
Vendula Kundrátová, nar. 17. 2. 2007, Valachův žleb
Johana Koudelková, nar. 23. 2. 2007, Česká
Michal Blaško, nar. 7. 3. 2007, Zborovská
Lucie Kročová, nar. 10. 3. 2007, Na Honech
Ema Rožnovjáková, nar. 12. 3. 2007, Vinohrady, Prštné
Natálie Němcová, nar. 5. 3. 2007, Želechovická
Izabela Slezáková, nar. 7. 3. 2007, Kotěrova
Dana Kolouchová, nar. 14. 3. 2007, Slezská
Michal Josef Hrdina, nar. 9. 3. 2007, F. Bartoše, Mladcová
Adriana Pagáčová, nar. 27. 1. 2007, Okružní

18. 5. 2007
Adriana Šimová, nar. 19. 3. 2007, Slunečná
Lucie Krásná, nar. 27. 3. 2007, Na Honech
Adéla Barboříková, nar. 25. 3. 2007, Luční
Natálie Janová, nar. 20. 3. 2007, Podlesí
Denis Pišl, nar. 13. 2. 2007, Okružní
Michaela Gajdošíková, nar. 16. 3. 2007, Podlesí
Sebastian Topič, nar. 23. 3. 2007, U Trojáku
Zuzana Bednaříková, nar. 22. 3. 2007, Slunečná
Matyáš Tinkl, nar. 15. 3. 2007, Lazy
Kateřina Moudříková, nar. 21. 3. 2007, Formanka, Kudlov
Jan Kováč, nar. 26. 3. 2007, Na Honech
Vojtěch Kovanda, nar. 8. 3. 2007, Lesní čtvrť
Barbora Tichá, nar. 22. 3. 2007, Na Gruntech, Lužkovice
František Havlík, nar. 23. 3. 2007, Husova, Malenovice
Ondřej Vlček, nar. 7. 3. 2007, Záhumení, Louky
Jiří Gala, nar. 5. 3. 2007, třída Tomáše Bati
Alex Chajrušev, nar. 26. 2. 2007, Podlesí

5. května
Josef Koukola, Monika Vaculíková (Zlín, Zlín)
Josef Světlík, Kamila Nábělková (Zlín, Zlín)
Vladimír Štolfa, Jana Patáková (Zlín, Zlín)

12. května
Robert Holotík, Miroslava Dudová (Zlín, Karlovice)
Otakar Čapoun, Eva Oškerová (Praha 9, Zlín)
Jaroslav Pekař, Kateřina Šubová (Zlín, Uherský Brod)

19. května
Libor Hörtenhuber, Jana Gombárová 

(Zlín, Nová Dubnica)
Miroslav Kužela, Magdaléna Chalupová (Zlín, Hvozdná)

26. května
Jan Vykoukal, Zuzana Růžičková (Zlín, Zlín)

SŇATKY - KVĚTEN 2007

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – ČERVENEC 2007
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Vážení občané,

v tomto díle našeho miniseriálu Vás chceme seznámit s přehledem
investičních akcí, které statutární město Zlín bude realizovat v ro-
ce 2007. 

Investiční výdaje v r. 2007 v tis. Kč
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 897
1 Projekt "Energy in Minds!" 9 478
2 Revitalizace areálu Svitu a příprava nových zón 2 298
3 Směrovníky v informačním systému Zlína 121
22 Doprava 46  032
4 Výkupy pozemků pod komunikacemi 979
5 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť 48
6 Projektová dokument. odboru dopravy a siln. hospod. 380
7 Propojení MK v průmyslové zóně do Lužkovic 5 662
8 Obchvat Zálešné 8 747
9 Křižovatka Antonínova 1 586
10 Příjezd do bývalé Hřebíčkovy továrny 1 750
11 Rekonstrukce MK ke hřbitovu - Želechovice 100
12 Bydlení u Centrál. parku JS, techn. infrastruktura 2 200
13 Mostní - Březnická, rek. křižovatky, projekt. dokum. 500
14 Chodník Salaš 3 319
15 Bezbariérové úpravy chodníků 170
16 Chodník podél silnice III/4912 - Štípa 43
17 Propojovací chodník mezi Vršava I. a ul. Sokolská 177
18 Chodník v místě zbourané kapličky - Velíková 5
19 Realizace páteřní trasy cyklostezek 3 369
20 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta) 2 721
21 Chodník ul. Havlíčkova - Malenovice 4 343
22 Parkoviště ul. Přílucká 70
23 Cyklostezka Husova - Centro Malenovice 1 653
24 Rekonstrukce chodníků Jižní Svahy - u I. segmentu 29
25 Parkoviště ul. L. Váchy 400
26 Rekonstrukce chodníku TGM - II. část 883
27 Dopravní terminál - přestupní uzel MHD 50
28 Zřízení točny MHD Zlín - Maják 1
29 Zřízení točny MHD Zlín - Kudlov (směr Březůvky) 2 752
30 Instalace pro úsekové měření rychlosti 4  095
23 Vodní hospodářství 19 181
31 Vodovod Želechovické Paseky 416
32 Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš 418
33 Kanalizace Podhoří 863
34 Sanace území Zlín - Salaš 1 306
35 Kanalizace Zlín - Příluky 430
36 Projektová dokumentace - kanalizace 63
37 Pasecký potok - zvýšení kapacity, realizace 15  685
31 Vzdělávání 39 319
38 MŠ - vybavení top. systémů termoreg. ventily vč. PD 15
39 MŠ Milíčova 867 - rekonstrukce sociálních zařízení 2 900
40 MŠ M. Knesla 4056 - rekonstrukce školní kuchyně 4 100
41 ZŠ - vybavení termoregulačními ventily 3 768
42 7. ZŠ - rekonstrukce školního hřiště 14 245
43 7. ZŠ - výměna oken, rekonstrukce fasády 13 478
44 ŠJ - strojní investice a modernizace kuchyň. zařízení 498
45 ŠJ - Kvítková - rekonstrukce vzduchotechniky 4
46 Rekonstrukce budovy Štefánikova č.p. 3015 311
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 129 482 
47 Kino Květen Malenovice 1 037
48 Rekonstrukce střechy - Velké kino 314
49 Kongresové centrum Zlín 90 656
50 Informační tabule - Nositelé Ceny města Zlína 125
51 Rekonstrukce obchodního 

a společ. centra Malá scéna 35 005
52 Rekonstrukce Malá scéna - venkovní úpravy 312
53 Socha J. A. Bati 2 000
54 Obnova Památníku T. Bati ve Zlíně 33
34 Tělovýchova a zájmová činnost 25 266
55 Rozšíření hracích ploch v areálu Mladcová - I. etapa 685
56 Nákup souboru technologie chlazení 13 581
57 Vklad do základ. kapitálu HC Hamé (IČ: 25566016) 11 000

35 Zdravotnictví 1 000
58 Respir. centrum Budovatelská - rekonstr. rozvodů 1 000
36 Bydlení, služby a územní rozvoj 103 345
59 ZTV Ostrá Horka 37 490
60 Vodní 4201 - 10 - rekonstrukce výtahů 852
61 Okružní 4699 - rekonstrukce výtahu 1 200
62 Výstavba a rekonstrukce v prostoru "Pasáže laguna" 13 950
63 Fond rozvoje bydlení - investiční úvěry obyvatelstvu 19 517
64 Fond na opravy a modernizaci bydlení 5 335
65 Veřejné osvětlení na území města Zlína 21
66 Nasvětlení přechodů pro chodce a osazení křižovatek 180
67 TSZ (IČ:60711086) - veřejné osvětlení u "Bydlení 

u Centrálního parku" 510
68 Územní plán města Zlína vč. změn 1 848
69 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města 194
70 Nový územní plán města Zlína 4 046
71 Regulační plán 3 242
72 Příprava projektů k čerpání fondů z EU 5 000
73 Přístřešek zastávky MHD - ul. Broučkova 217
74 Výkup pozemků - nové žádosti 37
75 Směny pozemků 17
76 Výkupy pozemků u kina Květen 1 052
77 Podnikatelské inovační centrum Zlín 8 633
78 Úprava prostranství za objekty 

