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Kompetence náměstka primátorky Hynka
Stesky (ODS) jsou široké záběrem svých oblas-
tí. Patří mezi ně cestovní ruch, školství, in-
formatika, životní prostředí a zeleň.

Cestovní ruch je stále častěji skloňovaným
oborem. Jaké představy a záměry má město
Zlín v této oblasti?

Cestovní ruch je oborem, který úzce souvisí
s mými dalšími kompetencemi. Informatika díky
webovým stránkám získá-
vá stále více na vážnosti,
a životní prostředí a zeleň -
to je naprosto automatické
spojení, protože město se
logicky chlubí nejen svými
památkami, architekturou,
ale také svou zelení a pří-
jemným životním prostře-
dím. Všechny pozitivní
kroky učiněné v životním
prostředí a zeleni budou
znamenat i to, že k nám
budou lidé přijíždět častěji
a raději. To by samo o sobě
ale nestačilo. Proto bude-
me připravovat celou řadu
nových produktů, které se
budou odlišovat od těch,
jež jsou tradičně předsta-
vovány například na veletr-
zích. 

Chceme podpořit vznik
regionálního informačního
centra, které by mělo své
prostory nalézt v novém Kongresovém centru.
Naší představou je, aby propagovalo nejen město
Zlín, ale celý region. Současné informační cent-
rum v budově radnice by pak mělo do budoucna
nabízet služby více zaměřené na potřeby občanů
směrem k činnosti úřadu. 

Naší představou je, abychom pomocí informač-
ních technologií maximálně zjednodušili přístup
občana k radnici. Chceme, aby si naši klienti -
občané - většinu potřebné agendy vyřídili elektro-
nickou cestou, aniž by museli vážit cestu na
úřad. Pokud by charakter výstupu předpokládal
osobní setkání s úředníkem, bude nabízena mož-
nost rezervovat si čas přes rezervační systém.
Zabrání se tím mnohým nedorozuměním
a mnohdy zbytečným návštěvám. Na jedné straně
by tento systém měl vést k úspoře času u občanů
a na straně druhé přinese vyšší kvalitu a racio-
nalitu práce u úředníků. 

Jsme si vědomi toho, že ještě ne všichni obča-
né mají přístup k internetu. Proto jim chceme po-
skytnout také možnost provedení potřebných
úkonů za přítomnosti úředníka, který se jim bu-
de věnovat v zákaznickém centru. Nejde nám
o to, aby se občané k úředníkům nedostávali, ale
jde nám o to vytvořit pro úředníky takové pracov-
ní podmínky, aby lépe a rychleji reagovali na po-
třeby občanů. V letošním roce bychom se na celý
projekt rádi připravili, v roce příštím provedli
analýzu a od roku 2009 bychom už rádi pracova-
li na nastavení samotné služby.

Město Zlín disponuje rozsáhlou sítí kvalit-
ních školních a dětských hřišť. Proč se město

rozhodlo investovat nemalé prostředky právě
do těchto zařízení?

Ve Zlíně se nám daří vytvářet z celorepubliko-
vého pohledu nadstandardní podmínky ke spor-
tování dětí ať už v rámci školní výuky, či mimo ni.
Školní hřiště jsou navíc velmi intenzivně využívá-
na i dospělými. Před námi je teď už poslední re-
konstrukce školního hřiště - u 16. ZŠ na Jižních
Svazích. Po ní budeme skutečně prvním městem
v republice, které bude mít u každé své základní

školy takto opravené a mo-
derně vybavené školní
hřiště.

Ale nechceme rekonstru-
ovat jen školní hřiště.
V rámci dalšího projektu
budeme upravovat hřiště
v sídlištích. Chceme se více
zaměřit na rekonstrukce
dětských hřišť určených
pro předškolní věk a samo-
statně řešit výstavbu sítě
sportovních plácků pro
větší děti a mládež. Ty pak
vybavit kvalitními povrchy.
To, proč jdeme i do oprav
těchto ploch, je zřejmé -
chceme, aby děti trávily
svůj volný čas v dosahu ro-
dičů, poblíž svých domovů. 

Zlín intenzivně pracuje
na budování sítě kvalit-
ních cyklostezek. Na co
se můžeme těšit?

Občanům ani návštěvníkům Zlína určitě neu-
šlo, že máme skutečně komfortní cyklostezku po-
dél nábřeží, od nemocnice směrem do města. Ta
je striktně oddělena od motorové dopravy, je vy-
bavena kvalitním povrchem a plynule navazuje
na cyklostezku na Lešnou. Velmi intenzivně bu-
deme v dalším období spolupracovat se starosty
okolních obcí a do dvou až tří let chceme připra-
vit projekt propojení Otrokovic, Zlína a Vizovic
moderní cyklostezkou podél Dřevnice. Na tuto
páteřní trasu by se pak měly napojit obce
Fryšták, Lukov, Veselá, Hvozdná. Ty ji chtějí vy-
vést do kvalitních kopcovitých terénů, turisticky
atraktivních oblastí. V Otrokovicích by pak tato
cyklostezka měla navázat na budovanou
Pomoravskou cyklostezku. 

V oblasti životního prostředí se stále častěji
hovoří o bioodpadech. Jak je Zlín připraven na
jejich třídění?

V tomto směru jsme už udělali první kroky
a v poměrně krátké době by na skládce Suchý důl
mělo vyrůst zařízení, díky němuž budeme zpraco-
vávat odpad z městské zeleně typu větve, tráva,
ne v kompost, ale v dále zpracovatelné palivo, tzv. 
biopalivo.

Ve spolupráci s Technickými službami a firma-
mi z okolí připravujeme rovněž projekt, v jehož
rámci by na Suchém dole měla vyrůst fotovoltaic-
ká elektrárna. Chceme zjistit, jestli i v těchto pod-
mínkách je možné využívat sluneční energii pro
výrobu elektrické energie. Tato vize je podpořena
projektem Energy in Minds, jehož je město vý-
znamným partnerem. -dd-

Zákaznické centrum přinese úsporu času všem
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Český svaz bojovníků za svobodu ve Zlíně
pořádá pod patronací města slavnostní shro-
máždění při příležitosti 157. narozenin mu-
že, který byl vůdcem našich generací před 1.
světovou válkou, muže, který byl zakladate-
lem našeho státu (ten v původní podobě již
zmizel z mapy světa) a prvního prezidenta
Čsl. demokratické republiky T. G. Masaryka.

Shromáždění se uskuteční 7. 3. v 10
hodin u pomníku T. G. Masaryka.

Celý život T. G. Masaryka byl bojem za lid-
ská práva, lidskou důstojnost, bojem proti

všemu, co bylo absolutistické. Byl to boj za
vznešené zásady svobody a demokracie.
V každém jeho boji zvítězilo vždy vědění, je-
ho mravní převaha a pravda.

T. G. Masaryk byl prvním prezidentem na-
šeho státu po dobu 17 let. Zemřel 
14. září 1937. Národní shromáždění v roce
1930 slavnostně prohlásilo, že Masaryk se
zasloužil o stát, a v r. 1935 schválilo, že T. G.
Masarykovi náleží dík za jeho osvobozovací
a budovatelské dílo.

Vjačeslav Procházka

TT..  GG..  MMaassaarryykk  ssee  zzaasslloouužžiill  oo  ssttáátt

KKUULLTTUURRNNÍÍ  FFOONNDD
ppooddppoořříí  ddaallššíí  aakkccee

ZLÍN - Rada města Zlína souhlasila s po-
skytnutím dotací z kulturního fondu pro
Filmové ateliéry na Filmový klub v kině Květen
v Malenovicích, a to ve výši 55 tisíc korun.
Další dotace 300 tisíc korun bude směřovat
společnosti Livingstone na výstavu Tajemná
Indonésie - tamtamy času. Jedná se o projekt
autorů J. Hanzelky, M. Zikmunda a R. Švaříč-
ka, který se uskuteční od února do května le-
tošního roku v budově č. 12 v areálu Svitu.
Řekla to primátorka města Zlína Irena
Ondrová.

Další dotace rada poskytla na XVIII.
Lešetínský fašank, Bartošovu souboru písní
a tanců (na kroje), na setkání bubeníků nazva-
né Bubny pokaždé jinak, na realizaci nových
inscenací na Malé scéně, Sdružení Sarkander
na výtvarné odpoledne pro děti, Tanečnímu
klubu Fortuna na pořádání mistrovství v tan-
ci, Univerzitě T. Bati na festival Jeden svět
2007 ve Zlíně a mnoho dalších akcí.

ODBOR SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ INFORMUJE
V minulých číslech Magazínu Zlín za-

zněly informace o účinnosti zákonů č.
108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 110/2006 Sb., o životním a exis-
tenčním minimu a zák. č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi.

Novou dávkou ze zákona o sociálních
službách je příspěvek na péči. Ten se ne-
započítává do příjmu pečované osoby. Do
příjmu pečující osoby z titulu nároku
např. na dávky pomoci v hmotné nouzi
(příspěvek na živobytí a doplatek na by-
dlení) ano, i když se v této věci názor
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
koncem měsíce ledna výrazně změnil.
V původním výkladu se totiž do příjmu
pečující osoby započítával. Ve výkladu,
který pověřené obecní úřady obdržely po-
čátkem února tohoto roku, se příspěvek
na péči nezapočítává u okruhu společně
posuzovaných osob (např. rodiče a děti).

Jana Pobořilová,
odbor sociálních věcí

SLOVO PRIMÁTORKY: Vzory existují
Opakovaně diskutovaným tématem v mé-

diích je nedostatek vzorů, nebo naopak
přemíra zdeformovaných vzorů chování pro
mladé lidi. Jsem přesvědčena o tom, že

respektované
vzory existují,
jsou mezi ná-
mi. Není po-
třeba o nich
mluvit, upo-
zorňovat na
ně - prostě
tím, jací jsou
a co v životě
dokázali, jaké
vyznávají mo-
rální hodno-
ty, se stávají
výjimečnými
osobnostmi.

Během ve-
letrhu cestovního ruchu v Brně jsem kromě
běžné prohlídky konkurujících expozic měst

i krajů s několika svými kolegy zašla na
přednášku - nebo spíše besedu o cestování.
Tím, kdo diskutoval, byl "náš" pan inženýr
M. Zikmund a jeho partnerem známý sou-
časný cestovatel - ing. R. Švaříček. Lidmi
všech generací nabitý sál, docela vpředu
o podium opření oni dva pánové. Poslouchali
jsme se zatajeným dechem proud vytříbe-
ných, čistých a čitelných slov. Dívali jsme se
do zapálených obličejů dvou lidí vzdálených
od sebe jednu generaci. Skoro se zdálo, že
vedle sebe stojí učitel a jeho žák. Doplňovali
se, s úctou jednoho k druhému komuniko-
vali, předávali nám všem vzpomínky, infor-
mace, myšlenky.

Vzájemný respekt - tak jsem cítila jejich
vzájemný vztah. 

V měsíci březnu se v areálu Svitu otevře
výjimečná výstava - za její realizací stojí
mimo ing. Švaříčka i "náš" pan Zikmund.
Přijďte se i vy podívat na výsledky práce dvou
osobností - učitele a žáka, nepochybných
vzorů pro mladé lidi. Irena Ondrová 

E.ON Česká republika oznamuje, že z důvo-
du plánovaných oprav bude přerušena dodáv-
ka elektrické energie v následujících dnech
a lokalitách:

6. 3. 2007 od 7.30 hod. do 14.30 hod. 
Část obce: Zlín - ul. Na Včelíně - směrem na-

horu - pravá strana od č.p. 1656 po č.p. 1668,
levá strana od č.p. 1735 po č.p. 1669 

8. 3. 2007 od 7.30 hod. do 12.30 hod.  
Část obce: Malenovice - část ul. Brigádnické

od č.p. 414 resp. 985 ve směru k lesu 

8. 3. 2007 od 8.15 hod. do 11.45 hod. 
Část obce: Malenovice - ul. Zabrání od ul.

Smetanovy až po ul. Polní, ul. Žlebová od ul.
Zabrání po č.p. 173 a ul. Polní až po řadovky
(ty zůstávají v provozu) 

Bližší informace na tel. 840 111 333.
Upozorňujeme, že vypínání energie může

nastat i v jiných lokalitách, které nebyly do
uzávěrky magazínu známy.

Dodávky elektrické energie

První letošní únorový pátek v pražském ho-
telu Corinthia Panorama se zapsal do historie
tradiční plesové sezony zajímavým založením
krásné tradice. I. reprezentativní ples staros-
tů a starostek měst a obcí České republiky,
který uspořádala společnost Regionservis.
Měl jsem tu čest poskytnout nad touto akcí
záštitu společně s mým kolegou, poslancem
parlamentu Danielem Reisiegelem. Nebyl to
totiž pouhý taneční bál zástupců samosprávy.
Atraktivní tombola umožnila všem přítom-
ným, aby se přirozeně lidsky podíleli na dob-

Starostové a starostky nadělovali dětem
ročinném finančním daru pro dvě nadace, je-
jichž hlavním posláním je pomoc potřebným
dětem v domovech a speciálních pedagogic-
kých či zdravotnických zařízeních. Částka vy-
braná v průběhu pestrého kulturního progra-
mu dosáhla výše 40 000 Kč a peníze si
rovným dílem rozdělily Nadace Kopretina (se
sídlem Vřesovice u Kyjova) a Nadace Terezy
Maxové (letos došlo k založení společného
podpůrného fondu se Zlínským krajem).
K příjemné atmosféře a dobré náladě všech
hostů přispěla svým jedinečným vystoupením

česká sopranistka Pav-
lína Senič, která je sou-
časně patronkou Nada-
ce Kopretina. Dohodli
jsme se, že právě tato
nadace uspořádá na ja-
ře a v létě společné ak-
ce se zlínskými dětský-
mi domovy, a budu si
přát, aby se nám stejně
úspěšně jako únorová
benefiční akce vydařily
jak dubnové Velikonoč-
ní zpívání, tak červnové
Odpoledne plné zábavy
a her v novém moder-
ním areálu spravova-
ném Kopretinou.

Tomáš Úlehla,
člen Rady města ZlínaZleva: M. Pechanec, P. Senič, L. Tesař a T. Úlehla
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SPRÁVNÍ RADA FONDU NA OPRAVY A MODERNIZACE
BYDLENÍ 

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů

Úvěry se budou poskytovat v souladu se statutem fondu na opravy a moderni-
zace bydlení.

Úvěry na opravy a modernizace současného bytového fondu mohou čerpat ob-
čané a právnické osoby vlastnící byty, rodinné nebo bytové domy na území sta-
tutárního města Zlína. Úvěr lze čerpat například na obnovu střechy, zateplení
obvodového pláště, rekonstrukci technického zařízení nebo na výměnu oken.
Prostředky úvěru nelze použít na opravy nebytových prostor v domě, jako jsou
například garáže, prádelny, dílny. Úvěr lze použít jen do výše 50 % nákladů po-
žadované opravy nebo modernizace. Fyzické osobě je možno poskytnout úvěr
nejvýše do částky 100 000 Kč a právnické osobě nejvýše do částky 500, 000 Kč. 

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

Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěry, povinné do-
klady, náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou uvedeny ve statutu fon-
du na opravy a modernizace bydlení, který je k dispozici na internetové adrese
www.mestozlin.cz - Statutární město Zlín - Statuty fondů nebo v informačním
středisku Magistrátu města Zlína.

Formuláře žádostí o úvěry je možné získat na ekonomickém odboru
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon
577 630 288, na informačním středisku Magistrátu města Zlína nebo v elek-
tronické podobě na adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na
poskytnutí úvěrů z Fondu na opravy a modernizace bydlení.

Vyplněné žádosti je třeba doručit včetně příloh do kanceláře č. 117 nebo na po-
datelnu Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu do 30. března 2007.

JUDr. Jan Zlínský,
předseda správní rady fondu na opravy a modernizace bydlení 

a fondu rozvoje bydlení města Zlína

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení finančních prostředků  z fondu mládeže a tělovýchovy města
Zlína na rok 2007 na:

1. Akce nadregionálního - republikového významu konané ve II. čtvrtletí
2007 sportovními organizacemi.
Podmínkou přidělení dotace organizacím  je jejich registrace u MV  ČR dle
zákona č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20. března 2007. 

2. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence
patologických jevů  u dětí a mládeže, uskutečněné ve II. čtvrtletí 2007.
O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí da-
nou činnost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována ori-
ginalita, prospěšnost a objednávka samotného města Zlína.       
Uzávěrka příjmu žádostí je 20. března 2007.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství,  zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště
tř. T. Bati), tel. 577 630 343, pí Hráčková. Formuláře jsou rovněž k dispozici na
webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Eletronické formu-
láře Magistrátu města Zlína - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány podle kritérií, daných statutem fondu mládeže a tě-
lovýchovy. Správní rada  fondu mládeže a tělovýchovy má vyhrazenu možnost
dodatečné změny podmínek pro udělení finančních prostředků i právo odmít-
nout předložené žádosti.