Dlouhá č.p. 4214 - 4215 4
37 Ochrana životního prostředí 19 812
79 Kontejnerová stání 61
80 Integrovaný systém nakládání s odpady 7 000
81 Protipovodňová opatření - suché poldry 600
82 Centrální park Jižní Svahy - II. etapa 285
83 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť 33
84 Univerzitní park 9 430
85 Budování areálů zdraví  v městských lesích 7
86 Obnova dětských hřišť podle koncepce 83
87 Bydlení u Centrálního parku JS, 

technická infrastruktura 1 770
88 Čištění a regenerace Kudlovské nádrže 300
89 Stanice automatického imisního monitoringu 243
43 Sociální péče a pomoc 3 258
90 Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice 1 968
91 Dům s chráněnými byty - Bartošova čtvrť II. 300
92 Dům pokojného stáří - Jižní Svahy 990
52 Civilní nouzové plánování 5 500
93 Vyrozumívací, varovný a informační systém 5 500
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 065
94 MPZ - městský kamer. systém IV.-VI. etapa 1 065
61 Územní samospráva a státní správa 47 764
95 Informační tabule - Starostové a primátoři Zlína 125
96 Výpočetní technika (HW) 670
97 Programové vybavení (SW) 28
98 Klimatizační zařízení - radnice 66
99 Počítačové sítě - hlavní budova nám. Míru 12 72
100 Nasazování MIS CityWare na MMZ 576
101 Aktualizace a správa DTMM 647
102 Nasazení EIS a SAS GINIS 165
103 Pasportizace a tvorba dalších digitálních podkladů 313
104 Burešov 4886 - rekonstrukce objektu 1 704
105 Stavební úpravy - Váchova 602 85
106 Úprava prostor pro ověřování podpisů - MMZ 96
107 Biometrické prvky do cestovních dokladů 4
108 Nasazování IS FAMA 206
109 Pořízení nové budovy radnice 42 500
110 Úprava prostor tř. T. Bati 44 35
111 Podpora úspor energ. a využit. obnov. zdrojů energie 72
112 Nasazování IS Intradoc 400
63 Finanční operace 15 636
113 Úroky k investičnímu úvěru 15 636

Celkem 468 557

V příštím pokračování se zaměříme na provozní výdaje.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2007 – III. část
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ZPOVĚĎ ALCHYMISTY ANEB CO NÁVŠTĚVNÍK NEVIDÍ
Dnes jsem při rozhovoru s Pavlem

Novákem, vedoucím úseku správy
a údržby areálů společnosti STEZA
Zlín, spol. s r.o., zjistil, že provozovat
bazén nebo koupaliště není o tom
udělat díru do země, nalít tam vodu
a vybírat vstupné. 

Kolik vlastně stojí provoz a údržba
městských lázní? Uživí se?

Městské lázně jsou služba obyvatel-
stvu, provoz je výrazně dotovaný měs-
tem. Základní vstupné je 40 Kč, při-
čemž 1000 litrů vody stojí téměř 48 Kč
bez DPH. K tomu si připočtěte nákla-
dy na filtrování, chemizaci, ohřev.
Hygienické rozbory vody, které se pro-
vádějí týdně, rovněž platíme my. Musí
se udržovat budovy, technologie, platit
zaměstnanci. Když to přeženu, můžu
říct, že zákazník zaplatí vlastně jen spr-
chování. 

Mluvil jste o úpravě vody. Co
všechno děláte s vodou, než se na-
pouští do bazénu?

Vodu bereme z klasického řadu do vy-
rovnávací nádrže, která je umístěná
pod zemí. Z vyrovnávací nádrže jde přes
pískové filtry, předehřívá se a nakonec
se nachemizuje a teprve jde do bazénu.
Tam ji vháníme tryskami. A až je bazén
plný, voda jde přepadovými žlábky zpět
do vyrovnávací nádrže. 

Takže uzavřený okruh.
Vlastně ano. Ovšem postupujeme

podle normy, která stanovuje, že na
jednoho návštěvníka by mělo být 30 až
40 litrů vody vyměněno. Prostě dát no-
vou vodu. To zvládáme především při
praní filtru.

Vraťme se k chemizaci vody. Vím,
že se do ní dával chlór, jako dítě jsem
po něm měl takové pěkně červené
oči.

Můžu vás potěšit, chlór dáváme po-
řád. Ale je toho mnohem víc. Napřed jde
do vody flokulant, česky se tomu říká
vločkovač, který s nečistotou vytváří pě-
nu a pomáhá pískovým filtrům zbavit
vodu nečistot. U čisté vody upravujeme
pH. Používáme kyselinu sírovou nebo
louh sodný. Hodnota pH by se měla po-
hybovat v rozmezí 6,8 až 7,2, protože je
to za prvé norma a za druhé je chemi-
zace při těchto hodnotách nejúčinnější.
Vodu ohřejeme a přidáváme do ní plyn-
ný chlór, který ničí bakterie. Pak při-
chází na řadu tzv. druhotná úprava vo-
dy pomocí ozónu. Oxidant O3 je ještě
účinnější než chlór, zachytí všechno, co
nedokáže zničit chlór. Navíc ozón doká-
že eliminovat vázaný chlór, který, po-
kud je ho moc, vyvolává charakteristic-
ký zápach a vámi zmiňované červené
oči.

Tak mě napadá, chlór je toxická
látka.

Je, v 1. světové válce byl dokonce
použit jako bojový plyn. Kyselina sírová
je zase žíravina. Jsou to nebezpečné lát-
ky, ale nemáme z nich obavy. Jejich
množství v bazénu se totiž rovná po-
věstné kapce v moři. Navíc nám pomá-
hají nové automatické technologie, kte-
ré neustále monitorují a upravují stav
vody. Lidský faktor se omezuje na dopl-

ňování chemikálií a další kontrolu plně
automatického systému. Z každého ba-
zénu jsou odebírány vzorky, tzv. ná-
stěnka, což jsou tři sondy, které měří
chlór, pH a redox. Redox, neboli elek-
trický rozpad vody, určuje znečištění
vody a je ovlivněn právě množstvím
chlóru a hodnotou pH.

Když sledujete celý den čísla, ne-
máte pak oči, jako byste se koupal
v přechlórovaném bazénu?

Naštěstí nemusíme sledovat přímo
čísla, počítač používá také barevné zna-
čení. Zelená znamená, že je vše v po-
řádku, žlutá, že se něco začíná dít,
a červená, že se hodnoty dostaly mimo
normu. Samozřejmě známe správné
hodnoty a umíme vodu měřit a upravo-
vat ručně. Jsme zodpovědní, střídáme
směny, takže bazén kontrolujeme 24
hodin denně. Každý z údržby je odbor-
ník a ví, jak zasáhnout, kdyby se něco
stalo s automatikou. Ta je ale doposud
bezchybná.

Vodu už máme upravenou. Co are-
ál, budovy a zařízení, jak ty se udr-
žují?

Firma má podle normy vypracovaný
energetický audit. Z něj jsou vidět sla-
biny, jako nedostatečná tepelná izolace
obvodových zdí, oken, zastaralá vzdu-
chotechnika 50m bazénu. Nedostatky
se v souladu s finančními možnostmi
snažíme odstraňovat. Provedli jsme vý-
měnu oken v 50m bazénu a ve spojova-
cím krčku mezi 25m a 50m bazénem.
V dětském bazénu jsme instalovali
vzduchotechniku, která pomocí techno-
logie tepelných čerpadel dokáže využít
zbytkové teplo. Dále jsme vyměnili filt-
ry, staré potrubí jsme nahradili plasto-
vým, takže se nezanáší a voda se lépe
udržuje. Na 50m bazénu jsme udělali
nový strop i se zateplením. Peníze, kte-
ré se ušetří za energie, investujeme do
dalších úprav. Rekonstrukce a opravy
jsou velmi drahé, za posledních pět let
bylo na větší opravy a rekonstrukce bu-
dov a technologie provozu městských
lázní vynaloženo téměř 42 miliónů ko-
run, a proto se dělají po etapách a lido-
vě řečeno za pochodu. Samozřejmě by
bylo snazší, kdyby se dalo všechno udě-

lat naráz, ale to prostě nejde. Teď
chystáme projekt ohřívání solární tech-
nologií. Je to velká investice, ale ušetři-
lo by to hodně peněz. A návratnost je
v zajímavě krátkém čase.

A vnitřní zařízení? Máme krásné
bezdotykové sprchy, které i sem tam
fungují. Dobře, nadsadil jsem, ale už
jsem se setkal s nefunkčními bate-
riemi.

Problém není v jejich špatné kon-
strukci, ale v přístupu některých ná-
vštěvníků. Ze začátku spousta lidí ne-
věděla, jak se baterie ovládají, i když to
bylo všude napsané. Kdyby měli tako-
vou baterii doma, přemýšleli by nad
ovládáním, tady do ní bouchali.
Obávám se, že si někteří myslí, že za 40
Kč jim tu všechno patří a můžou coko-
liv zničit. Baterie jsme instalovali kvůli
šetření vodou a také kvůli jejich funkci
automatické dezinfekce proti legionele.
Voda ve sprchách nemůže být totiž tak
agresivně nachemizovaná jako voda ba-

zénová. A co lidé ještě tak kazí? Všude
přítomné jsou graffiti, a to nejen na
venkovních zdech, ale i uvnitř, napří-
klad toaletních kabinách, kachličkách.
Dál urvané háčky, rozkopané dveře, je
to problém obyčejného vandalismu.
Když se vám něco nelíbí, je lepší nám to
říct, abychom s tím něco udělali, než to
zničit úplně. Nesmím zapomenout na
stálé hosty, kteří chodí třeba i desítky
let a dokáží nás upozornit na věci, kte-
ré my údržbáři už ani nevidíme. Je to
pohled ze strany zákazníků, jejichž při-
pomínky jsou pro nás podnětné, a pro-
to je vítáme.

Chcete-li se dozvědět více o údržbě
budov, bazénů nebo alchymii úpravy
vody, přijďte se podívat na den otev-
řených dveří správy a údržby měst-
ských lázní. Den otevřených dveří se
bude konat v sobotu 21. července
2007, zhruba od 10.00 do 12.00 ho-
din. Vzhledem k tomu, že počet ná-
vštěvníků bude omezený, prosím za-
registrujte se zasláním e-mailu na
adresu info@laznezlin.cz. Pošleme
vám zpět další informace upřesňující
čas a místo setkání.

(jm)
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ZÁŘIVKY NEPATŘÍ 
DO POPELNIC

CHYTŘE NA ENERGII

Nízkoenergetické domy jsou ty,
které ke svému dotápění v zimě
a klimatizaci v létě potřebují výraz-
ně méně energie než běžné domy.
I ve srovnání s novostavbami sta-
věnými podle přísné ČSN z roku
2002 jsou jejich tepelné ztráty ješ-
tě asi o 25 % nižší. Ve srovnání
s běžnou starší výstavbou pak o 70
i více %. 

Zvláštní skupinu tvoří tzv. domy
pasivní, které k zajištění celoroční
tepelné pohody potřebují, jen aby
občas zasvítilo sluníčko do okna či
- ještě lépe - na solární kolektor.
Jinak dohřejí interiér na potřeb-
nou teplotu obyvatelé domu (počí-
tají se lidé i domácí zvířata, každý
o výkonu až stovek wattů), ale také
teplo z televize, počítače nebo stol-
ní lampičky. A když je dům třeba
o zimní dovolené opuštěný
a i slunce se celé dny schovává za
mraky, dům stačí dohřívat vzdu-
chotechnika s minimální spotře-
bou elektřiny nebo plynu. Radiátor
pod oknem proto v pasivním domě
zpravidla nenajdete. 

Otázku, z čeho se staví nízkoe-
nergetické domy, dostáváme na vý-
stavách, besedách s občany i na
exkurzích pořádaných v rámci pro-
jektu Energy in Minds! poměrně
často. Bývá také námětem diskusí
na pracovních setkáních meziná-
rodního konsorcia projektu. I když
odborníci ji formulují poněkud ji-
nak. Ti vědí, že domy s nízkou spo-
třebou energie lze postavit praktic-
ky ze všech běžných materiálů a že
otázka spíše zní, jak je postavit co
nejlevněji.

Je samozřejmé, že parametrů
nízkoenergetického domu nebude
dosahovat žádná obyčejná stavba
z cihel, tvárnic, betonu, ale ani
dřevěný srub. Také už dnes málo-
kdy slyšíme o "stavebních materiá-
lech", ale spíše o "stavebních
systémech". Žádný běžný stavební
materiál není sám o sobě schopen
při rozumné tloušťce zdi (a kdo by
dnes stál o metr silné stěny) do-
sáhnout ani hodnoty tepelného od-
poru požadovaného ČSN, natož
pak parametrů nízkoenergetického
domu. Dle těchto požadavků je
i dřevěný trám spíše "vodičem tep-
la" než tepelným izolantem. Není

účelem tohoto článku zabývat se
detailně konstrukcí obvodových
zdí a střechy pro dosažení mini-
málních tepelných ztrát. Stačí
obecně říci, že jde vždy o kombina-
ci nosného materiálu s kvalitní te-
pelnou izolací, které jsou někdy
i poměrně složitě vnitřně vrstveny. 

Ve Zlíně a blízkém okolí najdeme
řadu nízkoenergetických domů
"normálně" i "extrémně" úspor-
ných. Pro příklad pasivních domů
nosné betonové konstrukce, kde
efekt tepelné izolace extrudované-
ho polystyrenu dále zesiluje tepel-
ná akumulace obklopující zeminy
porostlé vegetací, se přijďte podí-
vat na ekosídliště domů chráně-
ných zemí v Jižním Chlumu
u Zlína. Domy podobných tepelně-
izolačních vlastností, ale stavěné
z tzv. dřevěných sendvičů, začnou
zanedlouho vyrůstat na Březnic-
kých pasekách.