Mgr. Karel Jankovič,
předseda správní rady fondu mládeže a tělovýchovy
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Pro informaci občanů uvádíme pře-
hled nejznámějších sledovaných uka-
zatelů kvality vody v r. 2006 z obou
využívaných pramenů - u točny MHD
v Přílukách a Svatá voda
v Malenovicích. Rozbory provádí na
základě objednávky města Zdravotní

ústav se sídlem ve Zlíně čtyřikrát roč-
ně. Další sledované ukazatele (fyzikál-
ní a mikrobiologické) jsou k dispozici
k nahlédnutí na Magistrátu města
Zlína - odboru životního prostředí
a zemědělství, odd. vodního hospodář-
ství.

SPRÁVNÍ RADA FONDU PRO MEZINÁRODNÍ STYKY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací z tohoto fondu

Fond je zřízen k podpoře mezinárodních vztahů města Zlína s důrazem na vzta-
hy s partnerskými městy. Je určen fyzickým a právnickým osobám ke spolufi-
nancování neziskových akcí, projektů a činností v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, kultury, vzdělávání a prevence kriminality, které
jsou spolupořádány zahraničními partnery žadatele, nebo jichž se zahraniční
partneři žadatele účastní.

Závazné formuláře žádosti o dotace a informace poskytuje odbor kanceláře pri-
mátora Magistrátu města Zlína, sl. Petra Dočkalová, tel.: 577 630 131, e-mail:
petradockalova@muzlin.cz. Formuláře jsou rovněž k dispozici na internetových
stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře -
Odbor kanceláře primátora.

Žádosti budou posuzovány v souladu s platným statutem fondu pro meziná-
rodní styky (k dispozici u sl. Petry Dočkalové prostřednictvím výše uvedených
kontaktních údajů, nebo na internetových stránkách města Zlína v sekci
Statuty fondů - Fond pro mezinárodní styky).

Žádosti je možno podávat v průběhu celého roku. Vyplněné žádosti je tře-
ba doručit osobně před termínem konání akce, projektu či činnosti, na
kterou žadatel poskytnutí dotace žádá.

PhDr. Zdeněk Dostál,
předseda správní rady fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína

Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice

OOppěětt  ssee  ttřřííddíí  sskklloo
nnaa  bbíílléé  aa  bbaarreevvnnéé

ZLÍN - Od konce loňského roku se ve Zlíně
opět třídí sklo na bílé a barevné. Ve vybraných
částech města bylo rozmístěno 68 nových bí-
lých zvonů na bílé a čiré sklo. Tyto nové kon-
tejnery doplnily stávající nádoby na Jižních
Svazích, kde jich je 38, Obecinách (14 kusů)
a v Malenovicích (16 kusů).

"Na doplnění nádob byly vybrány takové
městské části, kde to umožňovaly podmínky.
Důvod pro zavedení separace čirého skla byl
vyvolán změnou podmínek odběratele - sklá-
ren, které dodávky barevných skleněných stře-
pů bez současných dodávek i čirého skla za-
stavily," vysvětlil ředitel technických služeb
František Kostelník.

Do kontejneru na bílé sklo patří: čiré láhve
od nápojů, zavařenin a jiné skleněné nádoby.

Do kontejneru na barevné sklo patří: barev-
né skleněné lahve, sklenice, tabulové sklo.

Do kontejnerů na sklo nepatří: porcelán, ke-
ramika, plastové lahve, drátěné a lepené sklo,
zrcadla, zářivky, žárovky, obrazovky, plexisklo.

SPRÁVNÍ  RADA
KULTURNÍHO FONDU

MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního
fondu:

na akce, projekty v 2. čtvrtletí
2007 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na úze-

mí města Zlína 
c) reprezentace na kulturních ak-

cích mimo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultu-

ry, zájmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kultur-

ních aktivit
f) podpora uměleckých řemesel a li-

dových tradic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.

O dotaci může žádat občan, fyzická
či právnická osoba nenapojená na
veřejné rozpočty nebo osoba napoje-
ná na veřejné rozpočty v případě, že
realizuje projekt, který je nad rámec
jejího běžného provozu.

Uzávěrka příjmu žádostí je do úte-
rý 20. března 2007.

Závazné formuláře žádostí o dotaci
a informace poskytne odbor kultury
Magistrátu města Zlína, detašované
pracoviště na tř. Tomáše Bati 44, 
ing. Renata Robková, 7. etáž, dveře
č. 71, tel. 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na
www.mestozlin.cz,  elektronické for-
muláře - odbor kultury.
Vyplněné žádosti je nutno doručit
osobně!

PhDr. Irena Ondrová,
předsedkyně správní rady 

Kulturního fondu města Zlína

ZLÍN - Rada města Zlína schválila
poskytnutí dotací z Ekofondu. Mezi
těmi, kteří dotaci získají, je napří-
klad Ekocentrum Čtyřlístek. To získá
čtyřicet pět tisíc korun na projekt
environmentální výchovy na Zlínsku.

"Další dotace podpoří například
odborné konference věnované pro-

blematice životního prostředí, ale po-
můžou i při úhradě nákladů při oře-
zu stromů či při opravách plotů.
Z Ekofondu budou podpořena proti-
povodňová opatření, ale i lepší vyba-
vení pro školní výuku," řekl náměs-
tek zlínské primátorky Hynek
Steska.

Z EKOFONDU BYLY PŘIDĚLENY DOTACE

** KTJ  kolonii tvořící jedinci      
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žá-

doucí)     
(OŽPaZ)

Parametr
pramen Příluky pramen Malenovice

limit
I/06 IV/06 VIII/06 X/06 I/06 IV/06 VIII/06 X/06

dusitany (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 max. 0,50

dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 2,5 8,8 11,0 10,6 12,0 max. 50

vápník a hořčík 
(mmol/l) 3,18 3,20 3,20 3,20 4,13 3,80 4,10 4,30 2,0 až 3,5 DH**

mangan (mg/l) <0,02 0,05 0,03 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 max. 0,05

železo (mg/l) 0,05 0,09 0,07 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,20

koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0

bakterie E-coli 
(KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
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ZLÍN - Magistrát města Zlína zaznamená-
vá případy, kdy se na pracoviště cestovních
dokladů dostavují i občané mladší 18 let bez
doprovodu zákonného zástupce a chtějí vyří-
dit žádost o vydání cestovního dokladu.

V prvním lednovém týdnu došlo rekordně
k 5 takovým případům, kdy "žadatelé" byli
navíc mladší 15 let a tvrdili, že je posílají ro-
diče.

Oprávnění k podání žádosti o vydání ces-
tovního dokladu pro občana mladšího 15 let
má však jen jeho zákonný zástupce (resp.
pěstoun nebo ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy - ti však musí připojit k žá-
dosti souhlas zákonného zástupce s jeho
ověřeným podpisem). 

Pokud je podávána žádost o vydání běž-
ného cestovního dokladu s biometrickými
prvky (od 5 let věku), pak se musí žadatel
zároveň dostavit i s dotyčným dítětem.

Občané ve věku od 15 do 18 let mohou si-
ce žádost již podávat sami, musí však rov-
něž v tomto případě předložit souhlas zá-
konného zástupce s jeho ověřeným
podpisem.

Souhlas zákonného zástupce se nevyža-
duje v případech, kdy jeho opatření je spo-
jeno s těžko překonatelnou překážkou.

V drtivé většině případů se však k podání
žádosti o vydání cestovního dokladu pro ob-
čana do 18 let dostavuje s potomkem jeden
z rodičů osobně.

Ve čtvrtek 1. února se zaplnilo hlediště
Městského divadla sportovci, představiteli
města i kraje, sportovními příznivci a dal-
šími hosty. Divadlo se stalo dějištěm vy-
hlášení nejúspěšnějších sportovců a spor-
tovního kolektivu města Zlína za rok
2006.

Jako nejlepší sportovec byl vyhodnocen
triatlonista Petr Vabroušek. Dále následo-
valo dalších devět sportovců, sportovní
kolektiv a další jednotlivci, s jejichž jmény
se můžete seznámit v další části naší in-
formace.

Oceněným sportovcům blahopřáli čle-
nové Rady města Zlína v čele s primátor-
kou Irenou Ondrovou.

Večer zpestřilo vystoupení členů
Tanečního klubu Fortuna Zlín, SK
Rytmik, Rokec Zlín a skupiny Screamers.

Slavnost zakončil člen Rady města Zlína
a předseda komise mládeže a tělovýchovy
Karel Jankovič.

10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH 
JEDNOTLIVCŮ:
Michal Červenka - sjezd horských kol
Silvie Galíková - sportovní aerobik
Klára Křížová - sjezdové lyžování
Marcela Kubalčíková - plavání
Michal Smola - orientační běh
Milan Šádek - sportovní kulturistika
Jaroslav Šmotek - atletika
Kamil Švrdlík - basketbal
Petr Vabroušek - triatlon
David Vyoral - sportovní gymnastika

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KOLEKTIV:
IHC Devils Prozax Zlín - in-line hokej
(muži)
Trenér Ivan Tomaštík

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝ SPORTOVEC:
Zdeněk Hábl - sledge hokej
Trenér David Vrbka

CENA PRIMÁTORKY 
V KATEGORII MLÁDEŽE:
HC Hamé Zlín - hokej (žáci 9. třída)
Trenéři Zdeněk Svoboda a Tomáš
Jankovič

Nejlepší sportovci
VYHLÁŠENI

Nezletilí žadatelé o cestovní doklad

VVÝÝMMĚĚNNAA  ŘŘIIDDIIČČSSKKÝÝCCHH  PPRRŮŮKKAAZZŮŮ
Držitelé řidičských průkazů jsou po-

vinni podle zákona vyměnit svůj řidičský
průkaz vydaný od 1. 7. 1964 do 31. 12.
1993 ve lhůtě do 31. prosince 2007.

Pokud svou zákonem stanovenou povin-
nost nesplní, může jim být správním orgá-

nem v souladu se zákonem č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích ve znění pozdějších předpisů, v návaz-
nosti na zákon č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, § 46, uložena pokuta do výše 
30 000 Kč.

U ostatních řidičských průkazů musí
být provedena výměna v těchto lhůtách:

ŘP vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
- povinná výměna do 31. 12. 2010

ŘP vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 -
povinná výměna do 31. 12. 2013

Žádost musí být podána na příslušném
obecním úřadě obce s rozšířenou působ-

ností podle místa trvalého pobytu.
Výměna je bezplatná, pokud není nutno

v ŘP provádět změny.  

K žádosti musí být přiložen:
- 1 ks fotografie, 
- doklad totožnosti,
- původní ŘP. 

TŘI TYPY ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ VYDANÉ 1. 7. 1964 - 31. 12. 1993, 
KTERÝM KONČÍ PLATNOST 31. 12. 2007
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Projekt TAJEMNÁ INDONÉSIE – TAM TAMY ČASU 
autorského kolektivu J. HANZELKA – M. ZIKMUND, M. STINGL, R. ŠVAŘÍČEK
vznikl před pěti lety v NÁRODNÍM MUZEU PRAHA na Václavském náměstí. 
Výstava měla v reprezentativních prostorách NM obrovský úspěch, dosáhla 
rekordní návštěvnosti. Pořádali jsme zde přednášky, promítání, besedy, koncerty 
a taneční vystoupení. V Národním muzeu se „zrodila“ kniha TAM TAMY času 
stejného autorského kolektivu J. HANZELKA – M. ZIKMUND, M. STINGL, 
R. ŠVAŘÍČEK. Knihu v NM slavnostně křtil režisér Jan Hřebejk, zpíval Dan 
Bárta... Stala  nejúspěšnějším titulem své kategorie... Výstava pokračovala do 
nejnavštěvovanějších míst ČR. Dalšími úspěšnými destinacemi výstavy byly: 
ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV, BRNO – PALÁC ŠLECHTIČEN, KARLOVY VARY – 
LÁZNĚ 1, PLZEŇ – ZÁPADOČESKÉ MUZEUM, HRAD KŘIVOKLÁT, NÁRODNÍ 
MUZEUM BRATISLAVA, ZÁMEK KROMĚŘÍŽ (UNESCO).

Ke slavnostnímu 60. výročí legendy Hanzelka – Zikmund vyroste výstava TAJEMNÁ INDONÉSIE ve 
ZLÍNĚ v areálu SVIT (b.12) od 5. 3. do 3. 6. 2007.
Obdobně jako v předchozích expozicích bude vytvořena „indonéská džungle“. „Vylíhne se“ jezírko, vodopád, exotická říčka, 
orchideje, živé rostliny i živá zvířata! Zlínská výstava však získá nový posuv, dostane  zkonkretizovaný „zlínský“ rozměr. Vyzdvihne 
výsledky cest legendární dvojice Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Poprvé je v expozici vytvořena pracovna – obývací pokoj pana 
Zikmunda, studio s fotokomorou i replika interiéru slavné Tatry. Vše je posíleno o kuriózní exponáty H+Z, cestovatelskou výbavu, 
zajímavé nové materiály i archivní fotografie. 
Ve „městě bot“ Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund žili a nadělovali světu báječné knihy, ve zlínských ateliérech se rodily úspěšné 
filmy H+Z, slavná vysílání, reportáže... Ve Zlíně Miroslav Zikmund aktivně píše a tvoří dodnes. 
Výstavu zahájíme k „velkým narozeninám“ pana Zikmunda. Za vše, čeho v životě „Pan cestovatel“ dosáhl si pohlazení 
výstavy ve „svém“ Zlíně zaslouží! Zlínská výstava má být nejlepší. Demonstruje výkony legendy H+Z. Všichni se 
vrátíme do epochy jejich největší slávy (aspoň přeneseně). 

Očekáváme opět rekordní návštěvnost. Projekt TAJEMNÁ INDONÉSIE v Národním muzeu v Bratislavě se stal na Slovensku UDÁLOSTÍ ROKU. Získali jsme i ocenění 
VÝSTAVA ROKU. Žádnou expozici v historii Slovenska nevidělo více návštěvníků. Vytvořili jsme další nový rekord – 55 000 návštěvníků za 10 týdnů. Recenze byly 
vynikající. V úspěších chceme pokračovat i ve zlínském regionu. 
Nejrozsáhlejší a nejaktuálnější materiál ze svých výprav dodal ing. Rudolf Švaříček. Známý cestovatel nové generace se vypravil do hlubin ostrova ke kmenům, které 
bojují v rituálních válkách, komunikují s duchy, používají krevní mstu. Díky sepětí materiálů z průběhu více než čtyřiceti let nabízí expozice rozsáhlý a vzrušující 
pohled na podivuhodnosti Indonésie, prezentuje zajímavé informace o unikátní přírodě, neznámých etnikách, dobrodružství i sportovních výkonech hluboko v nitru 
ostrova. 
Výstava je v historii zcela ojedinělá. Najdeme zde unikátní etnografické předměty. Součástí expozice je vytvoření iluze indonéské džungle, ve které je vybudován 
vodopád, tropická říčka s jezírkem, odvážný chodník tropy, visutý most z ratanu... Tropická vegetace (banánovníky, kávovníky...) s orchidejemi, ptáky, bohatou faunou, 
brouky, strašilkami i překrásnými motýly. Vystavěna je i stromová chýše Korowai (kmen, žijící vysoko v korunách stromů), chýše horského kmene Dani s „vyuzenou 
lidskou mumií“, impozantní vstup na danijské silimo... Osou expozice je velké množství fotografií  rozměru 200 cm x 120 cm v rámech z kokosové a betelové palmy. 
Po dobu konání výstavy budeme ve Zlíně pořádat řadu zajímavých akcí. Přednášky, promítání, koncerty...
Namátkou: INDONÉSKÝ VEČER, INDONÉSKÁ NOC, AFRICKÝ VEČER, HUDBA PRAHA, ANNA K, MIG 21, koncerty houslových a kytarových virtuózů, vítěze ceny Andělů ve 
world music, PINK FLOYD REVIVAL s projekcí...

–RŠ–
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Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, v novém funkčním

období jsem byl zvolen do funkce
1. náměstka primátorky a k vě-
cem mně svěřeným mi nově při-
byla také Městská policie Zlín
(MP Zlín).

Proto bych vám rád u příleži-
tosti jmenování nového ředitele
MP Zlín přednesl svou představu
o fungování této bezpečnostní
složky.

Pokud si vzpomínáte, před ča-
sem jsem vyjádřil svou nespoko-

jenost s činností pracovníků MP Zlín. Vyjádřil jsem se
v tom smyslu, že někteří strážníci dělají svou práci dobře,
jsou vstřícní, ale najdou se i tací, kteří jsou neochotní
a dokonce až arogantní. Takto jsem usuzoval na základě
stížností občanů, které se netýkaly ani tak práce samot-
né, ale především k jejich mnohdy nevhodnému chování
k občanům.

Proto, když nyní odpovídám za městskou policii a mám
možnost ovlivnit její chod, bude mým hlavním cílem změ-
na vztahu veřejnosti k MP Zlín a naopak.

Spolupráce s veřejností totiž nevzniká sama od sebe.
Tato je budována na vzájemné důvěře, vztahu, který z vel-
ké části závisí na korektním chování a jednání. Je potře-
ba si uvědomit, že vstřícné chování strážníků k občanům

není jen profesionální a etická povinnost, ale také výraz
jejich respektu.