Protože rozdíl v ceně jednotlivých
konstrukcí nízkoenergetických do-
mů není velký (samozřejmě porov-
náváme-li domy srovnatelné veli-
kosti a vybavení), závisí volba spíše
na vkusu a osobních prioritách
každého. Jsou lidé, kteří by nikdy
nešli "bydlet do země", stejně jako
lidé, pro které každá dřevostavba
bude vždy jen "lepším okálem".
Spíše než tyto subjektivní a do
značné míry iracionální názory je
třeba brát v úvahu odlišné tepelné
chování obou konstrukcí. Zatímco
zděný dům - a zvláště pak dům
chráněný zemí - akumuluje ve
svých stěnách velké množství tep-
la, takže za všech provozních reži-
mů je vnitřní teplota prakticky stá-
lá, dřevostavba takovou tepelnou
setrvačnost nemá. Zase ji ale mno-
hem rychleji (např. po oné zimní
dovolené) vyhřejeme. 

Pak je tu ještě řada dalších hle-
disek, jako je třeba obsah tzv. "še-
dé" energie obsažené v samotném
stavebním materiálu při jeho výro-
bě, zpracování a dopravě. Je zají-
mavé, kolik obecně oblíbených
omylů se v této oblasti traduje. Pro
někoho zase bude kritériem výběru
dlouhá životnost domu, pro jiného
naopak recyklovatelnost stavby
poté, co doslouží. Ale o tom všem
třeba zase někdy příště. -lf-

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do
kontejneru se směsným komunálním odpa-
dem, protože z nich mohou při rozbití uni-
kat nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřazené světelné
zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné
zářivky a výbojky) jsou sběrné dvory na
Zálešné a v Technických službách Zlín v Lou-
kách, které slouží jako místo bezplatného zpět-
ného odběru elektrozařízení z domácností.
Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady mů-
žete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úspor-
ky. Tyto světelné zdroje však musí být celé
a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatné-
mu zpětnému odběru a město je likviduje za
poplatek jako odpad. 

Dalším místem, kde je možné zdarma ode-
vzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kte-
rých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám
vezmou zpět tolik kusů použitých světelných
zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu mu-
sí být zákazník informován o způsobu a mož-
nostech zpětného odběru použitého elektroza-
řízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto
informaci nedostane, je prodejce povinen od
něj stará elektrozařízení odebrat v neomeze-
ném množství, aniž by jejich odběr vázal na
nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak
mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat
v nejbližším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru použitých elek-
trozařízení, který zajišťují společnosti EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet čer-
ných skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní
systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory spe-
ciálně označenými kovovými nádobami a zajiš-
ťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené
světelné zdroje jsou pak na náklady
EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. 

Statutární město Zlín má zájem, aby se
množství odevzdaných použitých lineárních
a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uza-
vřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním
systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy -
žádnou zářivku ani úsporku neházejte do po-
pelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší
pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v ne-
poškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude
možné z nich více než devadesát procent mate-
riálu (sklo, hliník) využít. OŽPaZ

S  P O D P O R O U  E U
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z

CO JSOU A Z ČEHO SE STAVÍ
NÍZKOENERGETICKÉ DOMY?

DOBRÝ NÁPAD
Přestože jsme žačky deváté třídy, dostaly

jsme nápad uspořádat  sbírku pro dětský do-
mov. Nezůstalo však pouze u nápadu. Vedení
ZŠ E. Zátopka  nám sbírku schválilo, a tak jsme
se mohly pustit naplno do výběru hraček a ob-
lečení. Zjistily jsme, že ochota pomáhat není
pouze v nás dvou, ale že je na naší škole spous-
ta spolužáků, kteří rádi podají pomocnou ruku,
pokud je to v jejich možnostech. Výsledkem byl
celý vak plyšových hraček a druhý plný obleče-
ní. Celou sbírku jsme věnovali dětem v dětském
domově na Lesní čtvrti. S pořádáním i předáním
sbírky nám pomohla paní zástupkyně ředitele
Horníková. Ve tvářích všech obyvatel domova
jsme viděly radost a za všechny tyto pohledy
bychom rády poděkovaly všem, kdo do naší
sbírky přispěli, spolužákům i učitelům. 

Nechceme však zůstat pouze u jediného ná-
padu, proto bychom rády uspořádaly sportovní
den na atletickém stadionu.

Věříme, že se dětem z dětského domova bu-
dou naše nápady líbit a že sbírka a sportovní
den budou mít na naší škole tradici, i když my
dvě už budeme na střední škole.

Eva Peštová a Tereza Malinová, žákyně 9. B
Základní škola Emila Zátopka Zlín
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V čele UNIVERZITY
stanul nový rektor

Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dosavad-
ní děkan Fakulty technologické na
Univerzitě Tomáše Bati, stanul na dal-
ší čtyři roky v čele zlínské univerzity.
Ve funkci rektora vystřídal prof. Ing.
Petra Sáhu, CSc., jenž zastával rektor-
ský post po dvě funkční období a ze zá-
kona již nemohl do funkce znovu kan-
didovat. Slavnostní inaugurace nového
rektora prof. Ing. Ignáce Hozy, CSc.
proběhla dne 21. června 2007 v aule
univerzity na Mostní ulici ve Zlíně.

Profesor Hoza hodlá pokračovat
v trendech nastolených vedením UTB
v čele s rektorem Sáhou. "Velmi si vá-

žím úspěchů
dosažených
pod vedením
p r o f e s o r a
Sáhy a jemu,
celému vede-
ní i správní
radě patří ob-
div a uznání
za odvedenou
práci," uvedl
prof. Hoza.
Nejbližším cí-
lem zlínské
univerzity je
podle něj do-
sáhnout oce-

nění na mezinárodní úrovni a zařazení
mezi prestižní evropské univerzity.
"Toho můžeme docílit pouze neustá-
lým zvyšováním kvality výuky a vědec-
ko-výzkumné práce," je přesvědčen
prof. Hoza. Hodlá proto maximálně
podporovat špičkový výzkum, motivo-
vat pracovníky UTB k zapojení do me-
zinárodních projektů, i nadále podpo-
rovat příliv zahraničních odborníků
a studentů a prohlubovat zahraniční
mobilitu studentů a zaměstnanců
UTB. 

Profesor Hoza vystudoval Fakultu
potravinářské a biochemické technolo-
gie Vysoké školy chemicko - technolo-
gické v Praze, promoval v roce 1967.
Roku 1989 byl jmenován docentem,
o pět let později byl jmenován profeso-
rem v oboru Chemie a technologie po-
živatin. Řadu let pracoval na vojen-
ských vysokých školách v Brně, Žilině
a Vyškově. Na Vysoké vojenské škole
pozemního vojska ve Vyškově působil
v letech 1997 - 2003 ve funkci rektora.
V letech 1993-1995 byl ředitelem od-
boru vojenského školství a vědy na
Ministerstvu obrany ČR. 

Na Univerzitě Tomáše Bati pracuje
profesor Hoza od roku 2003, v loň-
ském roce se stal děkanem Fakulty
technologické. Je autorem vědeckých
a výzkumných prací, zasedá ve vědec-
kých radách na Trenčianské univerzi-
tě Alexandra Dubčeka a na Univerzitě
obrany. Zúčastnil se odborných kurzů
NATO v Římě a ve Washingtonu. 