Mým dalším úkolem, ale i úkolem mých kolegů, je vy-
tvořit novou koncepci fungování MP Zlín, a to do 30. 6.
2007. Domnívám se, že v minulosti MP Zlín neměla jasné
konkrétní společenské zadání, což hodlám ve spolupráci
s novým vedením MP Zlín změnit. Na místo nového ředite-
le MP Zlín se konalo v průběhu měsíce února 2007 výbě-
rové řízení, z něhož komise vybrala ing. Milana Kladníčka,
který působí u městské policie již 15 let a který vám svou
představu o koncepci MP Zlín nastíní na této straně také.
V mnoha záležitostech, týkajících se fungování městské
policie, jsme se shodli, a tak věřím, že naše společná kon-
cepce povede k mnoha pozitivním změnám.

Kromě již výše zmíněných úkolů, které jsem si předse-
vzal, chci také prosadit to, aby se strážníci více vyskyto-
vali v ulicích. Aby se na ně lidé mohli kdykoliv obrátit s ja-
kýmkoliv problémem, aby jim byli schopni bezprostředně
pomoci. Nevidím hlavní úkol městské policie pouze v sou-
stavných represích, ale v tom, aby se z jejich práce stala
v první řadě služba pro občany města. 

Věřím, že se nám podaří naše vize uskutečnit a Městská
policie Zlín naváže jen v tom nejlepším na tradici obecní-
ho bezpečnostního sboru, který působil na území našeho
města v období 1. republiky, kdy strážníci, četníci i poli-
cisté měli k obyčejným lidem tak nějak blíž.

Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

ZZMMĚĚNNÍÍMMEE  TTVVÁÁŘŘ  MMĚĚSSTTSSKKÉÉ  PPOOLLIICCIIEE  ZZLLÍÍNN

Vážení občané,
dne 12. února letošního roku

rozhodla výběrová komise, slože-
ná z čelních představitelů našeho
města, o mém jmenování do
funkce ředitele Městské policie
Zlín (MP Zlín), a to k datu 1. břez-
na 2007. Dovolte mi, prosím,
abych vás jako nový ředitel touto
formou oslovil, podělil se s vámi
o můj pohled na fungování této
složky a pokusil se nastínit klíčo-
vé body další existence MP Zlín
pod mým vedením.

Městská policie Zlín prokázala za dobu své novodobé
existence plnou opodstatněnost v zařazení mezi bezpeč-
nostní sbory působící na území statutárního města Zlína.
Během uplynulých téměř 15 let od znovuobnovení čin-
nosti MP Zlín, resp. obecních policií na území ČR vůbec,
prošel tento bezpečnostní sbor celou řadou změn, které
vyplývaly jak z širších celospolečenských hledisek, tak
z užších, jež zahrnovaly jak koncepci činnosti a dalšího
vývoje, tak i vlastní styl řízení.

Při hodnocení uplynulého vývoje si musíme uvědomit,
že rozhodující úlohu sehrává otázka platné legislativy,
kterou představuje především zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zá-
kon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a pochopitelně celá řada dalších právních norem.
Právě vývoj v této oblasti do značné míry odráží vývoj celé
občanské společnosti, kdy povinnosti v mnohém zaostá-
valy za realizací práv, přičemž se ukazuje, že i nynější stav
právních norem představuje ještě stále značný limitující
faktor i do budoucna.

Za nejbližší a nejdůležitější úkol nového vedení MP Zlín
jednoznačně považuji zachování kontinuity ve vývoji této
složky v těch oblastech, které lze hodnotit jako společen-
sky prospěšné a přínosné, zahrnující mj. další stabilizaci
samotného výkonu služby, která byla zahájena personál-
ními změnami k 1. 8. 2006. Následné úkoly by prioritně
měly spočívat v reorganizaci výkonu služby, v tvorbě nové
organizační struktury MP Zlín, v přerozdělení vybraných
profesních polí se zaměřením na zajištění veřejného po-
řádku ve městě Zlíně. Na tomto místě nemohu opomenout

slova 1. náměstka primátorky pana Martina Janečky, kte-
rý má, stejně jako já, společnou představu o větším počtu
strážníků v ulicích města.

Vybraná klíčová hesla, se kterými své působení ve funk-
ci ředitele MP Zlín spojuji, a kterým společně se svými
spolupracovníky hodlám podřídit chod této organizace,
jsou:

● Chceme, aby město Zlín bylo bezpečným a dobrým
místem k životu.

● Pořádek a zákonnost v ulicích musí být zásadním kri-
teriem pro hodnocení činnosti MP Zlín, nikoliv počet vy-
braných pokut.

● Je třeba prosazovat větší územní odpovědnost kon-
krétních strážníků.

● MP Zlín musí být kvalitním partnerem základních slo-
žek IZS, zejména pak Policie ČR.

● Rozšíření programů prevence kriminality realizova-
ných MP Zlín na širší záběr rizikových cílových skupin. 

● Slušné a asertivní jednání strážníků není znakem sla-
bosti, ale profesionality.

● Personální rozvoj MP Zlín se musí realizovat jak ex-
tenzivně - v navýšení počtu strážníků sloužících v problé-
mových lokalitách, tak intenzivně - v prohlubování erudi-
ce a vycvičenosti strážníků dle příslušných specializací.

Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že většina spo-
lečnosti i v dnešní době ctí obecná pravidla slušnosti, zá-
konnosti a pořádku. Přál bych si proto, aby Městská poli-
cie Zlín dokázala být právě takovým občanům v první řadě
partnerem, kterým jde o stejnou a dobrou věc. Mohu vám
slíbit, že se ve své funkci budu ze všech sil snažit se svý-
mi spolupracovníky věnovat všem občanům města Zlína
k jejich spokojenosti a zajištění jejich bezpečnosti v tomto
krásném městě.

Zároveň bych chtěl na tomto místě poděkovat dosavad-
nímu řediteli MP Zlín panu ing. Janu Suchoňovi za jeho
dlouholetou práci, za jeho lidský přístup při řešení mnoh-
dy nelehkých a obtížných problémů a popřát mu nejen za
sebe, ale i za všechny strážníky a pracovníky MP Zlín, aby
se mu dařilo v dalším profesním i osobním životě.

Ing. Milan Kladníček,
ředitel Městské policie Zlín
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Město Zlín má dnes zhruba osmde-
sát tisíc obyvatel, což zahrnuje i jeho
příměstské části, vzniklé ze samostat-
ných, k němu přičleněných obcí.
Téměř třetina občanů žije právě
v těchto integrovaných obcích, které
se od "centra" ve svých potřebách
a požadavcích výrazně odlišují. Někde
například chybí základní inženýrské
sítě, jinde může vadit vzdálenost - na
radnici to mají lidé z některých pří-
městských částí až dvanáct kilomet-
rů. 

Město Zlín se proto rozhodlo vyjít
občanům vstříc: v roce 1991 otevřelo
ve svých příměstských částech vlast-
ní úřadovny, které obsadilo pracovní-
ky s perfektní znalostí místní proble-
matiky. Dvakrát týdně jsou
k dispozici místním v úředních hodi-
nách přímo v lokalitě, jednou týdně se
na magistrátu aktivně účastní porady
s pracovníkem, který je metodicky ve-
de. Zbytek svého času věnují terénní
práci.

Během několika let se ve Zlíně po-
dařilo nastavit fungující systém při
řešení problémů obyvatel příměst-
ských částí a zakotvit pojem úřadov-
na do povědomí místních občanů tak,
aby ji vnímali jako nedílnou součást
vztahu občan - magistrát. Postupem
času však došlo k situaci, kdy občané
vnitřního města stále hlasitěji proje-
vovali svou nespokojenost s tím, že se
problémy typické pro život obyvatel
v centru a ve čtvrtích města dost efek-
tivně neřeší. Překvapivé bylo také zjiš-
tění, že občany ani tak neodrazuje
velká docházková vzdálenost na rad-
nici, jako spíše obavy z velké a rozvět-
vené organizace, kterou zlínský ma-
gistrát je. 

Všechny tyto důvody a nabyté za-
hraniční zkušenosti nás vedly k vy-
tvoření projektu s názvem Občanská
iniciativa. 

Prvotním cílem bylo využít zkuše-
nosti získané během doby fungování
úřadoven. Území města jsme rozdělili
na sedmnáct dílčích okrsků se zámě-
rem vytvořit v každém z nich středis-
ko Občanské iniciativy. 

Významným krokem k navázání
kontaktu s občany byla anketa zveřej-
něná v Magazínu Zlín. Jejím cílem by-
lo mimo jiné získat podporu občanů
formou nabídky přímé spolupráce. Po
vyhodnocení ankety jsme oslovili ty
respondenty, kteří byli ochotni spolu-
pracovat na projektu s magistrátem.
Protože činnost těchto pracovníků vy-
žaduje častý a bezprostřední kontakt
s občany, byl při personálním obsazo-
vání středisek Občanské iniciativy
klade důraz nejen na dobrou znalost
problematiky, ale i schopnost bezkon-
fliktního jednání s lidmi. Byli vybráni

ti, kteří v lokalitě trvale bydlí a jsou
dokonale obeznámení s místním pro-
středím a jeho potřebami.

Po důkladné analýze schválila Rada
města Zlína na svém zasedání 20. zá-
ří 1999 zkušební provoz prvních tří
středisek. V současné době pokrývá
celé území vnitřního Zlína sedmnáct
středisek Občanské iniciativy. V nápl-
ni pracovníka úřadovny a Občanské
iniciativy je zejména:

■ uplatňování zásadních požadav-
ků občanů na zlepšení stavu a vyba-
venosti lokality do rozpočtu města 

■ každodenní operativní řešení ne-
dostatků, zajištění drobných oprav
a údržby městských částí

■ spolupráce s pracovníky TSZ,
s.r.o. (hlášení poruch osvětlení, poža-
davků na opravy a zimní údržbu
chodníků a komunikací)

■ spolupráce s pracovníky DSZO,
s.r.o.(sumarizace připomínek při tvor-
bě jízdních řádů apod.)

■ spolupráce při vybírání místních
poplatků za svoz SDO a za psy 

■ organizace jarních a podzimních
úklidů, sečení, osázení křovinami

■ spolupráce při organizaci a prů-
běhu veřejných setkání RMZ s občany
v dané lokalitě

■ spolupráce při organizačním za-
bezpečení voleb

■ spolupráce při průzkumech veřej-
ného mínění 

■ vyvěšování materiálů všech odbo-
rů magistrátu na vývěsních deskách 

■ řízení cestářů, případně pracov-
níků VPP nebo alternativně tresta-
ných (zadávání úkolů, kontrola jejich
plnění apod.)

V uplynulých týdnech se hodně dis-
kutuje návrh na zřízení osadních vý-
borů. Rozbíhá se polemika o této "no-
vince" s cílem začít řešit něco, co tady
úspěšně funguje již několik let a na
nesrovnatelně vyšší úrovni. Osadní
výbor jako institut k nastolení systé-

mu komunikace s občany je na místě
tam, kde tato komunikace vázne, či
dokonce nikdy žádná nebyla. Jako
příklad jsou dávána města Vizovice
a Slavičín. Ve Vizovicích dle našich
zjištění funguje již druhé volební ob-
dobí jeden osadní výbor v části
Chrastěšov, předtím se zde komuni-
kace s občany neřešila. Ve Slavičíně
pracují po stejnou dobu tři osadní vý-
bory, komunikace s obyvateli těchto
lokalit nebyla před jejich zřízením
rovněž systémově řešena a záležitosti
jsou projednávány s členem rady
zpravidla jednou ročně. 

Zlín je v této oblasti na špičce
i v celorepublikovém kontextu. Ve
srovnání s městy podobné velikosti
má několikaletý předstih, vypracova-
ný systém a celý komplex prováza-
ných opatření, navazujících činností
a kontroly. Zvyšování povědomí oby-
vatel města a pocitu sounáležitosti
a spoluzodpovědnosti za stav veřej-
ných záležitostí se po celé období od
roku 1991 velmi dobře a spontánně
vyvíjí. Naprostá většina požadavků
občanů je prostřednictvím úřadoven
a občanských iniciativ magistrátem
města evidována, posuzována a s ob-
čany řádně projednávána. Existuje
precizní evidence plnění všech úkolů
vyplývajících z veřejných besed včet-
ně sdělení důvodů vedoucích k jejich
odložení či nesplnění. Jen za období
2000 - 2006 se uskutečnilo 85 veřej-
ných setkání, kterých se zúčastnilo
téměř 4019 občanů místních částí
a lokalit města. Ze setkání vyplynuly
ze strany občanů 974 konkrétní po-
žadavky.Veškerá práva osadních vý-
borů vyplývající z § 121 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích jsou činnos-
tí úřadoven a okrsků Občanských
iniciativ naplňována beze zbytku,
a to již dávno před účinností tohoto
zákona.

Helena Eidová, Lenka Balková,
odbor kanceláře primátorky

ÚÚřřaaddoovvnnyy  aa  oobbččaannsskkéé  iinniicciiaattiivvyy  ppoossiilluujjíí  kkoonnttaakkttyy  oobbččaannůů  ss  rraaddnniiccíí
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Stále více služeb knihoven se dnes
uskutečňuje v digitální podobě - přes
internet. Ne nadarmo prosazuje kam-
paň Březen - měsíc internetu (BMI) jako
jedno ze svých hesel Po internetu do
knihovny - z knihovny na internet.
Adresa internetových stránek zlínské
knihovny www.kfbz.cz letos oslaví již
své desetileté jubileum, ovšem jejich
forma i obsah se stále mění a vyvíjí.
Návštěvníci zde najdou podrobný popis
služeb knihovny, informace o akcích,
které knihovna pořádá, kontaktní in-
formace, fotogalerii, neustále aktuali-
zovaný přehled odkazů na důležité in-
ternetové stránky jak z regionu, tak
mimo něj, seznamy CD, časopisů, kniž-
ních novinek apod. Již třikrát získaly
webové stránky Krajské knihovny

Františka Bartoše ve Zlíně (KKFB) prv-
ní místo v soutěži českých knihovních
webů BiblioWeb (naposledy v roce
2005). Kromě zmíněných informací lze
na webu knihovny prohledávat katalog
knihovního fondu a zjistit, kde se který
dokument nachází a zda je k dispozici.
V případě, že je momentálně vypůjče-
ný, mají uživatelé možnost si jej rezer-
vovat a mohou také nahlížet do svého
přehledu výpůjček.

Již téměř tři roky knihovna rozesílá
zájemcům elektronickou poštou občas-
ník e-bulletin, ve kterém je informuje
o akcích v knihovně, o novinkách
v knihovním fondu či o nových publi-
kacích, které knihovna vydala a které
si také lze přes internet objednat. Další
elektronickou službou, kterou zlínská
knihovna provozuje spolu s mnoha dal-
šími knihovnami v ČR, je služba Ptejte
se knihovny. E-mailem či přes webový
formulář má kdokoli možnost zaslat
nám dotaz a knihovna na něj do dvou
pracovních dnů odpoví, případně pora-
dí, kde odpověď hledat. Novinkou je
zřízení digitální knihovny na adrese
dlib.kfbz.cz, do které budou ukládána
digitalizovaná periodika a knihy. První
vlaštovkou je baťovský týdeník Sdělení
zaměstnanců fy Baťa (později Zlín), kte-
rý vycházel v letech 1918-1945 a který

je dnes digitalizován a zpřístupněn
v této knihovně.

Většina lidí je dnes zvyklá hledat in-
formace jednoduše pomocí některého
z oblíbených vyhledávačů. Ty však
zdaleka neobsáhnou celý internet.
Pravým informačním bohatstvím jsou
kvalitní databáze, do kterých je place-
ný (většinou dosti drahý) přístup.
Zlínská knihovna má přístup do data-
bázové kolekce EBSCOhost, která ob-
sahuje plné texty tisíců světových ča-
sopisů a novin, a do podobné české
báze TamTam. Ze zahraničních ency-
klopedických zdrojů je to pak služba
Oxford Reference Online, která prohle-
dává téměř 200 slovníků a lexikonů
z produkce renomovaného nakladatel-
ství Oxford University Press, a česká

databáze COTO.JE, která obsahuje
texty tří největších českých encyklope-
dií. K dalším zajímavým zdrojům patří
Infobanka ČTK či největší světový sou-
borný knihovní katalog WorldCat s ví-
ce než 50 miliony bibliografických zá-
znamů.