Mgr. Jana Brázdilová, 
Mgr. Jan Malý

LETNÍ EKOLOGICKÉ TÁBORY
S koncem školního roku se pro řadu žá-

ků a studentů stává aktuální otázka, jak
naložit s nadcházejícími prázdninami.
Zatímco mnohý se začne konečně s chutí
věnovat nicnedělání, na které neměl bě-
hem školního roku čas, jiný se rozhodne
navštívit příbuzné nebo odcestovat za pra-
cí a zkušenostmi do zahraničí. Z téměř ne-
omezeného množství variant trávení vol-
ného času se nabízí také účast na
některém z dobrovolnických projektů, tzv.
workcampů. Jejich délka se obvykle pohy-
buje v rozmezí dvou až tří týdnů, během
kterých se setkávají mladí lidé z různých
zemí světa, žijí spolu a věnují se veřejně
prospěšným činnostem. Dobrovolné práce
se týkají ochrany přírody, obnovy historic-
kých památek, práce na ekofarmách, or-
ganizování volného času dětí nebo pomoci
minoritním skupinám ve společnosti. Jak
však vyplývá ze samotné podstaty dobro-
volnické práce, účastník nezískává oceně-
ní vyjádřené v penězích, jsou mu hrazeny
pouze náklady na ubytování a stravu.

Mezi organizace přinášející možnosti
pracovních pobytů patří například praž-
ské Sdružení dětí a mládeže pro volný čas
Duha. V rámci programu "Trochu jinak"
pořádá pro letošní prázdninové měsíce
celkem sedm workcampů na území České
republiky, z nichž tři jsou ekologicky za-
měřené. Dobrovolníci tak mohou čistit po-
tok, les a přírodní rezervaci situované
v CHKO Severních Čech, v oblasti
Vulkanických hor, nebo pečovat o les
v Rajnochovicích na Moravě.

Jinou organizací je Sdružení dobrovol-

ných aktivit INEX-SDA. Za poslání si sta-
novila podporu vnímání dobrovolnictví ja-
ko cesty k toleranci, poznání a udržitelné
budoucnosti a v nabídce pracovních příle-
žitostí pro české i zahraniční studenty jde
ještě dále než Duha. Životnímu prostředí
věnovalo sdružení program Mosty k příro-
dě, zahrnující kromě čištění přírodních lo-
kalit také obnovování studánek a budová-
ní naučných stezek a cyklostezek. V jeho
rámci se na Zlínsku uskuteční začátkem
července další ročník ekologického work-
campu, který pravidelně pořádá Ekocent-
rum Čtyřlístek. Dobrovolníci se budou 
věnovat podobně jako jejich loňští před-
chůdci čištění potoku v Želechovicích,
označování památných stromů, hrabání
trávy, sběru třešní na Kamenci v Male-
novicích apod.

Přestože se na první pohled může zdát,
že náplní workcampu je pouze péče o pří-
rodu, jeho smyslem je také napomoci sblí-
žení odlišných kultur. Studenti měli
v rámci loňského ročníku příležitost na-
vštívit některé zlínské kulturní akce, eko-
farmu a uskutečnit poznávací setkání ve
fryštácké čajovně.

Ekologové z Ekocentra Čtyřlístek neza-
pomněli ani na nejmladší studenty zá-
kladních škol. Na druhý prázdninový mě-
síc pro ně připravili přírodovědný tábor
pod názvem "Tajemství mistra Matthio-
liho". Jde o sedm dní plných vzdělávacích
her strávených v CHKO Bílé Karpaty.

Marek Adamík,
ZO ČSOP 

Ekocentrum Čtyřlístek

SSttéé  vvýýrrooččíí  nnaarroozzeenníí  JJoosseeffaa  VVaaňňhhaarryy
Dne 6. července 2007 uplyne 100 let od

narození Josefa Vaňhary, zlínského novi-
náře, jehož životní snahou bylo pravdivě
zachytit skutečnosti, s nimiž se při své
profesi setkal.

Narodil se ve Zlíně a zde také prožil pře-
vážnou část svého života. Počátkem dva-
cátých let minulého století nastoupil do
redakce firmy T. a A. Baťa. Seznámil se
dokonale s vnitřní firemní strukturou, jež
byla vytvářena činorodým duchem
Tomáše Bati, a která měla vliv i na způsob
života obyvatel Zlína. Během své žurnalis-
tické činnosti, která zahrnovala také foto-
reportáž, což v té době nebylo ještě běžné,
se vypracoval na šéfredaktora.

S nástupem nacistů do Baťových závo-
dů musel opustit nejen redakci, ale i své
povolání. Přešel do Studijního ústavu, kde
založil archiv novin, zpráv, článků a foto-
grafií dokumentujících průmyslový, soci-
ální a kulturní rozvoj města. Zde také při-
pravil první sbírky pro expozici budoucího
městského muzea.

Po osvobození vznikly jeho přičiněním
národně-socialistické noviny Zdar, které
vycházely do února 1948. V té době již
pracoval jako zahraničně-politický redak-
tor ve vydavatelství Melantrich. Únorový
převrat jej zbavil nejen zaměstnání, ale ta-
ké členství ve Svazu novinářů. Byl se svou
rodinou vystěhován z bytu a živil se jako
pomocný dělník. V roce 1950 byl zatčen
a odvezen do tábora nucených prací. Více
než rok kopal rudu v uranových dolech
v Příbrami a Jáchymově, odkud ho s těž-
kým zánětem pohrudnice propustili do-
mů. Následky ozáření se projevily na jeho

zdravotním stavu a další tři léta strávil
v invalidním důchodu. Po uzdravení ne-
mohl dlouho najít zaměstnání a do penze
odcházel jako skladník.

Byla mu vlastní potřeba vyjadřovat se
ke společenskému dění kolem sebe. V do-
bě komunistické totality nemohl samo-
zřejmě své povídky, eseje, úvahy a vzpo-
mínky publikovat, psal tedy tzv. "do
šuplíku". Jeho optimistický pohled na
svět jej udržoval v naději, že se dočká změ-
ny politického systému. Přišel listopad
1989 a v následujících letech vydává kni-
hu Příběh jednoho muže a jednoho města,
ve které kronikářskou, ale přesto čtivou
formou zaznamenal vznik a vývoj
Baťových obuvnických závodů a sociální
a kulturní rozkvět Zlína. V publikaci
Zlínské letectví zdokumentoval historii le-
tecké výroby otrokovického podniku
Moravan. Prožitky politického vězně v TNP
vylíčil v knížce Zpráva o jedné zkušenosti,
která má silné autobiografické rysy. 

Pro své morální zásady, které mu nedo-
volovaly spolupracovat ani s nacistickou
ani s komunistickou diktaturou, a pro
svou schopnost zajímavě a přitom věrně
zachytit baťovskou éru Zlína první polovi-
ny dvacátého století, mu byla udělena
v roce 1993 Cena města Zlína.

O své bohaté životní a novinářské zku-
šenosti se rád dělil se všemi, kteří o ně
projevili zájem; ať už to byli mladí kolego-
vé z povolání nebo autoři, kteří jeho zna-
losti faktů použili ve svých knihách.

Zemřel 11. září 1997 ve věku devadesá-
ti let.

Jana Davidová
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JJaakk  ssii  mmeezzii  sseebboouu  rroozzuummíí  ččeesskkéé  aa  sslloovveennsskkéé  dděěttii??
Rozumíme si?! - to je název

projektu, jehož cílem je posilování
a rozvíjení komunikace mezi dět-
mi mluvícími českým a sloven-
ským jazykem. Slovenština v po-
sledních letech zmizela ze života
českých dětí, neobjevuje se
v učebnicích, slovenské filmy jsou
dabovány do češtiny a děti slo-
venštině stále méně rozumí.
Doby, kdy jsme v pondělí večer
slyšeli pouze slovenštinu, jsou již
dávno minulostí a pomalu se stá-
vá, že děti kousek od svého rodiš-
tě nerozumí, protože se tam mlu-
ví slovensky. Projekt "Rozumíme
si?!" má tento trend zvrátit. 