Internet se stal za patnáct let, kdy je
zaveden v České republice, součástí
každodenního života, je však stále
hodně lidí, kteří ho nemohou nebo ne-
umějí efektivně využívat. Od září loň-
ského roku je ve zlínské knihovně pří-
stup na internet zdarma (19 počítačů
v ústřední knihovně, obvodních kni-
hovnách a pobočkách). Je to jeden
z dalších kroků k tomu, aby informač-
ní zdroje dostupné prostřednictvím in-
ternetu byly přístupné co nejširšímu
okruhu zájemců. Stejně tak, jako si
někteří návštěvníci knihovny zvykli
pravidelně navštěvovat čítárnu, studov-
nu a další oddělení, přicházejí mnozí
do knihovny a jejích poboček využít
služeb internetu. Ti zdatnější si při
práci s počítačem poradí sami, případ-
ně využijí rad knihovníků, začátečníci
se mohou přihlásit na kurzy, které
v knihovně pravidelně probíhají. KKFB
pořádá řadu akcí pro veřejnost s cílem
propojit tradiční svět knihovny s virtu-
álním světem internetu, prezentovat

stále přibývající online služby a nabíd-
nout lekce práce na internetu. Kurzy
využívají především nezaměstnaní, se-
nioři, maminky na mateřské dovolené
a všichni další, kteří nemají možnost
seznámit se s internetem ve škole ne-
bo na pracovišti. V současnosti mají
největší zájem o tyto kurzy starší obča-
né, kteří neměli dosud příležitost pra-
covat s počítačem a nechtějí být ochu-
zeni o informace, které internet nabízí
(pro ně je určen kurz Základy práce
s internetem pro seniory). Zvláště po
Vánocích, kdy mnozí nalezli pod stro-
mečkem počítač od svých dětí nebo
příbuzných, se počet zájemců o škole-
ní enormně zvýšil, takže jsme museli
navýšit počet kurzů. Velký zájem jsme
zaznamenali o kurzy elektronické poš-
ty (Elektronická pošta pro začátečníky
a Elektronická pošta prakticky), ná-
vštěvníci knihovny se často potřebují
spojit s přáteli a rodinou v zahraničí.
Jakmile účastníci školení zjistí mož-
nosti internetu, začínají využívat we-
bové služby knihovny. S vyhledáváním
v katalogu knihovny, rezervováním do-
kumentů z domu a ostatními online
službami mohou být zájemci seznáme-
ni na školení, ve kterém si mohou tyto
dovednosti vyzkoušet (kurz Katalog
knihovny). Jen v loňském roce proběh-
lo ve vzdělávacím centru krajské kni-
hovny ve Zlíně 50 dvou až šesti-
hodinových kurzů pro veřejnost.
Těchto kurzů se zúčastnilo 434 účast-
níků. V letošním roce pořádáme každý
měsíc pět typů kurzů pro začátečníky,
přičemž v březnu uskutečníme navíc
dva kurzy pro pokročilé zaměřené na
vyhledávání v databázích dostupných
v knihovně a na vyhledávání ve veřejně
přístupných databázích na internetu.
Ačkoliv jsou tyto kurzy velmi krátkého
rozsahu a většina účastníků se musí
ještě dále zdokonalovat, podle mnoha
ohlasů zjišťujeme, že pomohly účastní-
kům v základní orientaci na internetu.
Velkou výhodou je možnost vyzkoušení
nabytých znalostí přímo v knihovně na
počítačích s bezplatným přístupem na
internet. V budoucnu bychom chtěli
připravit kurzy zaměřené na elektro-
nickou komunikaci s veřejnou sprá-
vou, bezpečnou práci na internetu, no-
vé nástroje internetové komunikace
a další zajímavá témata.

Internet je výborný a praktický ná-
stroj a bohatý zdroj informací i zábavy,
který tak jako většina vynálezů může
být využíván i zneužíván. Veřejné kni-
hovny, a spolu s nimi i Krajská kni-
hovna Františka Bartoše, chtějí při-
spět k tomu, aby byl internet, a jeho
prostřednictvím informační zdroje na
celém světě, dostupný všem a aby ho
lidé uměli efektivně využívat.

Zdeňka Friedlová,
Jan Kaňka,

Jana Tomancová

KKNNIIHHOOVVNNAA  AA  VVIIRRTTUUÁÁLLNNÍÍ  SSVVĚĚTT  IINNTTEERRNNEETTUU

Foto: R. Červenka
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16. - 18. března v 19.30 hodin
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
VB-2006-123 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Okouzlující, fascinující, vražedný - příběh natočený ve Velké
Británii a Ugandě je ojedinělou sondou do světa nemilosrd-
ného diktátora, jenž Ugandě vládnul v 70. letech. 
Film získal řadu cen na mezinárodních festivalech. 
Režie Kevin McDonald

19. - 21. března  v 17 hodin 
a 21. března  ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
USA-2006-109 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
V závratném světě newyorské módy je časopis Runway vy-
sněným Olympem všech, kdo se jen trochu zajímají o svůj
vzhled. 
Režie: David Frankel

19. - 21. března v 19.30 hodin
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Německo-2006-137 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Zcela výjimečný obraz syrové atmosféry NDR se odehrává
v roce 1984. 
Režie: Florian Henckel von Donnersmar

22. března v 17 a v 19.30 hodin      PROJEKT 100  
ZVEDÁ SE VÍTR
Velká Británie - 2006 -127 minut- titulky-AČFK-(15)      
Necelé tři týdny před svými sedmdesátinami dostal britský
scenárista a režisér Kenneth Loach na Mezinárodním filmo-
vém festivalu v Cannes dárek - Zlatou palmu. 
Režie: Ken Loach  

23. - 28. března v 17 hodin
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
USA-2007-100 minut-premiéra-SPI-(0)
Filmová adaptace celosvětově úspěšného bestselleru
Katherine Patersonové. 
Režie: Gabor Csupo

23. - 28. března v 19.30 hodin
KRÁLOVNA
Velká Británie/Francie/Itálie-2006-97 minut-titulky-premié-
ra-SPI-(12)
Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře královského
paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II., těsně po tra-
gické smrti princezny Diany.
Film získal Zlatý Glóbus za nejlepší originální scénář + Helen
Mirren - nejlepší herečka v hlavní roli. 
Režie: Stephen Frears

29. března v 17 a v 19.30 hodin           (a)
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
Francie-1991-98 minut-české titulky-AČFK- (15)
Zvláštní příběh dvou identických dívek - Polky a Francouzky,
dává nekonečný prostor pro úvahy. 
Režie: Krzysztof Kieślowski

30. března - 4. dubna v 17 a v 19.30 hodin
300: BITVA U THERMOPYL
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Do antického světa se znovu vydáme v adaptaci comicsu, lí-
čícího bitvu u Thermopyl.
Režie: Zack Snyder

Hrajeme v sobotu v 15 hodin.

IMOS Zlín, s.r.o. 
- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

3.  3. KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY - 68 minut
Panenka a uhlíři, O nálezu stříbra, Hrabivý
Benátčan, Ovčák a krásná panna a další.

10. 3. DVANÁCT  MĚSÍČKŮ - 74 minut            
Dvanáct měsíčků, Požár v Kocourkově, Štaflík
a Špagetka a další.

17. 3. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE  I. - 62 minut
A neříkej mi Vašíku, Cvrček a pavouk, Jak Skok
a Kuk spadli na paseku a další.

24. 3. KRAKONOŠOVY POHÁDKY I. - 68 minut
V zemi obrů, Krakonoš a tovaryš, Krakonoš a švec,
Krakonoš a sklínkař Matěj a další.

31. 3. KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ V. - 61 minut  
Krtek a telefon, Krtek malířem, Krtek fotografem,
Krtek a orel a další. 

Předprodej vstupenek:
Ve videopůjčovně: od pondělí do pátku od 9 do 20 hodin
V pokladně kina: denně od 16 do 20 hodin

Vstupenky jsou v prodeji vždy na celý kalendářní měsíc.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

10

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. března v 17 a v 19.30 hodin        PROJEKT 100  
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU 
USA - 1956 - 136 minut- titulky - AČFK - (12)                      
Film s typicky hitchcockovským "nepravým mužem", který se
omylem zaplete do nějakého komplotu. 
Režie: Alfred Hitchcock 

2. - 4. března v 17 hodin
MY DVA A KŘEN
USA - 2006- 109 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm (12)
Byli by ideální pár - kdyby nebyli tři... Černě laděná roman-
tická komedie s Kate Hudson, Owenem Wilsonem, Matt
Dillonem a Michaelem Douglasem v hlavních rolích. 
Režie: Anthony a Joe Russo

5. března  v 10 hodin       
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ  

GRANDHOTEL
ČR-2006-96 minut-Bontonfilm-(0)
Komedie Davida Ondříčka se odehrává v hotelu Ještěd, tyčí-
cím se nad Libercem.

5. - 7. března v 17 hodin
MOJE SUPERBEJVALKA
USA-2006-97 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
On jí zlomil srdce - ona jemu všechno... Komedie o tom, co se
stane, když se obyčejný chlapík zamiluje do superhrdinky.
V hlavních rolích Uma Thurman a Luke Wilson.                   
Režie: Ivan Reitman

2. - 6. března v 19.30 hodin
KRVAVÝ DIAMANT
USA-2006-143 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(15)
Příběh jihoafrického žoldáka Dannyho Archea ze Zimbabwe
a rybáře Salomona Vandyho z kmene Mende je zasazen na
počátek devadesátých let 20. století. V hlavních rolích
Leonardo DiCaprio a Jennifer Connelly. 
Režie: Edward Zwick

7. března  v 19.30 hodin         
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu

DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
USA-2005-92 minut-titulky-Palace Picture-(15)
Nick Naylor pracuje v tabákové firmě jako specialista na ko-
munikaci s veřejností. Jeho úkolem je vyzdvihovat kladné
stránky kouření. 
Režie: Jason Reitman

8. března v 17 a v 19.30 hodin              PROJEKT 100  
CLÉO OD PĚTI DO SEDMI
Francie-1961-90 minut- titulky-AČFK -(12)
Slavný film Vardové s takřka absolutní chronologickou přes-
ností zachycuje dvě hodiny ze života mladé pařížské šansoni-
érky. 
Režie a scénář Agnes Vardová  

9. - 14. března v 17 a v 19.30 hodin
VRATNÉ LÁHVE
ČR-2007-95 minut-premiéra-Falcon-(0)
Dlouho očekávaná rodinná komedie scénáristy Zdeňka
Svěráka a režiséra Jana Svěráka.

15. března v 17 a v 19.30 hodin 
PROJEKT 100  

ZRCADLO
Rusko - 1975 - 102 minut -titulky-  AČFK - (0)
Nejosobněji laděné dílo Andreje Tarkovského, v němž vzpo-
míná na své dětství a především na matku. 
Režie Andrej Tarkovskij   

16. - 18. března  v 17 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-2006-86 minut-český dabing-animovaný-
Bontonfilm-(0)
Roddy St. James  je rozmazlený myšák z lepší společnosti.
Když se v luxusní rezidenci jeho páníčků objeví kanálová kry-
sa jménem Sid, připraví Roddy ďábelský plán na vetřelcovo
vyhoštění... 
Režie: David Bowers, Sam Fell

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
tel. 577 103 284

Začátky představení v pátek - neděli v 17 a v 19.30 h, 
pokud není uvedeno jinak, 

v pondělí v 19 h program Kina Art.

1. března v 19 hodin
KRVAVÝ DIAMANT 
USA-2006-143 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(15)
Příběh jihoafrického žoldáka Dannyho Archea ze Zimbabwe
a rybáře Salomona Vandyho z kmene Mende je zasazen na
počátek devadesátých let 20. století. Režie: Edward Zwick

2. - 4. března v 17 hodin
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
USA-2006-91 minut-animovaný-český dabing-Falcon-(0)
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu pana
Nebbercrackera. Režie: Gil Kenan

2. - 4. března v 19.30 hodin
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Francie/Španělsko/Německo-2006-147 minut-titulky-SPI-
(12)
V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším
a zároveň nejnestvůrnějším  postavám této epochy. V hlav-
ních rolích Ben  Whishaw a Dustin Hoffman.
Režie: Tom Tykwer

5. března v 19 hodin    (a)
HORSKÁ HLÍDKA  
Čína-2004-95 minut-titulky-premiéra-AČFK- (12)
Film o dobrovolných hlídkách, které v širé divočině bojují
proti pytlákům antilop. Režie: Chuan Lu

8. března  v 19 hodin    
VRATNÉ LÁHVE
ČR-2007-95 minut-premiéra-Falcon-(0)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení...
Režie: Jan Svěrák

9. března v 17 a v 19.30  hodin 
a 10. března  jen v 17  hodin
PRÁZDNINY
USA-2006-135 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život! Komedie
s Cameron Diaz, Kate Winslet a Jude Law v hlavních rolích.
Režie: Nancy Meyers

10. března v 19.30  hodin 
a 11. března v 17 a v 19.30 hodin
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Životní osudy malého českého číšníka podle  Bohumila
Hrabala. Režie: Jiří Menzel

12. března v 19 hodin         (a)
MARCELA  
ČR -2006 - 83 minut  - DVD - dokument- premiéra- AERO-
FILMS-(15)
Intimní příběh ženy začal v roce 1980 na jedné z pražských
radnic. Režie: Helena Třeštíková

15. března v 19 hodin
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
VB-2006-123 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Okouzlující, fascinující, vražedný - příběh natočený ve Velké
Británii a Ugandě je ojedinělou sondou do světa nemilosrd-
ného diktátora, jenž Ugandě vládnul v 70. letech.
Film získal řadu cen na mezinárodních festivalech. 
Režie: Kevin McDonald

16. - 18. března v 17 hodin
HAPPY FEET
USA-2006-108 minut-český dabing-animovaný-Warner
Bros-(0)
Pokud neumíte zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání
nikým. Režie: George Miller

16. - 18. března v 19.30 hodin
APOKALYPTO
USA-2006-130 minut-titulky-Bioscop-(15)
Příběh, odehrávající se na soumračném sklonku mayské ci-
vilizace. Režie: Mel Gibson

19. března v 19 hodin    (a)
SHORTBUS
USA-2005-102 minut-titulky-AEROFILM-(18)
Osudy několika obyvatel New Yorku, kteří se potýkají se svý-
mi sexuálními a milostnými vztahy. 
Režie: John Cameron Mitchell

22. března v 19 hodin
KRÁLOVNA
VB/Francie/Itálie-2006-97 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře královského
paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II., těsně po tra-
gické smrti princezny Diany.

KINO KVĚTEN

B řezen  v  ku l tu ře
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23. - 25. března  v 17 hodin
NOC V MUZEU
USA-2006-108 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné nejúžasněj-
ších exponátů. V dobrodružné komedii budeme svědky toho,
co se stane, když všechny ožijí... 
Režie: Saun Lewy

23. - 25. března v 19.30 hodin 
MY DVA A KŘEN
USA - 2006- 109 minut-titulky-Bontonfilm (12)
Byli by ideální pár - kdyby nebyli tři... Černě laděná roman-
tická komedie s Kate Hudson, Owenem Wilsonem, Matt
Dillonem a Michaelem Douglasem v hlavních rolích. 
Režie: Anthony a Joe Russo

26. března v 19 hodin                     (a)
VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ
Francie-2000-82 minut-titulky-AČFK-(0)
Sběrači jsou lidé, kteří přežívají díky zbytkům po žních, vy-
hozenému jídlu a věcem, jichž se ostatní zbavili. 

29. března  v 19 hodin           
300: BITVA U THERMOPYL
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Do antického světa se znovu vydáme v adaptaci comicsu
Franka Millera, líčícího bitvu u Thermopyl z r. 480 př. n. l.
Režie: Zack Snyder

30. března  v 17 hodin  
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ  

CASINO ROYALE
USA-2006-147 minut-titulky-Falcon-(12)
V pořadí již 21. pokračování nejúspěšnější filmové série všech
dob -  o začátcích Bondovy špionážní kariéry. 
Režie: Martin Campell

31. března a 1. dubna v 17 hodin
LOVECKÁ SEZONA
USA-2006- 86 minut-český dabing-animovaný-Falcon-(0)
Když upovídaný jelen Elliot přesvědčí zdomácnělého medvě-
da grizzlyho Booga, aby okusil, jak chutná život v opravdové
přírodě, věci se rychle začnou vymykat kontrole...
Režie: Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi

30. a 31.  března  v 19.30 hodin
KUPEC BENÁTSKÝ
USA/Itálie/VB-2004-138 minut-titulky-Blue Sky Film-(12)
Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes a Lynn Collins
v adaptaci slavné hry Williama Shakespeara. 
Režie: Michael Radford 

Hrajeme v neděli v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. 

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

4. 3. CVRČEK A SPOL. - 63 minut
Cvrček a slepice, Cvrček a housličky, Cvrček a pi-
la, Strašení čmeláků a další.

11. 3. KÁŤA A ŠKUBÁNEK - 63 minut
Káťa a Škubánek, Příhody brouka Pytlíka, Jak si
pejsek roztrhal kalhoty a další.

18. 3. KRTEK A WEEKEND - 61 minut
Krtek a weekend, Krtek a pramen, Krtek a flétna,
Doktorská pohádka a další.

25. 3. DOMA JE DOMA - 72 minut
Hrnečku vař!, Štaflík a Špagetka - Rybáři, Dorotka
a ježibaba a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz, 

e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

1. čtvrtek v 19 h - 3. abonentní řada
W. Shakespeare: 
KRÁL LEAR

2. pátek v 19 h - 7. abonentní řada
K. Čapek: 
R.U.R.

3. sobota v 18 h - zadáno
J.  K. Tyl - V. Peška: 
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

MĚSTSKÉ DIVADLO

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

5. pondělí v 10 h
N. Tanská - Z. Mikotová: 
PUF A MUF

6. úterý v 10 h - mimo předplatné, 
ve 14.30 h - 27. abonentní řada
V. Čtvrtek, J. Skovajsa, O. Klíč: 
RUMCAJS
Divadlo Polárka Brno

7. středa v 10 h
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

9. pátek v 19 h - derniéra
D. Wasserman - J. Darion - M. Leigh: 
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

10. sobota v 19 h - 6. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: KDO HLEDÁ, NAJDE

12. pondělí v 10 h
W. Shakespeare: 
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

12. pondělí v 19 h - zadáno
SLAVNOSTNÍ KONCERT UNIVERZITY TOMÁŠE BA-
TI VE ZLÍNĚ

13. úterý - zadáno
KONCERT ZLÍNSKÉHO KRAJE

14. středa ve 14.30 h - 25. abonentní řada
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála: 
LIMONÁDOVÝ JOE

15. čtvrtek v 19 h - 11. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

16. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
KRÁL LEAR

18. neděle v 15 h
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti s hrami a soutěžemi

19. pondělí v 10 h
LIMONÁDOVÝ JOE

20. úterý v 10 h - mimo předplatné, 
ve 14.30 h - 30. abonentní řada
D. Bartůňková: 
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha
Představení ke Světovému dni divadla pro děti a mlá-
dež

20. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
R.U.R.

21. středa v 10 h
V. Peška: 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb Jenom jako

21. středa v 19 h - zadáno
GALAVEČER ZLÍNSKÉHO KRAJE
Vyhlášení výsledků ankety
Osobnost roku 2006 ve Zlínském kraji

22. čtvrtek v 10 h - mimo předplatné,
ve 14.30 h - 29. abonentní řada
M. Macourek - J. Soprová: 
Mach a Šebestová
Slezské divadlo Opava

22. čtvrtek v 19 h - 10. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

24. sobota v 19 h
P. Zelenka: TEREMIN
Dejvické divadlo Praha

27. úterý v 10 h
M. Bulgakov - D. Gombár: 
MISTR A MARKÉTKA (divadelní terapie)
Představení k Mezinárodnímu dni divadla

28. středa v 19 h - 2. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: 
KDO HLEDÁ, NAJDE

29. čtvrtek ve 14.30 h - 26. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

30. pátek v 19 h
KRÁL LEAR
Představení ke Dni učitelů
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Březen  v  ku l tu ře

Třetí věk současného českého a slovenského dramatu 
5. pondělí v 17 h
Dodo Gombár: 
TŘETÍ VĚK
Scénické čtení

Třetí věk současného českého a slovenského dramatu 
7. středa v 19 h - premiéra
Barbora Vaculová: 
ŽUMPA Scénické čtení

17. sobota v 19 h
S. Königgrätz: 
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU

19. pondělí v 19 h - zadáno
B. Hrabal - J. Krasula: 
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

31. sobota v 19 h
E. A. Poe: 
JÁMA A KYVADLO

8. čtvrtek v 19 h
A. Goldflam: MATYLDA A EMÍLIE aneb CO DĚLAT

13. úterý v 19 h
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

21. středa v 19 h
HELLO, DOLLY!

24. sobota v 17 h
J. Holcman - K. Semerád: POLETÍME, SLAVNÁ
SOUDNÍ STOLICE, POLETÍME... aneb Neklidná noc

29. čtvrtek v 19 h - zadáno
HELLO, DOLLY!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Miloš Ševčík - Do nitra do 15. 4.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Tomáš Švéda. Práce na papíru a objekty do 8. 4.

Stálá expozice 
České výtvarné umění poloviny 20. století

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

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

tel.: 577 005 630 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna, 

e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

8. 3. v 19 hodin, Dům umění
Písně z ulice
F. Lai, G. Bécaud, P. Mauriat, CH. Dumont, G. Moustaki,
J. Villard, M. Monnot a další.
Od počátků šansonu,  přes legendy E. Piaf a G. Bécauda až
k dnešním trendům v pařížské Olympii. Koncertní vystoupení
zpěvačky, herečky a šansoniérky Jany Musilové.
Dirigent: Miloš Machek

PRÉMIOVÝ KONCERT 
15. 3. v 19 hodin, Dům umění
Symfonická Jablkoň 
Příhon, Padání, Kolíček, Návraty, Pendlovky, Balada, Sázava
a další.
Folkrocková skupina ovlivněná bigbeatem společně s kultivo-
vaným symfonickým orchestrem.
Jablkoň - Michal Němec, Martin Marvan, Johny Jůdl, Petr
Chlouba
Dirigent: Aleš Podařil

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE

DIVADÉLKO V KLUBU

STUDIO „Z“
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Březen  v  ku l tu ře
29. 3. v 19 hodin, Dům umění
A. Honegger: Pacific 231
E. Grieg: Koncert pro klavír a moll, op. 16
O. Respighi: Římské pinie
Sólista: Marian Lapšanský, klavír, Slovensko
Dirigent: Jakub Hrůša

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty po celou kon-
certní sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu umění, po
- čt 14.30 - 17 h, v den koncertu 14.30 - 20 h.
Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice pouze
ve čtvrtek.
Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webové ad-
rese: www.fbmzlin.cz

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 13. května 
KRASOHLED
Výstava Krasohled zavádí návštěvníky muzea do první polo-
viny 20. století a ukazuje jim, jak v té době trávily svůj volný
čas děti a mládež. 

malý sál
do 22. dubna 
KOUZLO KOROZE - výstava fotografií Pavla Bezděčky

spojovací chodba
do 3. června 
Brumovský hrad v proměnách staletí
Příběh významného, původně královského hradu nad
Vlárským průsmykem, který se zařadil mezi nejnavštěvova-
nější památky východní Moravy.

přednáškový sál
do 18. března 
EXPEDICE TITICACA. CZ 2004
Jedním z účastníků expedice byl ing. Otto Horský, CSc, geo-
log, cestovatel a spisovatel. A také fotograf, neboť geologie se
bez fotografie neobejde. 

MUZEJNÍ ČTVRTKY

1. března v 18 hodin 
HORSKÉ KMENY JIHOVÝCHODNÍ INDIE 
Tentokrát budeme cestovat po zcela neznámých koutech
Indie na hony vzdálených pozornosti CK a turistů. 
V pásmu diapozitivů a videosnímků uvidíte:  
Královské město Jeipur, Deomali - lidé pod eukalyptovou ho-
rou, Sunabeda - slavnosti i všední dny podhorské vesnice,
Nandapur - horalé pod královským trůnem.
Videosnímky bude vždy střídat povídání nad diapozitivy.
Závěrečná diskuse.
Přednáší Robert Bazika z Otrokovic. 

8. března v 18 hodin
Záhadné poselství starověkých šperků aneb jiné světy
ukryté v kráse světa
Mnoho tajemství se skrývá ve špercích našich předků.
Přednáší Blanka Kučná, zlínská šperkařka a umělkyně.

15. března v 18 hodin
ALJAŠSKOU DIVOČINOU
Mgr. Ludvík Schmidt, Vsetíňan, profesí biolog, chemik, ve
volných chvílích cestovatel a vodák. Přednáší a svoje diapozi-
tivy promítne Mgr. Ludvík Schmidt ze Vsetína.
Přednáškový sál muzea: dospělí 25 Kč; důchodci, studenti,
děti 15 Kč

29. března 2007
VELIKONOČNÍ PŘEDVÁDĚNÍ
Malované vajíčko, to je moje srdéčko,...
Otevřeno 9-16 hodin, vstupné 10 Kč

OBJEKTY POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORA-
VY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se na-
chází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - bu-
dova č. 1. 
Otevřeno: únor, březen: ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin,
v pondělí zavřeno.
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

MUZEUM

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový cyklus

6. března
MALÍŘ  BOHUMIL  NEČAS
Povídání o životě a tvorbě. Beseda s malířem se uskuteční
v radniční galerii (kavárna bývalé prodejny knih Archa), za-
čátek v 18 hodin.

13. března
IMPRESIONISMUS.
Výtvarné umění od konce 19. století.
Osobnost Paula Cézanna, významného představitele impre-
sionismu.
Další část přednáškového cyklu o umění 19. a 20. století. 
Přednáší PhDr. Pavla Novosadová ze Zlína.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začá-
tek v 17 hodin.

27. března
BISKUPSKÝ  HRAD  V KROMĚŘÍŽI
Nové poznatky o historii bývalého biskupského hradu
a jeho přestavbě.
Přednáška s videoprojecí, přednáší Radim Vrla ze Zlína.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začá-
tek v 17 hodin.

Vstupné na přednášky pro členy KPVU 10 Kč, pro nečle-
ny 20 Kč. 

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

JAZYKOVÉ KURZY
Nikdy není pozdě začít...
Poslední volná místa v jazykových kurzech (různé stupně po-
kročilosti). Angličtina, němčina, francouzština, italština, špa-
nělština, ruština. Možnost přihlásit se i během školního ro-
ku. Výuka pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů.
Zkuste navázat na svoje znalosti z minulosti!

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI 
Nabízíme ještě volná místa v Junior aerobicu pro děti od 7 do
14 let v úterý
Klubíčko - cvičení pro 3 a 4leté děti (čtvrtek)
Pohádkové cvičení pro 3 - 5leté děti (pondělí)

NOVINKY:
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let vždy ve čtvr-
tek od 9.30 hod., první hodina zdarma 

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Také do některých pohybových kurzů Vám nabízíme posled-
ní volná místa: pondělí a středa - body styling, úterý - kick
box aerobic, čtvrtek - kalanetika, fitness jóga, tai-či, škola
šermu kordem.
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže.

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhoten-
ství a porod
Každý pátek -  KLUB MAMINEK, CVIČENÍ NA BALONECH 
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

PROGRAM pro děti:
28. 3. - Tradice a zvyky (Pavel Novák) 
Zač. představení: 8.30 a 10 hod., sál DK

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, tel.: 728 989 184
Večerní kresba podle modelu - pro studenty i veřejnost
Figura, hlava, vyučuje René Hábl, ak. malíř, vždy v pátek
18.15 hod.
Dům kultury, III. et. 322

Připravujeme:
knihařské papíry - (3. a 10. 5., 17.30 h)

Výstava ve III. etáži DK:
INSPIRACE VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI
Práce dětí ve výtvarném kurzu v DK

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel. 577 240 036, 737 504 258, 

e-mail:chp.zlin@charita.cz

8. 3. v 17 h Volné sdružení výtvarníků Moravy Amart
slavnostně otevře vernisáží prodejní výstavu, která potrvá do
4. dubna.
30. 3. v 17.30 hodin  Poezie.  Volné setkání příznivců poe-
zie a hudby s možností vlastní prezentace.

GALERIE

DŮM KULTURY

V prostorách prodejny možno zhlédnout a zakoupit obrazy ze
stálé expozice autorů ak. malířky Naděždy Čančíkové,  Pavla
Jaromíra Lešťanského, PaedDr. Věry Valáškové, Evžena
Kunsta, Vlasty Kahovcové, Vlasty Houškové, Luďka Dostála
a dalších. 

Kreativní tvorba s Ditou Královou
13. 3.  v 17  hodin - Zdobení velikonočních vajíček růz-
nými technikami
27. 3. v 17 hodin - Velikonoční variace - velikonoční de-
korace pro dny všední i sváteční.      
Cena 50 až 100 Kč za materiál. Závazné přihlášky týden před
uskutečněným kurzem na telefon 577 240 036.

Změna programu vyhrazena!
Komplex obchůdků Chráněného pracoviště s výrobky chrá-
něných dílen otevřen po-pá 10-19 h, so 10-14 h a při kultur-
ní akci. 
Kavárna s galerií otevřena pro veřejnost po-pá 10-20 h, 
so 10-14 h, ne 14-20 h

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Stálá výstava: Vladimír Suchánek, Ota Janeček, Herbert
Kisza, Olbram Zoubek a další.
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

GALERIE ATELIÉR, Santražiny 3061
tel. 603 727 950, www.galerieatelier.cz

Smíšená prodejní výstava - Obrazy ze sbírek: Hroch, Hofman,
Kousal, ...
Kolektivní výstava: Sdružení valašských výtvarníků 
URGATINA. Výstava trvá: 22. 3. - 10. 4.
Otevřeno: po-pá 12.30 - 17.30 hodin  

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
budova radnice

Autorská výstava: Ema Srncová - obrazy, litografie
Kafírna: Petr Žůrek- fotografie pro interiér 
Výstava trvá 8. 3. - 24. 3.
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, www.galerieatelier.cz

GALERIE KINCOVÁ
Sokolská 420, tel. 577 221 708, 603 366 715 

e-mail: galerie@galeriekincova.cz, www.galeriekincova.cz

Otevřeno: út - pá 10 - 13 h, 14 - 18 h, so 9 - 12 h

GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

do 11. 3. Grafický design jako obraz
- prodejní výstava Fakulty multimediálních komunikací UTB.
Stálá nabídka kvalitních obrazových reprodukcí.

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

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

V průběhu výstav otevřeno: 
Po - pá 8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h

POPRVÉ KONCERT VE ZLÍNĚ!  NEPŘEHLÉDNĚTE!
Sobota 3. března v 19 h v Alternativě, vstupné 99 Kč
Koncert skladatele, kytaristy a písničkáře Jiřího Březíka
a jeho J-Bandy 
Zaznějí poetické, nezaměnitelné písničky z pera Jiřího
Březíka, některé starší, které už možná znáte, ale i ty zcela
nejnovější.  
Vstupenky možno zakoupit v Alternativě nebo v Městském
informačním a turistickém středisku (přízemí radnice).

6. 3. - 17. 3.  JEDEN SVĚT
V rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
"Jeden svět 2007" představí Fakulta multimediálních komu-
nikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně výstavu fotografií
těchto autorů:
Karel Tůma (1975, Praha)
Od roku 1998 studoval Filmovou a televizní akademii muzic-
kých umění na FAMU a spolupracoval s nadací Člověk v tís-
ni. Systematicky se věnuje fotografování několika témat, ke
kterým se opětovně vrací. Festival dokumentárních filmů
Jeden svět vám představí fotografie z cyklu Povstaňme proti
Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance se silnou
sociální naléhavostí.
Evžen Sobek (1967, Brno)
Bývalý student Technologické fakulty v Brně a Institutu tvůr-
čí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se věnuje hlavně
dokumentární fotografii. Díky jeho fotografiím se můžeme
v rámci festivalu Jeden svět ponořit do originálního zachyce-

ALTERNATIVA
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ní života Rómů z cyklu Natural Born Gypsy.
Program a aktuality sledujte na www.jedensvet.utb.cz 

20. 3. - 29. 3.
VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE
Základní umělecká škola Zlín - Malenovice, výtvarný obor,
vás zve na výstavu prací studentů výtvarného oboru.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 20. března v 17 hodin

ZUŠ ZLÍN, Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008, 
e-mail: zusstef@zlinedu.cz, www.zusstef.zlinedu.cz

6. 3. Koncert mladých umělců Dušana Holého (klavír)
a Anny Skálové (housle), komorní sál v 18.30 hod.
13. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů, komorní sál
13. 3. V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů, divadelní předsta-
vení LDO, režie P. Nýdrle, Malá scéna v 19 hod.
20. 3. Hudební večer, komorní sál, v 17.30 hod.
21. 3. Klavírní koncert žáků ZUŠ Zlín, komorní sál, 16 hod.
27. 3. Okresní kolo přehlídky ZUŠ -  literárně - dramatický
obor, komorní sál

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, 

tel.: 577 143 767

Žákovský koncert
Koncert žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy se uskuteční ve středu
21. března v 18 hodin v prostorách Alternativy. Srdečně zve-
me nejen rodiče, ale i všechny příznivce.

ZUŠ MALENOVICE
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,

www.volny.cz/zusm

Všude dobře, doma nejlépe
Výstava prostorových a plošných prací žáků výtvarného
oboru.

Žákovský koncert - 27. 3., zrcadlový sál ZUŠ Zlín -
Malenovice, 17.30 hod.

ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330, 

e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz

20. 3. HUDEBNÍ PODVEČER - sálek školy - začátek v 18
hod.
29. 3. JARNÍ KONCERT ZUŠ HARMONIE - Alternativa - za-
čátek v 18 hod.

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793

Hudební obory: klávesové nástroje (keyboardy), klávesové ná-
stroje - klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let. 
Kontakt: tel.: 577 437 434, 736 102 424, 

e-mail: harmonya@volny.cz
Info: www.volny.cz/harmonya

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321, 

E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz

Výuka probíhá: 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114, 9. ZŠ, Šte-
fánikova 2514, 17. ZŠ Křiby 4788

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, 

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

3. 3. od 17 hod. - ORIENTÁLNÍ SHOW APHRODITE
Zlínská taneční skupina BELLY DANCE GROUP APHRODITE
v rámci svého turné 2007 opět ve Zlíně! Představí se 77 ta-
nečnic v nepřeberném množství pohádkových kostýmů a ta-
nečních stylů. Speciální hosté: AZZIZA (USA) a FIRE SHOW
INFINITOS.  Vstupné 350 Kč.

10. 3. od 21 hod. - TŘI SESTRY, DOCTOR P.P.
Průša, Zelená, Kovárna a další skvěle našlápnuté hity nej-
úspěšnější "hospodské" kapely. Hostem bude Doctor P.P.
Vstupné v předprodeji 200 Kč.

17. 3. II. AMATÉRSKÉ MISTROVSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRA-
JE VE STOLNÍM FOTBÁLKU

Soutěžit se bude opět na 11 stolech ROSENGART o super ce-
ny!!! Startovné 50,-/hráč

MASTERS OF ROCK CAFÉ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

24. 3. od 21 hod. - TLESKAČ, TIMUDEJ, SPL
Večer plný regge, ska a funky! Po loňském úspěšném tažení
jsme opět pozvali pražské Timudej, večer rozjede zlínská
Senzace příštího léta a skvělou párty nezakončí nikdo jiný
než TLESKAČ!! Na pořadu budou i pecky z nové desky NA
PŘEDMĚSTÍ BORY. Vstupné v předprodeji 150 Kč. 