Partnerem projektu na sloven-
ské straně je město Trenčín.
Jedná se o pilotní projekt, proto
jsou do něj zapojeny pouze dvě
základní školy. Na české straně
se jedná o žáky 7. ročníku
Základní školy Zlín, tř. Svobody
868, a na slovenské straně se
účastní žáci 7. ročníku Základní
školy Dlhé Hony.

Na realizaci projektu získalo
statutární město Zlín dotaci
z Fondu mikroprojektů Iniciativy
Společenství INTERREG IIIA,
Slovenská republika - Česká re-
publika ve výši 435 675 korun.
Finanční spoluúčast města činí
145 225 korun. Celkový rozpočet
projektu tedy činí 580 900 korun. 

Do akce byly nejvíce zapojeny
děti obou sedmých družebních
tříd, ale na jejím zdárném průbě-
hu se podíleli i ostatní děti a uči-
telé obou škol. Byly realizovány
miniprojekty na aktuální témata,
v hodinách mateřského jazyka se

naši žáci seznamovali se základy
slovenštiny a slovenské literatu-
ry, nahlédnutím do historie Slo-
venska poznávali nejbližší zemi,
s níž nás pojí dlouhá společná
historie.

Bylo patrné, že žáci, kteří dosud
přišli do styku se slovenštinou jen
výjimečně, se nejprve prostřed-
nictvím e-mailů a později i osobně
začali se svými slovenskými ka-
marády domlouvat, učili se ne-
známá slova, zjišťovali, že se ve
slovenštině vyskytují hlásky, kte-
ré čeština nezná, poznávali nová
slova. Domlouvání se po prolome-
ní počátečních zábran dařilo vel-
mi dobře, děti si postupně přiro-
zeně porozuměly a naučily se
hodně nových pojmů, obratů.

V rámci projektu se uskutečnily
dva výměnné pobyty. První vý-
měnný pobyt se uskutečnil v úno-
ru letošního roku v Trenčíně. Již
zde jsme s potěšením konstato-
vali, že děti dokázaly překonat 
ostych z neznámých lidí a nezná-
mého prostředí, velmi hezky se
spřátelily a těšily se na další set-
kání. Žáci poznali jiné kulturní
prostředí, jeho zvyklosti, částečné
odlišné prostředí školy, města
v sousední zemi. Prokázali jistou
samostatnost při výměnných po-
bytech. Věříme, že v budoucnosti,
pokud by se dostali do sloven-
ských rodin, se jejich sociální do-
vednost ještě posílí. V průběhu
pobytu 26 zlínských dětí ve slo-
venském městě vzniklo nejedno
přátelství. Druhý výměnný pobyt
proběhl v prvním červnovém týd-
nu. Zlínští žáci připravili nejen
pro své slovenské přátele slav-
nostní koncert, který se konal
v modlitebně Církve adventistů
sedmého dne v Malenovicích.
V rámci pobytu navštívily děti
i zlínskou radnici, kde je přivítal
náměstek primátorky Hynek
Steska. 

Žákům přejeme pěkné prázdni-
ny. 



Z ateliéru
uprostřed továrny

Ve dnech 4. - 15. června 2007 se konala
v kulturním institutu Alternativa výstava stu-
dentských výtvarných prací Soukromé střed-
ní školy pedagogické a sociální Zlín. Název
Z ateliéru uprostřed továrny poukazoval na
netradiční prostředí školy, která se nachází
na začátku bývalého továrního areálu.
A v tomto prostředí většina děl vznikla.

Celou výstavu zorganizovala vyučující vý-
tvarné výchovy Mgr. Jitka Pacáková. Myšlen-
ky malířů a báseň Ladislava Nováka připravil
se studentkami 2. A Mgr. Bohumil Galásek.
Šanson a písně z muzikálů zazpívaly student-
ky 3. A - Aneta Nováková a Barbora Kolajová
pod vedením Mgr. Miloše Vrány. Tímto kul-
turním pořadem byla výstava 4. 6. 2007 slav-
nostně zahájena.

Výstava mapovala širokou tvorbu studen-
tů - byly zde zastoupeny školní práce, matu-
ritní práce, ukázky výtvarných projektů reali-
zovaných ve škole a ukázky z projektu
Výtvarné školy v přírodě, kde nechyběla foto-
dokumentace land artových a body artových
akcí. Celá výstava byla tematicky zaměřena
na několik okruhů: Barva, Tvar, Linie, Člověk,
Příroda a Svět pohádek. Mohli jste se zde set-
kat s malbou, kresbou, grafikou, keramikou,
ukázkami z výtvarných akcí, prostorovými
pracemi, batikou, malbou na hedvábí
a spoustou dalších zajímavých technik. A tak
jste mohli procházet výstavou, kde barvy rea-
gují jako soustředěné kruhy vyvolané pádem
kamene do vody. Jednotlivé kruhové vlny se
překrývají; pohyb ale probíhá zároveň
i v opačném směru a všechno se vzájemně
střídá. Tak to napsal Robert Delaunay.
Podobně se cítili i návštěvníci výstavy.

Dne 3. 7. 2007 se dožívá sedmdesáti let je-
den z nejznámějších zlínských rodáků a jeden
z nejvýznamnějších současných světových 
dramatiků, držitel zlatého Oscara, sir Tom
Stoppard.

Narodil se v Baťově
nemocnici ve Zlíně na
VII. pavilonu. V roce
1939, po německé
okupaci, odjel se svý-
mi rodiči a bratrem do
Singapuru, kde mu
zahynul otec. Jeho
maminka se poté pro-
vdala za britského
majora Kennetha
Stopparda.

Jméno sira Toma
Stopparda je známé
celosvětově, v posled-

ní době pak zejména v souvislosti s jeho novou
divadelní hrou Rock’n’Roll, která měla premié-
ru 22. 2. 2007 v Národním divadle a ve které
popisuje události let 1968 - 2000 v tehdejším
Československu. 

Tato hra byla uvedena 12. 5. 2007 ve Zlíně,
v rámci festivalu Stretnutie.

V pátek 4. května 2007 udělila Janáčkova
akademie múzických umění v Brně siru Tomu
Stoppardovi čestný doktorát. 

Ve svém promočním projevu sir Tom
Stoppard začínal a končil vzpomínkou na své
rodiče a zlínský pobyt. Sir Tom Stoppard ně-
kolikrát navštívil Zlín - Krajskou nemocnici 
T. Bati, a.s., svůj rodný dům a místa souvisejí-
cí s jeho dětstvím. 

MUDr. Jiří Bakala

Vzpomínka na RNDr. Pavlu Šťastnou, Ph.D
Den 14. květen 2007 zůstane na-

vždy zapsán černým písmem v myslích
všech lidí, kteří měli možnost osobně
poznat paní RNDr. Pavlu Šťastnou,
Ph.D. V tento den podlehla ve věku 
55 let zákeřné nemoci, se kterou až 
do poslední chvíle statečně a houžev-
natě bojovala, aniž by si jen slůvkem
posteskla na nepřízeň osudu...

Skromná, kamarádská, štíhlá,
usměvavá blondýnka, vždy s dobrou
náladou a optimismem. Dokázala
vzhledem ke svým bohatým zkuše-
nostem a znalostem pokaždé poradit

a jejím celoživotním posláním se sta-
la systematická a odpovědná práce
na poli zdravotně nezávadného obou-
vání. 

Po absolvování Střední všeobecně
vzdělávací školy ve Vsetíně vystudo-
vala ještě Střední zdravotnickou ško-
lu v Olomouci, obor rehabilitační
pracovnice, a následně pak Příro-
dovědeckou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze, obor odborná biologie -
specializace antropologie. Jejím ži-
votním posláním se však stala od ro-
ku 1979 práce v obuvnické výrobě na
pracovišti Zdravotně nezávadného
obouvání v a.s. Svit. Zde pracovala až
do roku 2001, kdy přešla vyučovat
jako odborná asistentka na Ústav in-
ženýrství a hygieny obouvání při
Fakultě technologické Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Zde si doplnila
ještě svou odbornou kvalifikaci dok-
torským studiem na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci v oboru antropologie. Externě
přednášela svůj zamilovaný předmět,
tj. biomechaniku a zdravotně nezá-
vadné obouvání, také studentům
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze na katedře designu obuvi. Po
vzniku katedry designu obuvi ve
Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati
přednášela pochopitelně pro studen-
ty i na této katedře a její přednášky
znají také absolventi Vyšší odborné

školy při Střední průmyslové škole
kožařské ve Zlíně. 

Paní RNDr. Šťastná, Ph.D, byla re-
alizátorkou dvou celostátních antro-
pologických měření nohou, která
proběhla v České republice v letech
1983 a následně pak v letech 1997 -
1999. Při posledním měření jsme již
měli možnost s paní doktorkou úzce
spolupracovat a poprvé v historii by-
ly kromě antropometrických měr no-
hou zaznamenány a vědecky podchy-
ceny také různé vady, deformity
a onemocnění nohou u více než 10 ti-
síc dětí a mládeže ve věku od 3 do 19
let.Výsledky studií jednoznačně pro-
kázaly, že naše děti a mládež nosí
obuv, která není vhodná, ať již tvaro-
vě, velikostně či materiálově, a že do-
chází k poškozování jejich nohou již
poměrně v útlém věku. 

Od roku 1997 působila paní RNDr.
Pavla Šťastná, Ph.D, jako předsedky-
ně Komise zdravotně nezávadného
obouvání, která provádí proces
schvalování dětské obuvi pro dobro-
volnou certifikaci. Neúnavně se podí-
lela rovněž na všech osvětových
a edukačních aktivitách pro rodiče
dětí, nastávající maminky, ale i pro
učitelky mateřských a základních
škol ohledně zdravého obouvání dětí.
Vystupovala rovněž na mnoha odbor-
ných lékařských a pediatrických
sympoziích, byla autorkou celé řady
odborných i populárních publikací
o zdravotně nezávadném obouvání. 

Velmi významná je také její spolu-
práce s obuvnickými firmami a od-
borné konzultace při výrobě indivi-
duálních i sériových ortopedických
kopyt a ortopedických pomůcek.
Firmám zajišťovala i vypracování od-
borných posudků na běžnou, profy-
laktickou a ortopedickou obuv z po-
hledu zdravotní nezávadnosti a pro-
fylaktických, resp. ortopedických
účinků. Nikdo jiný v České republice
a domnívám se, že ani v Evropě, ne-
má takové znalosti a není schopen
provést v současné době hodnocení
obuvnických kopyt a obuvi z pohledu
zdravotní nezávadnosti tak, jak umě-
la naše Pavlínka. 

Nemohu zapomenout také její ro-
dinný život, kde vytvářela svou las-
kavou povahou velmi příjemnou,
klidnou a harmonickou atmosféru.
S nadšením se věnovala ve volných
chvílích se svým manželem turistice,
ráda četla a poslouchala vážnou
hudbu. Posledních pět let si užila
i role láskyplné babičky, když mohla
trávit radostné chvíle se svým vnu-
kem Matějem. 

Pavlínko, měli jsme Tě moc rádi,
budeš nám chybět!

PhDr. Vlasta Mayerová, 
tajemnice, 

Česká obuvnická 
a kožedělná asociace 
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TOM STOPPARD
SEDMDESÁTILETÝ

Slavnostní ceremoniál,
udělení titulu Doctor hono-
ris causa.



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

profesionální úroveň  - pieta a důstojnost
S p o l e č n o s t  p ro v o z u j e  a  z a j i š ťu j e  t y t o  s l u ž b y :

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy, 

kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v ob-
řadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • ozná-
mení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení • 
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

Kontakt: tel.: 577 432 858, 577 433 798, 577 431 989
fax: 577 011 333 
e-mail: krematorzlin@volny.cz

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 16.00 hodin

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 17.00 hodin

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.
Filmová 412, Zlín - Lesní hřbitov

tel.: 577 431 333
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SPORT V  ČERVENCI

Zdeňka Šteflová, 
Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, 

http://aerobik.e-zlin.info

Prázdninový provoz: pondělí - power yoga (Fraňková),
dance aerobic (Zuzaníková); úterý - ABS (Charles), cviče-
ní pro střední generaci Pohoda (Polášková, Ševčík,
Srncová); středa - power yoga (Fraňková), aerobic/power
step (Hurárová); čtvrtek - power yoga (Zvolská), P-class
(Zuzaníková); pátek dopoledne - ABS (Charles).
PILATES pro pokročilé - každé úterý a čtvrtek 19 - 20
hod. (nutno zakoupit permanentku).
Lektorka Sylva Košacká

ÚSPĚCH DĚVČAT ZE ZLÍNA
Osmičlenný tým fitness aerobiku Aerobik klubu Zdena

Zlín se ve dnech 9. - 13. května zúčastnil Mistrovství
Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech FISAF 
v Lloret de Mar ve Španělsku a dívky závodily v katego-
rii seniorek. Studentky P. Kubíčková, K. Kubíčková, 
Z. Sedlářová, K. Bahulová, E. Markytánová, K. Friesová,
L. Košárková a P. Machalíková předvedly choreografii, je-
jíž autorkou je Barbora Šulcová z Prahy. Tým se připra-
voval pod trenérským vedením Renáty Myjavcové a Sylvy
Košacké. Po skvělém výkonu postoupil do finále šampio-
nátu a v konečném pořadí obsadila děvčata krásné 
4. místo. Blahopřejeme. 

ČERVENEC 2007
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 
731 504 655 nebo 604 799 727, St. Chadima st., tel.  
606 507 871, J. Tomáše již jen mobil 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí. 

STŘEDA   4.  7.   OSTRÁ  HORKA
9,5 km, sraz na točně autobusu MHD č. 33 v 7.45 hod.,
vede St. Chadim st.
STŘEDA   11.  7.   ROZHLEDNA  BRDO
10 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.37 hod., jízdenka
do Starého Města zpáteční, vede St. Chadim st.
ÚTERÝ   17.  7.   BAŤŮV  KANÁL  - vlakový zájezd
Turistický poznávací zájezd s plavbou po části kanálu.
V ceně 200 Kč plavba lodí, jízda vlakem, vstupné na vý-
klopník. Závazné přihlášky u St. Chadima st. Odjezd vla-
kem ze  Zlína-střed v 6.31 hod.
SOBOTA 21. 7.  BESKYDSKÝ MONT BLANC: SVINEC
17 km, odjezd vlakem do Nového Jičína přes Hulín,
Valašské Meziříčí a Hostašovice z Otrokovic ve 4.50 hod.,
vede J. Tomáš. 
NEDĚLE   22.  7. 
MEZINÁRODNÍ TÝDEN TURISTIKY  -  VSETÍN
17. ročník tradiční akce se uskuteční od 21. do 28. 7. 
Nedělní akce 10 km: odjezd autobusem na Troják z AN
ve Zlíně v 7.00 hod.,vede J. Tomáš. Možnost pokračovat
na start 20km trasy do Hošťálkové.
STŘEDA   25.  7.   HOMOLE
9 km, odjezd autobusu Housacar z obchodního centra
Svit Zlín v 7.00 hod., vede St. Chadim st.  
SOBOTA  28. -  NEDĚLE  29.  7.  DEP  ZLÍN - TRENČÍN
5. ročník mezinárodního přeshraničního pochodu je za-
řazen mezi akce IVV. Start bude v sobotu ve Zlíně na
nám. Míru od 6.00 hod. do 8.15 hod., cíl v neděli