30. 3. od 21 hod. - DOGA, GATE CRAFER, KATAKOMBY
Dlouho očekávaný zlínský koncert legendární české hard-
rockové kapely v čele s charismatickým Romanem "IZZY"
Izaiášem v rámci prvního samostatného tour LOVE VOLE
2007. Speciálním hostem bude kapela Gate Crafer a hradišť-
ské Katakomby. Vstupné v předprodeji 130 Kč.

Jižní Svahy, začátky akcí ve 21 h, www.velryba.cz 

3. 3. CLUB TUNES
9. 3. TOUR DE TRANCE Armada Session

10. 3. ESSENTIAL DANCE
15. 3. ANNA K. Zlínský křest nového alba Večernice! 
16. 3. GRAMOFONISMUS (Reform)
17. 3. WEEKEND world stars
23. 3. BASSGAME 
24. 3. AMAZING CITY warm up
30. 3. SUPASTYLIN’- rnb party
31. 3. MILHAUS Birthday Party

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

BESEDY
7. března v 17 h: Břetislav Kotyza: Básně, texty, útržky -
přednes Jaroslav Kovanda, David Valůšek a autor, hudební
doprovod Vlastimil Flajšingr (kytara) - sálek hudebního od-
dělení
14. března ve 13.30 h: Čtvero tajemství Smetanova
Tajemství - hudební pořad, ve spolupráci s Domem seniorů
(sálek hudebního oddělení)
14. března v 17 h: Duely - autorské čtení Antonína Bajaji ze
stejnojmenné knihy za hudebního doprovodu Zuzany
Lapčíkové a s úvodním slovem Petra Odehnala (sálek hudeb-
ního oddělení)
21. března v 17 h: Architektura - věc veřejná - přednáška
a beseda s ing. arch. Ivanem Bergmannem, devátá část cyk-
lu (sálek hudebního oddělení)

Březen - měsíc internetu
KURZY PRO VEŘEJNOST 
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)

7. března 10-12 h: Internet prakticky 
8. března 10-12 h: Elektronické služby knihovny 
9., 12. a 14. března 10-12 h: Internet pro seniory 

15., 16., 19. března 10-12 h: Internet pro seniory
23. března 10-12 h: Elektronická pošta pro začátečníky 
26. března 10-12 h: Elektronická pošta prakticky 
30. března 10-12 h: Internet prakticky 
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a refe-
renčním centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, lin-
ka 126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. 
Kurzy jsou bezplatné.

Obvodní knihovna Díly:
6. března 10 h - individuální instruktážní lekce pro seniory
Internet na první pokus

VÝSTAVY 
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Ústřední knihovna
březen: Napříč světadíly - výtvarné práce žáků 5.B
Základní školy Emila Zátopka 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
duben: Škrabošky - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Malenovice
duben: Jaro se probouzí - MŠ Malenovice, tř. Svobody

28. března: Sanitární den - zavřeno ve všech provozech kni-
hovny

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 

10. 3. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro
všechny děti. Od  9.30 h.

DDM ASTRA

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

VELRYBA MUSIC BAR

10. 3. Pětkrát do černého - představení divadel. souboru
Houpačka v Ludkovicích v 19 h. 

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

simkova.ddmastra@volny.cz, petra.brodinova@seznam.cz
21. 3. Terénní cvičení I, sraz v 15.30 h DDM Astra,
Družstevní ul. JS. Pro děti, které  se zajímají o přírodu. S se-
bou svačinku, lístky nebo kartičku na trolejbus.   
27. 3. Cestovatelé - nevšední exkurze v Muzeu  JV Moravy
Zlín, vstupné 10 Kč.
Přihlášky: tel. 732 256 639,  simkova.ddmastra@volny.cz
28. 3. Den otevřených dveří v Malé Zoo Astra - od 13 h.
Více než 20 druhů zvířat v nově upravené pracovně. Nové pří-
růstky - králíci, burunduci, andulky, pískomilové. 

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

ddmpriluky@volny.cz 
10. 3. Sobotní dopoledne na PlayStation 2, 9 - 13 h, DDM
ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS2 pro dětskou veřejnost, spousta
her a zábavy. PS2, PC, internet.
15. 3. Střelecká soutěž "O zlatý brok", 15 - 17 h, 12. ZŠ
Zlín, Mikoláše Alše
Střelecká soutěž pro veřejnost od 7 do 15 let ve střelbě ze
vzduchové pušky Slavia 631 na soustředný terč. Přezůvky
s sebou. Prezentace do 14.45 h.

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

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

celý březen - Výstava keramiky a výtvar. prací dětí zá-
jmových kroužků 
Krajská knihovna Fr. Bartoše.
30. 3. Vizovické pečivo - přijďte si vytvořit pod odborným
vedením tradiční pečivo s jarními a velikonočními motivy. 
15 - 17 hod.

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

Sportovní soustředění na Držkové - termín bude upřesněn

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz

23. 3. Kámen, nůžky, papír - malování na kameny, dáreč-
ky z papíru, 13.30 h, vstupné 25 Kč

LETNÍ TÁBORY 2007 
Pobytový LT Chvalčov, 8. - 14. 7., cena 2700 Kč, 
Z. Kőnigová, 604 258 592
Příměstský se psy, 16. - 20. 7., cena 700 Kč, 
Z. Kőnigová, 577 210 312, 604 258 592
Příměstský, 9. - 13. 7., cena 1100 Kč, 
E. Kratinohová, 577 210 312
Příměstský, 16. - 20. 7., cena 1100 Kč, 
E. Kratinohová, 577 210 312
Příměstský - Indiánské léto, 6. - 10. 8., cena 1100 Kč, 
E. Štěrbová, 577 210 312
Příměstský - Cestománie, 13. - 17. 8., cena 1100 Kč, 
E. Štěrbová, 577 210 312
Pobytový LT Rusava, 29. 7. - 4. 8., cena 2200 Kč, 
D. Šimková, 732 256 639
Cyklistické putování po Jižní Moravě, 2. - 9. 7., 
cena 3300 Kč, M. Rábek, 723318030
Příměstský sportovně taneční, 2. - 6. 7., cena 1100 Kč, 
I. Vladíková, 577 142 742
Příměstský sportovně taneční, 9. - 13. 7., cena 1100 Kč, 
I. Vladíková, 577 142 742
Příměstský s angličtinou, 13. - 17. 8., cena 1000 Kč, 
P. Kolaříková, 577 142 742
Příměstský s angličtinou, 20. - 24. 8., cena 1100 Kč, 
P. Kolaříková, 577 142 742

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

Otevřeno: Od pondělí do pátku od 12.30 do 18.30 hodin pro
děti a mládež od 6 do 17 let

do 2. 3. Prázdninový provoz - otevřeno máme od 8 do 16.30
hod.
Každé pondělí vás čekají testy, hádanky, bludiště, v úterý
můžete tvořit, kreslit a zacvičit si aerobik, ve středu sportu-
jeme, pořádáme turnaje a soutěžíme, Počítače hrou, ve čtvr-
tek je výtvarný ateliér - práce s hlínou, rozvoj tvořivosti, v pá-
tek pouštíme filmy a hrajeme Dostihy, Osadníky z Katanu,
playstation, šachy...

5. 3. "Šikovná ruka" aneb kreslení jedním tahem
14. 3. Turnaj ve stolním tenise
20. 3. První Jarní dekorace
28. 3. Lov kbelíčků

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

B řezen  v  ku l tu ře
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MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384

Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com

Pravidelné programy:
pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová), 
úterý - Břišní tance začátečníci, 
středa - Tvořivá středa, Masáže kojenců, Kurz předporodní
péče, 
čtvrtek - Kolo mlýnský, Kurz předporodní péče, 
pátek - Angličtina (I. Tichá), Cvičení maminek (B. Babíková)

PROGRAM: 
2. -  9. 3. BUDE MC Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

UZAVŘENO!
14. 3. v 9 h Tvořivá středa - zapouštění barev
21. 3. v 9 h Tvořivá středa - Jaro - mláďata
24. 3. v 9 h Bazárek dětského oblečení
26. 3. v 10 h Divadýlko pro nejmenší děti
28. 3. v 9 h Tvořivá středa - velikonoční výzdoba

Příjem věcí pro bazárek (oblečení, boty, kočárky) se uskuteč-
ní od 19. do  22. 3. od 8 do 14 hod. Veškeré podmínky pří-
jmu věcí na bazárek na www.mcmlin.com

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY,
tel. 577 223 056

Středa 28. 3. od 14.30 h
Jaro je tu (pletení košíčků, zdobení vajíček, jarní zápichy)

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

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

14. 3.  Sportovní hala Novesta -  legenda světového heavy
metalu MANOWAR (USA) -  velkolepá pódiová show! Koncert
se uskuteční v rámci světového turné DEMONS, DRAGONS
and WARRIORS WORLD TOUR 2007 k nově vydané desce.
Jako hosté vystoupí kapely RHAPSODY OF FIRE (IT) a HO-
LYHELL (USA).

25. 3. v 10 hod. - Velké kino 
PREMIÉRA nového pořadu pro děti - MICHAL NESVADBA
s programem "MICHALOVI MAZLÍČCI". Michal si myslí, že
už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho "plyšáci"
ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrost a hrát
si klidně může dál.  V představení uvidí děti skutečné hrač-
ky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony.

PŘIPRAVUJEME:
12. 4. Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - koncert americ-
ké melodicko powermetalové legendy KAMELOT a meziná-
rodní metal-eterické formace LEAVES EYES 
23. 4. v 19 hod. - Velké kino - vystoupení oblíbené travesti
skupiny SCREAMERS v pořadu "Narozeninová show - 10 let"
28. 4. Sportovní hala Novesta - SAXON. Koncert britské le-
gendy v rámci evropského turné k nové desce. Jako speciál-
ní host vystoupí němečtí MASTERPLAN

AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849

e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz 

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

14. a 15. března v 19 hod. - Academia centrum UTB
MYSTERY OF THE DANCE - Velkolepá irská taneční show 

26. března v 19 hod. - Academia centrum UTB
P. Barrillet a J. P. Grédy: 
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, P. Filipovská, D. Morávková /
A. Kačerová, J. Révai / M. Kubačák, J. Ptáčník a další.

Připravujeme:
11. dubna v 19 hod. - Malá scéna Zlín
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Hrají: B. Hrzánová, M. Šiková a L. Jeník.  

18. dubna v 19 hod. - Academia centrum UTB
W. Kohlhaase a R. Zimmerová: 
ŠTIKA K OBĚDU  
Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová a
V. Postránecký
Rozpustilá komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá... 

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM
24. dubna v 19 hod. - Academia centrum UTB
E. Ensler: 
MONOLOGY VAGÍNY 
Hrají: D. Bláhová, A. Polívková a M. Sajlerová.
Dojemná, skandální i rozpustilá a vtipná exkurze do světa
žen. 

ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub, 

www.sopa.cz, tel.: 577 434 414

6. 3. Žalman & Jíšová & Hlaváč aneb starý a spol.
7. 3. Jarret - skvělá kapela naší folkové scény poprvé 
v šopě
22. 3. Ruchadze band-gruzínský kytarista se svou kapelou
opět v šopě
26. 3. AG Flek v původní sestavě!
V případě vyprodání koncertu bude přidán ještě koncert 
25. 3. (neděle). 
Vzhledem k malé kapacitě klubu vstupenky nerezervujeme,
zajistěte si je včas v předprodeji v baru!

GOLEM ZLÍN
Tel. 577 596 111, www.golemclub.info 

10. 3. VLADIMÍR MIŠÍK "60" 
Turné k šedesátinám české bigbeatové legendy! Spolu s ka-
pelou ETC... & hosty.
Vstupné 120/160 Kč 

24. 3.  WOHNOUT, POLIB SI DĚDU-TOUR 07, 
Support: LETY MIMO 

Vstupné 130 / 150 Kč 
Předprodej na oba koncerty: Golem denní hospoda/FORTE
- prodejna hudebních nosičů

AGENTURA DELFA
www.delfa.cz, e-mail: delfazl@volny.cz,tel. 604 109 895

KARAOKE SHOW - každý pátek od 20 hod.
Restaurace ŠVEC - SPORT, areál fotbalového stadionu FC
Tescoma Zlín (2., 9.,16., 23., 30. 3. 2007)

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 539, Malenovice, tel.: 728 362 386, 
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

17. 3. v 19.30 h - Sokolovna Malenovice 
Pavel Dobeš  &  Tomáš Kotrba 
Koncert Banány u příležitosti vydání nového CD. Pavel Dobeš
po letech opět ve Zlíně. 

28. 3. v 19.30 - Sokolovna Malenovice 
Ján Pavol Šarday - ABVÚN
Smíchotvorná divadelní deformace událostí z roku nula
Divadlo Hroch & Pásovec Zlín. 
Předprodej vstupenek v restauraci U Raka Malenovice nebo
na telefonu 728 362 386, 602 610 737. 

DŮM SENIORŮ, 
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411

7. 3. ve 13.30 h - Receptář
14. 3. ve 13.30 h - Hudební středa - B. Smetana
19. 3. v 10 h - Návštěva divadla - Limonádový Joe
21. 3. ve 13.30 h - Rady hospodyňkám
27. 3. ve 14 h - Velikonoční posezení
31. 3 ve 13.30 h - Zábavná středa
Ruční práce - každý čtvrtek, Po a čt - dopolední kurzy NJ
a AJ, Út a čt - cvičení pro ženy

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 11. a 25.
března od 14 do 19 hodin.

KLUB DŮCHODCŮ, Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 18 hodin
(aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 h stolní tenis.
12. 3. od 13 h - Vzpomínka na MDŽ

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích 4. 3. a 18. 3. a 1. 4. se konají další hudební od-
poledne v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná
se vždy v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská mu-
zika, řízený Miroslavem Františákem.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Každou středu 13.30 - 14.30 h se koná pohodové cvičení pro
seniory (pro zdraví a kondici) v Aerobik studiu D na Pasecké
ulici ve Zlíně. Informace na 721 760 136 nebo rytmik@aero-
bic-zlin.cz

KLUBY DŮCHODCŮ

Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na setkává-
ní se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kongresovém
sále hotelu Moskva. Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 
4. a 18. března a 1. dubna od 15 do 19 hodin.

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 9 - 11 a 14 - 16, Út 9 - 11, St 8 - 12 
a 14 - 16, Čt 16 - 18 hodin; 

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 (pro snoubence a případně i pro mladé
manžele): cyklus šesti setkání proběhne v květnu a červnu
(první a poslední setkání budou v sobotu v 9 hod., ostatní ve
čtvrtek 16.30 h), hlaste se prosíme předem v kanceláři.
Program:
1. Vzájemná očekávání muže a ženy
2. Rodiče, přátelé a my
3. Komunikace, konflikty a odpuštění
4. Víra, důvěra a vztah k Bohu
5. City, pozornosti, sexualita
6. Plánování rodiny, děti a my

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí zpravidla 1x za 14 dní, vždy v době 
od 9 h.
Klub maminek Zlín - čtvrtek v suterénu klášterní budovy
Regina na Divadelní 6:
Setkání budou 8. 3. a 22. 3.
Klub maminek Zlín-Velíková - každé úterý ve staré škole
Velíková 

5. 3. Výroba látkových věnečků
12. 3. Návštěva solné jeskyně 
19. 3. Výroba věnečků na dveře
26. 3. Postní promluva s knězem 
Klub maminek Zlín-Štípa - 1. a 3. pátek v měsíci v prosto-
rách kláštera ve Štípě

2. 3. Oblíbený časopis (přineste s sebou)
16. 3. Kosmetika JUST 
Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné a Lukově,
programy jsou ve vývěskách.

Modlitby matek - setkání pro maminky a babičky: čtvrtek 
8. 3. od 9 h, kaple v Divadelní 6.
Cvičení žen s hudbou: pondělí od 19.30 h, tělocvična SOU
gastronom. ve Štefánikově ul. 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý od 18 h, tě-
locvična 9. ZŠ ve Štefánikově ulici.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10 ho-
din, úterý 9 a 10 hodin v tělocvičně na Zeleném. 
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, Divadel-
ní 6. Termíny jsou 5. a 19. 3.
Angličtina: v úterý v 9 mírně pokročilí, v 10 nejpokročilejší,
v 11 úplní začátečníci.

ZVEME VÁS NA AKCE
Jarní malování na sklo, ubrousková technika a sypání
pískem - čtvrtek 8. března od 16 hodin, Divadelní 6. 

Vrtání kraslic a zdobení voskem - čtvrtek 22. března od
16 hodin v Divadelní 6. 

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

5. března, 18 hodin
Přednáška: Ladislav Šmelcer "Pod společnou oblohou"
Přednáška je určena zájemcům o studium přírodních věd.
Vstupné 40 Kč

6. a 20. března, 18 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.
Vstupné 20 Kč

8. března, 18 hodin
Přednáška: ing. Robert Bazika "Jemen I - Horami tajem-
ných pevností"
Foto a videoprezentace spojená s povídáním ze "Šťastné
Arábie"
Vstupné 40 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

BIG BAND ZLÍN
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22. března, 18 hodin
Přednáška: ing. Robert Bazika "Jemen II - Hory a lidé
Jemenu"
Foto a videoprezentace a beseda o horách a lidech Jemenu.
Vstupné 40  Kč

26. března, 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček "Temná hmota
a energie v nekonečnosti vesmíru"
V přednášce se podíváme až na samý konec vesmíru.
Vstupné 25 Kč

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Schůzky se konají každý pátek na hvězdárně od 17 hodin (za-
čátečníci) a 18.30 hodin (pokročilí). 

VÝSTAVY:
9. Salon Obce architektů 
Výstava potrvá do 8. 3.

Daniela Mikulášková - Kopková
Diplomovou práci zpracovala na téma Krajina (olejomalba)
u akad. malíře doc. Jiřího Krtičky. Vernisáž výstavy se usku-
teční v sobotu 10. března 2007 v 17 hodin. Vstup na verni-
sáž volný. Výstava potrvá do 13. 4.

Historie astronomie v regionech
Výstava je zapůjčena z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 17. března v 17 hodin. Vstup
na vernisáž volný.  Výstava bude přístupná v knihovně a bu-
de otevřena do konce května.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 19 do 21 hodin.  Od změny let-
ního času, tj. od 26. 3., se pozorování koná od 20 do 22 ho-
din. Vstupné dospělí 20, Kč, děti 10 Kč.
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

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

Volný vstup: 
Klub pro děti 11 - 14 let, út, st, čt, pá 14.30 hod.
Klub pro mládež 
od 14 let, st, čt 16 hod., út, pá 14.30 hod.
Klub pro dospělé ne 17 hod.

Nealkodiskotéky: 2. 3. a 16. 3. a 30. 3. od 19 do 23 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 do 17 let
Účast dětí mladších 13 let není vhodná.

Výlety: 
mládež od 14 let - pravidelně 1. sobota v měsíci, popř. ví-
kend 
děti 10 - 14 let - pravidelně 3. sobota v měsíci
Informace o akcích a výletech sledujte aktuálně na nástěn-
kách klubu.

Rodiče s dětmi do 6 let - cvičení, diskuse, út 9 hod. 
Kavárna (po mši sv.) - st 8.30 hod.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopa-
ná, volejbal - viz nástěnky

9. - 11. 3. Víkendová akce pro mládež
22. 3. v 18.30 hod. - středisko SKM: Videoprezentace sou-
časné hudební scény

LOUTKOVÉ DIVADLO POVIDLO 
uvede marionetovou pohádku: Kašpárek pánem Skalního
hradu - pro děti od 4 let  - 18. 3. v 15 hod., horní sál sale-
siánského kostela, Jižní Svahy Zlín

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
Tel.: 608 831 203, 577 222 028

e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz, www.tkfortuna.cz
MASTERS OF ROCK CAFE na OC Čepkov.

Kurzy tance a společenské výchovy Jaro 2007
Mini taneční pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Taneční pro mládež (začáteč. a pokročilí), až 50 % slevy;
Taneční pro vysoké školy (začátečníci a pokročilí), slevy;
Taneční pro dospělé (začátečníci, pokročilí, intenzivní kurz)
pro skupinky i jednotlivce.

Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda, Salsa
party a Latino party (také VELRYBA MUSIC BAR Jižní
Svahy).
Baby klub od 5 let 
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na spor-
tovní společenský tanec. Dodatečný zápis kluků.

TANEČNÍ ŠKOLY

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

Junior klub od 12 let
Systematická příprava pro sportovní společenský tanec.
Individuální lekce a semináře s předními českými lekto-
ry.

Výuka na: Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy,
Prštné, Louky a Beseda Otrokovice.
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
a na tel.: 608 831 203, 776 771 323.

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI

Zápis do tanečních kurzů - JARO 2007 do 12. 2.
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 

Kurzy pro základní školy - předtaneční výchova, minita-
neční, 4.- 9. ročník 

KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk neroz-
hoduje, 

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

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

PLESOVÉ FORMACE a taneční vystoupení pro sezonu 2007

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

Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel. 777 283 877, 775 141 123, 
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

ORIENT DANCE CENTRUM DELILA

Otvírá nové kurzy orientálního tance pro začátečnice v úterý
a ve čtvrtek, mírně pokročilé, pokročilé.
Informace na tel.: +420 608 751 645, www.delila.cz

TANEČNÍ STUDIO - GEMINI - FLAMENKO

Otevírá kurzy flamenka pro děti od 8 do 11 let ve studiu na
Sokolské ul. ve Zlíně. Tancuje se sólově. 
Bližší informace na tel. 602 184 594 nebo www.studiogemi-
ni@post.cz

Malá scéna ZUŠ Zlín
Tel.: 577 432 079; www.artfilm.cz/charlie 

Vždy ve středu
7. března v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
TSOTSI
Jihoafrická rep./GB 2005, 94 min., titulky, scénář a režie
Gavin Hood 
Zajímavá je sama hádanka, jestli se hrdlořez může postarat
o malé dítě. 
Ocenění: Oscar 2006 - nejlepší neanglicky mluvený film,
Zlatý globus, MFF Toronto - Cena diváků

14. března v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
TAXIDERMIA
Maďarsko/Rakousko/Francie 2006, 91 min., titulky. Scénář
a režie György Pálfi 
Provokativně ohavný film, který ve třech šokujících příbězích
předvádí sebezničující "adrenalinové" chování. 

21. března v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
TŘETÍ MUŽ 
Anglie 1949, 104 min., titulky, režie Carol Reed 
Hypnotický a hranice žánru překračující kriminální thriller,
jehož scénář napsal spisovatel Graham Greene.
Ocenění: Oscar - nejlepší černobílá kamera, Cannes - Cena
za nejlepší režii

28. března v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
CESTA DOMŮ
Čína 1999, 89 min., titulky,  režie Zhang Yimou 
Průzračně jednoduchá love story negramotné vesnické dívky
a mladého učitele. 

4. dubna v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
ZRCADLO
Rusko 1974, 106 min., titulky, scénář a režie Andrej
Tarkovskij
Vzácně osobní dílo vyvěrá z hloubi duše.

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

Tel. 577 914 180, www.zoolesna.cz

V říjnu loňského roku byla slavnostně otevřena nová domi-
nanta zlínské zoo - tropická hala Yucatan. Těšit se zde mů-
žete např. na lenochody, drápkaté opičky, krokodýly, želvy,
sladkovodní ryby a rejnoky. Zcela ojedinělá je flora haly, vy-
sázeno zde bylo téměř 2000 rostlin v zhruba 300 druzích.
V interiéru haly vás navíc zavedeme zpět do doby, kdy na yu-
catanském poloostrově uprostřed nepropustného pralesa
vzkvétala civilizace Mayů. Do tropické haly můžete zavítat
každý den.
I v chladném období roku je v pavilonech nebo ve výbězích
k vidění téměř 220 druhů zvířat včetně nejatraktivnějších,
kterými jsou sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, lachtani a tuč-
ňáci. Zkrátka Lešná ani v zimě nespí a rozhodně stojí za ná-
vštěvu. Z přírůstků se můžete těšit např. na mládě medvěda
ušatého, dvě žirafy Rothschildovy či malé trnuchy skvrnité. 

Otevírací doba (listopad - březen): 
areál zoo 8.30 - 16 h, pokladna: 8.30 - 15.30 h
Vstupné:
dospělí 75 Kč, studenti, důchodci 65 Kč, děti 55 Kč
Sezonní slevy (platí v období od 1. 9. do 15. 4.):
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 30 Kč (neplatí pro

hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč

Do 2. 3. Jarní prázdniny v zoo
Každý všední den během jarních prázdnin se mohou děti tě-
šit na speciální program. Pro veřejnost budou zpřístupněny
prostory nového vzdělávacího centra v Tyrolském domě.
Drobné dárky čekají na každého účastníka, navíc nejúspěš-
nější řešitel tematického kvízu získá na konci týdne atraktiv-
ní dárek od zoologické zahrady. Doplňkem celého programu
bude také velkoplošné promítání přírodovědných filmů.

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI 
Do  16. 3. Fenomén Ještěd
Fotografie stavby a ukázky původního nábytku přibližují ješ-
tědský vysílač.

19. - 30. 3. Jiný svět
Abstraktní kresby vystavuje autorka Haňa Grino.

AKCE VE 2. ETÁŽI 
5. 3. od 17 hodin - slavnostní zahájení výstavy Tajemná
Indonésie - Tamtamy času
Rozsáhlá výstava o Indonésii bude umístěna ve 12. budově
bývalého továrního areálu a potrvá do 3. června. 

EXPOZICE 21 - STÁLÁ INSTALACE, 2. ETÁŽ BUDOVY
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.

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.

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

7. 3. Fotografování dětí
7. 3. Všeználkova miniškolka - zahájení vždy ve středu

a v pátek 9 - 12 h
12. 3. Klubíčko - kroužek- motorický vývoj dětí od 1 roku -

nové kurzy
12. 3. Maňáskové divadlo pro děti
18. 3. Hrátky s angličtinou - novinka - netradiční kurz pro

děti od 1 roku
28. 3. Tvořivá herna pro rodiče s dětmi
Služby: hlídání dětí, herna, psychoprofylaxe pro těhotné, po-

radenství, odborná knihovna, PC učebna, internet,
Šikulka - výtvarný kroužek pro děti od 2 let, masáže
kojenců

Dětský karneval s překvapením na IH Moskva se usku-
teční 25. 3.

Dětský bazárek oblečení 26. - 30. 3.
(příjem věcí 19. - 23. 3.)

DOMINO

BAŤŮV MRAKODRAP

ZOO ZLÍN

B řezen  v  ku l tu ře
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Březen  v  ku l tu ře
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, 
tel. 603 508 153
Stále se můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 3
let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohy-
bová a taneční výchova pro nejmenší děti...)

Klub pro děti, tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti do 12 let - otevřený po, st, pá
14. 3. Piškvorky
21. 3. Malá kopaná - turnaj - tělocvična Domino, Kolektivní

dům

Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083 

15. března v 18 hodin se uskuteční ve vile Tomáše Bati
promítání studentských filmů studentů UTB FMK. 

29. března  v 19 hodin vystoupí ve vile Tomáše Bati zpě-
vačka Feng-yün Song v doprovodu s pianem. 
Všichni jsou srdečně zváni.

ANGELICA STUDIO,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)

8. 3. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na
EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů z konečků
prstů
14. 3. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů meto-
dou návratu do minulých životů
Přednáška:
15. 3. v 17.30 h E. Vohárová: Kolagen
Novinka: 19. 3. J. Polepilová - Řešení zdravotního stavu
na těl. i duchovní úrovni (diagnostika přes automatickou
kresbu)
27. 3. J. Polepilová: Uzdravující meditace (otevírání srdce
a mysli), 16 h. Nahlásit účast předem.
22. 3. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdravotních
problémů pomocí vaší karmy,  detoxikační programy
Masáže - klasické, relaxační, aromatické.
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170 ne-
bo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail:
jindra.muzna@quick.cz 

PŘEDNÁŠKY
Zveme všechny příznivce na další cestopisnou přednášku na
téma "THAJSKO". Koná se 3. 3. v 16 hod. v sále modlitebny
CASD v Malenovicích, Tyršova 1108.

Sdružení Život a zdraví ve spolupráci s církví Adventistů sed-
mého dne v Malenovicích pokračuje také v besedách na téma
"O ČEM VŠEM JE BIBLE".
Každý čtvrtek v sále modlitebny CASD, Tyršova 1108,
Malenovice od 17.30 hod. a každou první a třetí středu v mě-
síci na Drofě ve Zlíně, také od 17.30 hod.

STUDENTSKÝ KLUB POD KANOÍ
Sadová 149, www.rr49.cz, kontakt: 608 030 591

5. 3. - Přednáška na téma: Boží milosrdenství. Přednáší:
P. Adam Rucki

19. 3. - Čajovna
21. 3. - Modlitební setkání Taizé
26. 3. - Přednáška na téma: Byl jednou jeden život. Přednáší

Věra Hartigová
Všechny akce začínají v 19.30 hodin.

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ
VZTAHY  ZLÍN
U náhonu 5208, tel. 577 210 809, 
e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.volny.cz/poradna.zlin

KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 
V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Je  zaměřen na zdokonalení v partnerské komunikaci. Jarní
běh kurzu začíná  27. 3.    
Celkem 8 setkání se  koná  každé úterý od 16 hod. 
Každou první  středu v měsíci od 15.30 hod. problematika
DOMÁCÍHO  NÁSILÍ
Možný  též telefonický nebo e-mailový kontakt.         

CARUSELL, ŠKOLA KINEZIOLOGIE
nabízí semináře
23. - 24. 3. PRACOVNÍ DÍLNA K SEMINÁŘI "Moudrost
Světla" - Zlín
(určeno pro absolventy III. stupně Kineziologie Světla)
30. 3. - 1. 4. POZNEJ SÁM SEBE - meditace - Sv. Hostýn 
21. - 22. 4. KARMICKÉ RODINNÉ A PARTNERSKÉ KON-
STELACE - Zlín 
27. - 29. 4. 7 PAPRSKŮ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA -meditace
- Sv. Hostýn 
Pravidelné výukové semináře: Kineziologie Světla,
Fenomén Světla,  Děti Světla (od 5 let)
Autor a lektor: Helena Zavadilová

RŮZNÉ

NADACE TOMÁŠE BATI

Informace na  tel. 577 657 319, 776 698 871, 775 332 319
e-mail: info@carusell.cz, http:/www.carusell.cz

KLUB PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
vás zve na hodiny společenství, které se konají v Domě kul-
tury, učebna 315 b, 6. a 27. 3. od 17 do 20 hodin.
Bližší informace na tel. 721 975 186 J. Halašková. Všichni
jsou srdečně zváni.

HORSKÁ CHATA SELANKA 
pořádá dětský letní tábor v termínu 22. 7. - 1. 8. v ceně 
2990 Kč.
Spojení: mob. 724 323 685, vselanka@seznam.cz, www.se-
lanka.cz

NADACE HNUTÍ GRÁLU  
pořádá 15. 3. v 17 hod. přednášku "Biblická apokalypsa
a její význam pro dnešní dobu". Koná se v kinosále
Centroprojektu, přednáší Jaroslav Kyjonka.

VÝSTAVA PSŮ
Krajská organizace chovatelů psů společenských plemen ve
Zlíně pořádá 26. května ve Sportovní hale Novesta Krajskou
výstavu psů spojenou se speciální výstavou teriérů, klubovou
výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se síd-
lem v Praze a speciální výstavou francouzských buldočků
a mopsů.
Přihlášky a informace:
Špačková Drahomíra, tel. 577 439 391. 
I. uzávěrka 16. 4., II. uzávěrka 30. 4.

SEMINÁŘ SE SIMONOU KRÁLOVOU
Ovlivňují karty váš život, nebo život karty? Seminář se
Simonou Královou se koná v sobotu 17. 3. od 10 hodin v ho-
telu Lázně Kostelec. Bližší informace na tel. 777 893 315

EZOTERICKÝ KLUB 
vás zve na popovídání a přednášky na tř. T. Bati 3772, 
info: 731 109 568
6. 3. a 20. 3. v 17.30 h Povídání o životě a jeho "radostech",
v 18.30 h Transmisní meditace   
9. 3. a 23. 3. od 18 h Galerie života - vzdělávací cyklus Ilmíry
Vítkové, skupinová terapie
15. 3. v 17.30 h Numerologie, odkud a kam jdu - přednáš-
ka Ivy Ďáskové o naší životní cestě 
26. 3. v 17.30 h Proč máme problémy v partnerství a jak se
jim vyhnout poradí P.  Velechovský 

POBYTY PRO NEZADANÉ
Velikonoce ve stylu country - Rusava Host. Vrchy - 6. - 9. 4.
Fotoseznamka, poradenství!
Tel. 602 779 579, 732 919 919, info@seznamka-harmonie.cz

AGENTURA VICTORIA
Bližší informace:
Tel. 777 585 311 nebo zelinkova.lenka@centrum.cz

15. 3. v 16 h Mramorování
V kurzu si vytvoříte pomocí této techniky dekoraci na svící-
nek, svíčku a vajíčko. Místo konání: regenerační a masérské
centrum Elisté, Vodní 105
29. 3. v 16 h Twistart 
Pomocí této techniky si vytvoříte twistart kytičky a ozdobíte
si velikonoční vajíčka. Místo konání: regenerační a masérské
centrum Elisté, Vodní 105

SONŽ, PORADNA PRO ŽENY 
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.
Budova Regina, Divadelní 6, v klubovně Katakomby od
15.30h, 1. a 3. pátek v měsíci.

Březen - měsíc jara, měsíc počátku a někdy i konce - bude-
me mít dvě tematická setkání, týkající se každého člověka,
narození a smrti - věci první a poslední...

2. 3. Začátek života - početí, narození, první nabírání zku-
šeností..., kdy jsme se tu vzali? Vzpomínání na to, jaké to by-
lo "za našich mladých let". Přineste si nejmladší fotografie
z dětství, můžete i fotografie dětí, hračku symbolizující dět-
ství... - beseda se sociální pracovnicí

16. 3. Věci poslední - jak se vyrovnat s představou mojí ko-
nečnosti?
Setkání se sociální pracovnicí a majitelkou pohřební služby.
Beseda o tom, co přináší tato profese, povídání o dobré smr-
ti, hospicovém hnutí...