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

AEROBIK
v Trenčíně, Štúrovo nám. - U Vodníka - do 17.00 hod.
Nocleh zajištěn pro předem přihlášené v hotelu ve
Slavičíně (cena 145 Kč). Zájemci, hlaste se ihned - nej-
později do 20. 6. na tel. 737 005 174 p. Tomáš. Délka
trasy asi 65 km, s možností zkrácení. 
Změna programu vyhrazena. 

tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
otevření 50m bazénu - výjimky:
ne 1. 7. zavřeno
čt 5. 7. otevřeno 9.00–20.00
pá 6. 7. otevřeno 9.00–20.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 8.00–20.00
úterý 8.00–20.00
středa 8.00–16.00
čtvrtek 8.00–20.00
pátek 8.00–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
čt 5. 7. otevřeno 9.00–19.00
pá 6. 7. otevřeno 9.00–19.00

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00–18.00
úterý 6.00–20.00
středa 6.00–20.00
čtvrtek 6.00–20.00
pátek 6.00–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
čt 5. 7. otevřeno 9.00–19.00
pá 6. 7. otevřeno 9.00–19.00
po 6. 8. otevřene 6.00–11.00/12.00–17.00

25m VENKOVNÍ BAZÉN
pondělí–pátek 6.00–  8.00

10.00–21.00
sobota+neděle 9.00–20.00
otevření 25m venkovního bazénu - výjimky:
čt 5. 7. otevřeno nedělní provoz
pá 6. 7. otevřeno nedělní provoz

Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu,
předplatenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění
a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní
aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.

Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před
uzavřením provozu.

PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži

FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži

SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA

ZELENÉ KOUPALIŠTĚ BARTOŠOVA ČTVRŤ
Tel.: 577 226 088
Informace o otevření: 577 599 911
pondělí–neděle 9.00–19.00
Bazén otevřen v závislosti na počasí.

Tobogán, skluzavka, whirlpool, nerezový bazének pro ba-
tolata.
Výjimky - sledujte informace u pokladny.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Změna programu vyhrazena.

OLYMPIÁDA V ORIENTAČNÍM BĚHU

Dne 10. května 2007 proběhlo finále IV. ročníku
Olympiády zlínských škol v orientačním běhu. Závod za

ORIENTAČNÍ BĚH

LÁZNĚ ZLÍN

NÁLEZ KOLA
Dne 15. 5. 2007 bylo na Jižních

Svazích, ul. Středová, nalezeno dět-
ské jízdní kolo. Bližší informace na
Informačním středisku MMZ, tel.
577 630 187. 

účasti 280  startujících uspořádal oddíl SKOB Zlín pod
záštitou Magistrátu města Zlína v okolí fotbalového are-
álu na Vršavě. Každým rokem jsou pořádány 4 závody za
účasti 14 zlínských ZŠ. Letošní prvenství získala Cír-
kevní základní škola. na druhém místě se umístila ZŠ
Kvítková a třetí místo patří ZŠ E. Zátopka. Vítězům bla-
hopřejeme. -red-

Ve dnech 26. - 27. května 2007 se konal již 5. ročník me-
zinárodního volejbalového turnaje starších žáků, který
uspořádala ZŠ Zlín Okružní pod patronátem volejbalové-
ho klubu VSC Zlín a s podporou Magistrátu města Zlína.
Nechyběly na něm tradičně celky z Polska a Moravy. 
Letos se povedlo prolomit hegemonii již tradičně silných
polských družstev a po utkáních na úrovni družstvo zlín-
ského kraje vybojovalo 2. místo. 
Celkové pořadí: 1. Keczanin Kety (PL), 2. KCM Zlín, 3.
PSKS Kielsko-Biala (PL), 4. KV Kopřivnice, 5. UKS Top
Jedynka Bielsko-Biala (PL), 6. TJ Nivnice, 7. KCM
Olomouc, 8. VSC Zlín (mladší žáci).      

Viktor Turok

TENŠIN DÓDŽÓ
Oddíl bojových umění pořádá zápis nováčků, dětí i do-
spělých pro školní rok 2007/2008.
Zápis do oddílů aikidó (obranné umění), kendó a iaidó
(šerm) a džódó (umění boje s holí) pořádáme v červenci
a srpnu 2007. Bližší informace na telefonním čísle 
608 953 743 nebo přímo v kanceláři klubu ve Zlíně
Prštném, budova Pleca (dříve SENSUS). 
Rozvrh a informace o jednotlivých aktivitách na
www.tenshin.cz

VODNÍ LYŽOVÁNÍ 
Klub Lodní sporty SK Zlín zve příznivce vodního lyžování
(i pro začátečníky) na vodní lyže za  motorovými čluny
pod dohledem  odborných instruktorů.
Nabídka platí po dobu letních prázdnin - červenec - sr-
pen 2007, v areálu Klubu LS SK Zlín v Otrokovicích na
řece Moravě u Bělovského jezu.
Kontakt:
J. Heller - 603 497 377, M. Handlová - 603 275 353

LÉTO V RYTMU 
ASPV a SPORTOVNÍ KLUBY  ZLÍN  letos opět pořádají
LÉTO V RYTMU 2007. Zahájení bude 9. července 2007
v hale Zelené na Bartošově čtvrti cvičením Lenky
Velínské v 18.30 hod. Cvičení pak vždy pokračuje v pon-
dělí a ve středu od 18.30 do 19.45 hod. s následnou re-
laxací v bazénu na Zeleném. 

IN-LINOVÉ BRUSLENÍ VE ZLÍNĚ
Dne 23. června při příležitosti 1. BladeNights s Rádiem
Zlín byla  slavnostně zahájena činnost školy in-linového
bruslení In-line school Zlín. Provozovatelé školy jsou stu-
denti Fakulty tělesné kultury při UP v Olomouci, kteří
uplatňují poznatky nabyté při studiu v oblasti pohybo-
vých aktivit. 
Hlavní náplní činnosti školy bude v letošním roce zejmé-
na in-linová školička pro děti realizována formou pří-
městského tábora a také klasické lekce in-line bruslení
pro veřejnost. 
Další důležitou činností in-linové školy je pořádání akcí
BladeNights s Rádiem Zlín. Jedná se o atraktivní vyjížď-
ky bruslařů ulicemi večerního Zlín za doprovodu Policie
ČR a rádiojeepu Rádia Zlín. Akce jsou určeny všem brus-
lařům starším patnácti let, kteří se na bruslích cítí jistě
a bezpečně. Termíny vyjížděk jsou 7. 7., 28. 7., 11. 8.,
18. 8., 8. 9. a 22. 9. 2007 ve 20.30 hod. na parkovišti
OC Čepkov. 
Kontakt: 731 511 227 nebo www.inlineschool.cz

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

ZLÍN CUP 2007