Mgr. Milena Mikulková bude dojíždět každý 2. čtvrtek v mě-
síci a bude v poradně pro ženy provozovat terapii pevným ob-
jetím podle MUDr. Prekopové. Doba podle zájmu a domluvy.
Předběžně od 12 do 17 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. března se uskuteční od 11 do 14 hodin v čistírně od-
padních vod v Malenovicích den otevřených dveří spo-
lečnosti Zlínská vodárenská. Každou celou hodinu bude
prohlídka s odborným výkladem. Přinesete-li si v čisté plas-
tové láhvi od neslazené minerálky vzorek vody z vodního
zdroje, stanoví laboranti Zlínské vodárenské zdarma: PH, du-
sičnany a tvrdost vody. 

12. 1. 2007 
Ondřej Kapusta, nar. 22. 9. 2006, Podlesí
Eva Čevelová, nar. 17. 9. 2006, Luční
Martin Žák, nar. 20. 7. 2006, L. Košuta
Hana Danielisová, nar. 2. 9. 2006, bratří Jaroňků
Tereza Pelnářová, nar. 6. 9. 2006, Na Honech
Jindřich  Jelínek, nar. 20. 9. 2006, Háje
Pavel a Jan Rusňákovi, nar. 22. 9. 2006, Václavská, Kudlov
Tomáš Pastuszek, nar. 25. 9. 2006, Zálešná
Simona Klásková, nar. 17. 9. 2006, Budovatelská
Vanda Pospíšilová, nar. 19. 9. 2006, Klabalská
Ondřej Janíček, nar. 16. 9. 2006, Podvesná
Zdeněk Gazdík, nar. 18. 9. 2006, Podvesná
David Zapletal, nar. 20. 9. 2006, Velíková
Václav Borský, nar. 19. 9. 2006, Anenská, Jaroslavice
Jan Šišák, nar. 15. 9. 2006, Osvobození, Želechovice n. Dř.

19. 1. 2007
Magdaléna Justová, nar. 17. 9. 2006, Pod Stráží, Želech. n. Dř.
David Stříteský, nar. 9. 10. 2006, Nad Stráněmi
Karina Nedomanská, nar. 9. 10. 2006, Jílová
Aneta Bontová, nar. 19. 9. 2006, Obeciny
Eva Bartoňková, nar. 2. 10. 2006, Obeciny
Karel Pekáček, nar. 4. 10. 2006, Zálešná
Zuzana Hrabovská, nar. 29. 9. 2006, Bří Jaroňků
Jan Šenovský, nar. 28. 9. 2006, Okružní
Linda Andrýsková, nar. 27. 9. 2006, Obeciny
Eliška Hájková, nar. 9. 10. 2006, 3. května, Malenovice
Hana a Jan Juřicovi, nar. 6. 10. 2006, Na Honech
Monika Nicoletta Bušová, nar. 9. 9. 2006, Obeciny
Simona Novotná, nar. 13. 10. 2006, Vilová, Kostelec
Jakub Plášek, nar. 6. 10. 2006, Přílucká
Markéta Matúšová, nar. 29. 9. 2006, Pšeničná, Kostelec
Tereza Vránová, nar. 26. 9. 2006, Lužkovice
Tomáš Zatloukal, nar. 4. 10. 2006, Klečůvka
Natálie Žváčková, nar. 3. 10. 2006, Okrajová, Kostelec
David Hájek, nar. 27. 9. 2006, Návrší, Jaroslavice
Vojtěch Šuráň, nar. 11. 10. 2006, Luční

26. 1. 2007
Tereza Vítková, nar. 1. 10. 2006, Lámanisko
Eliška Předínská, nar. 20. 10. 2006, Kudlov
Veronika Kotasová, nar. 16. 10. 2006, Mostní
Vilém Novotný, nar. 20. 10. 2006, Kamenná
Karolína Zbranková, nar. 20. 10. 2006, Dolní
Sára Lilian Skybová, nar. 5. 10. 2006, Slovenská
Růžena Eliška Rosíková, nar. 22. 10. 2006, Nad Vývozem
Alžběta Frajová, nar. 14. 10. 2006, Havlíčkova, Malenovice
Robin Pištínek, nar. 14. 10. 2006, Podlesí
Eliška Hurtová, nar. 24. 10. 2006, Výpusta, Želechovice n. Dř.
Veronika Štáková, nar. 16. 10. 2006, Přehradní, Kostelec
Aneta Čechová, nar. 12. 9. 2006, Zborovská
Jakub Dolanský, nar. 18. 10. 2006, Pasecká

2. 2. 2007
Kateřina Jankůjová, nar. 30. 10. 2006, Podlesí
Vojtěch Šrajer, nar. 31. 10. 2006, tř. Svobody, Malenovice
Veronika Ramertová, nar. 9. 10. 2006, Nad Stráněmi
Natálie Hlatká, nar. 26. 10. 2006, Družstevní
Oliver Knijnenburg, nar. 31. 10. 2006, Družstevní
Daniel Máca, nar. 31. 10. 2006, Obeciny
Markéta Doláková, nar. 25. 10. 2006, Kvítková
Jakub Trnka, nar. 29. 10. 2006, Slovenská
Michaela Paprskářová, nar. 29. 10. 2006, Ke Křibům
Anežka Falešníková, nar. 9. 10. 2006, Želechovice nad Dřev. 
Matěj Zahradník, nar. 30. 10. 2006, Mlýnská, Malenovice
Eliška Drábiková, nar. 1. 11. 2006, Sv. Čecha, Prštné
Ondřej Feiferlík, nar. 29. 10. 2006, Potěhníkova, Malenovice

5. ledna
Michal Forman, Kamila Dobrovičová (Zlín, Otrokovice)

13. ledna
Jiří Ludva, Petra Veverková (Zlín, Zlín)

20. ledna
Libor Blaško, Monika Pešatová (Zlín, Zlín)

SŇATKY - LEDEN 2007

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – BŘEZEN 2007

90 let Jan Kufa              
Josef Richter        
Jaroslav Cielecký      
Jan Pachl            
Otto Konopka          
Ludmila Zelinková     

91 let Boriška Houdková     
František Coufal       
Pavla Mašlaňová      

92 let Marie Soukupová      
Marie Odložilíková    
Josefa Dvořáková      
Marie Formánková    

Jaroslava Jáněová     
94 let Růžena Kremserová   

Jan Šiška
Anna Stackeová

95 let Zdenka Šimková       
Mildred Hašková       
Miroslav Pálka          
Anežka Chytilová       
Marie Voničková        
Helena 
Štětkářová        

97 let Žofie Babáková 
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MĚSTA ZLÍNA

V předcházející sérii článků jste se podrobně seznámili se
strukturou příjmů, výdajů a financujících operací zlínského
městského rozpočtu a představili jsme vám obchodní společ-
nosti s majoritní účastí statutárního města Zlína. V následu-
jícím díle naší minisérie se budeme blíže zabývat výdaji, kte-
ré statutární město Zlín vynakládá prostřednictvím zřízených
příspěvkových organizací. Podrobněji si rozebereme financo-
vání těchto příspěvkových organizací: Městské divadlo Zlín,
Filharmonie B. Martinů a Zoo a zámek Zlín-Lešná. Dále je
statutární město Zlín zřizovatelem 41 školských příspěvko-
vých organizací - mateřských škol, základních škol a školních
jídelen. Od 1. 1. 2007 je město Zlín také zřizovatelem organi-
zace Dům dětí a mládeže Astra Zlín.

Vysvětleme si nejprve, co znamená pojem "příspěvková or-
ganizace". Příspěvková organizace je nezisková organizace,
která je zřizována městem (zřizovatelem) za účelem poskyto-
vání veřejně prospěšných služeb občanům daného regionu.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky
získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými
z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fon-
dů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včet-
ně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí.
Zřizovatel (město) poskytuje těmto organizacím jednak pro-
vozní příspěvek (na provozní výdaje, např. na mzdy, na ener-
gie a další nezbytné výdaje spojené s chodem organizace)
a jednak investiční dotaci, která je použita na nutné investič-
ní akce dle potřeby jednotlivých organizací. Tato investiční
dotace nemusí být poskytnuta v každém roce, některé inves-
tiční akce jsou hrazeny z vlastních prostředků organizace. 

Dále si ve zkratce přiblížíme základní poslání jednotlivých
příspěvkových organizací a uvedeme stručně zdroje financo-
vání jejich činností z pohledu několika uplynulých let.

Městské divadlo Zlín (dále jen MDZ) bylo zřízeno usnese-
ním Zastupitelstva města Zlína jako příspěvková organizace
města Zlína s účinností od 1. 1. 1991. Základním posláním
MDZ je umělecká tvorba v oblasti dramatického umění, pořá-
dání veřejných představení, a to jak na území města Zlína,
tak i v celé České republice a dokonce i v zahraničí. Tímto se
významně podílí na kulturním a společenském vyžití občanů
a zároveň reprezentuje město Zlín v tuzemsku a zahraničí.
Jak již bylo výše uvedeno, město Zlín jakožto zřizovatel při-
spívá pravidelně ročně určitou částkou na provoz divadla. 

V následujícím grafu je uveden vývoj vlastních tržeb a výše
poskytovaných příspěvků na provoz a investice v uplynulých
letech:

Z grafu je patrné postupné zvyšování vlastních tržeb diva-
dla a zvyšování provozního příspěvku. Vlastní tržby divadla
jsou tvořeny z největší části z prodeje vstupenek a předplate-
nek, dále sem patří příjmy z reklamní činnosti a příjmy z pro-
nájmu nebytových prostor. 

Pro zajímavost uvádíme graf vývoje návštěvníků Městského
divadla Zlín v letech 2002 - 2006: 

Filharmonie Bohuslava Martinů (dále jen FBM) byla zříze-
na usnesením Zastupitelstva města Zlína jako příspěvková or-
ganizace města Zlína s účinností od 1. 1. 1991. Hlavním po-
sláním FBM je interpretace hudebního umění a rozvíjení
hudební kultury činností vlastního symfonického tělesa a hu-
debních souborů, vyvíjet výchovnou činnost směrem k mláde-
ži, reprezentovat město a region, pořádat festivaly, pořizovat
záznamy hudebních produkcí, pořádat hudební kurzy a pro-
vozovat dětský pěvecký sbor. FBM je stejně jako Městské di-
vadlo Zlín napojena na rozpočet města Zlína prostřednictvím
příspěvků. Počátkem roku 2006 statutární město Zlín spolu
se Zlínským krajem založilo obecně prospěšnou společnost
Filharmonii Bohuslava Martinů, o.p.s. Tato společnost pokra-
čuje v dřívější činnosti příspěvkové organizace Filharmonie
Bohuslava Martinů založené městem a navíc rozšířila pro ob-
čany města činnost v oblasti hudebního umění realizovaného
převážně vlastním orchestrem, komorními soubory a hostují-
cími soubory - sólisty a dirigenty v rámci koncertních činnos-
tí. Příspěvková organizace FBM byla zrušena usnesením
Zastupitelstva města Zlína k datu 30. 9. 2006.

Zoo a zámek Zlín-Lešná (dále jen ZOO) byla zřízena usne-
sením Zastupitelstva města Zlína jako příspěvková organiza-
ce města Zlína s účinností od 1. 1. 1991. ZOO je veřejnou
a odbornou přírodovědeckou institucí se zoologickým, chova-
telským, botanickým, kulturním a vzdělávacím posláním.
Činnost ZOO je financována z několika úrovní - z vlastních
příjmů, z provozních příspěvků zřizovatele, dále sem patří
příspěvek ministerstva životního prostředí a sponzorské dary,
a to jak od právnických, tak fyzických osob. 

Vývoj vlastních tržeb a výše poskytovaných příspěvků v jed-
notlivých letech je uveden v následujícím grafu:

Z grafu je patrný postupný nárůst vlastních tržeb organi-
zace. Na vlastních příjmech organizace se nejvíce podílí pří
jmy ze vstupného do ZOO, příjmy z pronájmů, příjmy ze
vstupného do zámku, příjmy z prodeje zvířat a ostatní příjmy
(např. konání svatebních obřadů, sponzorské dary). 

Vývoj počtu návštěvníků za období let 2000 - 2006 je za-
chycen v následujícím grafu:

Zoo Zlín je plnoprávným členem Světové organizace zoolo-
gických zahrad (WAZA) a Evropské asociace zoologických za-
hrad a akvárií (EAZA). V současné době je zapojena do 17 ev-
ropských záchovných programů ohrožených druhů zvířat
(EEP). Rovněž spolupracuje na celosvětových programech
mnoha dalších druhů zvířat (39 programů).

Vážení občané, v tomto díle jsme vás v krátkosti seznámili
s výdaji, které statutární město Zlín vynakládá prostřednic-
tvím zřízených příspěvkových organizací, a těšíme se na set-
kání s vámi v dalším pokračování našeho rozpočtového mini-
seriálu 

Ing. Jana Holcová, oddělení rozpočtu a controllingu

FINANCE POD
DROBNOHLEDEM
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Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět 2007 se v tomto roce představí poprvé zlínským divákům.
Ve spolupráci s mateřskou organizací Člověk v tísni jej ve Zlínském
kraji pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Záštitu nad festivalem převzali primátorka města Zlína
Irena Ondrová a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Festival se
uskuteční od 19. do 22. března v divadle Malá scéna. 

Zlín tak rozšíří počet patnácti měst v České republice, ve kterých
se festival pořádá. Jeden svět představí ve Zlíně dokumenty zaměře-
né tematicky na problematiku rasových předsudků, politického ex-
tremismu a rovných příležitostí. Kromě dokumentů z celého světa
nabídne festival bohatý kulturní doprovodný program.

Pořadatelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací, chtějí
představit zlínské veřejnosti již devátý ročník úspěšného festivalu,
který upozorňuje na aktuální problémy lidských práv, umožňuje vi-
dět věci také z druhé strany a udělat si na danou problematiku vlast-
ní názor. 

Přijďte se i vy podívat na festival, který pro letošní ročník nese pod-
titul "Hledáme pro Vás skutečné hvězdy". Sledujte aktuální informa-
ce na www.jedensvet.utb.cz. -mb-

Ve čtvrtek 8. března proběhne za účasti tvůrců ve velkém sále
Malé scény ve Zlíně premiéra dokumentárního filmu Brazilské sto-
py Jana Antonína Bati. Film věnující se osobnosti Jana Antonína
Bati, respektive brazilské části jeho života, natáčel štáb Televize
Zlínsko na přelomu září a října v Brazílii. Třicetiminutový snímek se
bude promítat v 18 hodin, vstup je zdarma.

FFEESSTTIIVVAALL  JJEEDDEENN  SSVVĚĚTT
19. - 22. bfiezna 2007

Přípravy jsou v plném prouduBrazilské stopy Jana Antonína Bati
I když zima ještě neskončila, už teď jsou v plném proudu přípra-

vy na letošní 47. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve
Zlíně. Také tento rok bude festival nabitý filmovými i společenskými
událostmi. V rámci Dnů nizozemské kinematografie se představí fil-
my tohoto evropského státu, který za svou filmovou produkci často
sbírá ocenění na mezinárodních fórech. Filmfórum bude tentokrát
slovenské. Slovenská kinematografie v poslední době nabírá druhý
dech a čeští a slovenští filmaři určitě využijí pracovního setkání ve
Zlíně k dojednání nových společných projektů.

Rok 2007 je významný pro jednu z nejprestižnějších doprovod-
ných akcí festivalu. Jedinečná výstava MINISALON - Filmové klap-
ky letos oslavuje 10. výročí, a proto si festival připomene její histo-
rii putovní retrospektivní výstavou. Diváci budou mít možnost vidět
všechny klapky pohromadě, přestože samotné výtvarné originály se
již ocitly ve sběratelských sbírkách. Putovní výstava představí sou-
hrnně všechny ročníky - klapky se jmény autorů byly vytištěny na
velkoplošných výstavních panelech. A samozřejmě i letos dojde na
výstavu a dražbu zbrusu nových originálů, které se právě nyní schá-
zejí v kanceláři organizátorů.

Zlínský festival se chystá na návštěvy školních tříd z celého naše-
ho regionu, které se přijedou bavit i vzdělávat - poučit o historii čes-
kého dětského filmu, navštívit festivalové projekce a v rámci dopro-
vodného programu se zapojit do soutěží a her.

Novinkou je spolupráce FF Zlín s Úřadem pro ochranu osobních
údajů v rámci celostátní soutěže pro děti pod názvem "Moje soukro-
mí“! Nedívat se, nešťourat!", která byla vyhlášena koncem ledna.
Tato iniciativa nezapomíná ani na vzdělání pedagogů, kteří s dětmi
pracují. Pro ně se během festivalového týdne uskuteční seminář
"Ochrana osobních údajů ve vzdělávání". Vítězové literárně-výtvarné
soutěže převezmou ve Zlíně své ceny a návštěvníci uvidí nejlepší
práce na výstavě v galerii Alternativa. -MFFD-

KDE NAJDETE OBCHODY A SLUŽBY
ZLEVNĚNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Prodejna - Jiří Režný, nám. E. Beneše 37, Holešov
Celoroční nabídka automatických praček, chladniček, mrazniček

a dalších ve výprodejních akcích nebo s estetickou vadou. Slevy až 50 %.
Dále nabízíme náhradní díly na domácí elektrospotřebiče. 

Otevřeno po - pá 8 - 17 h, so 8 - 11 h. Informace na tel. 573 506 454,
602 155 980, e-mail: levne.spotrebice@rezny.cz.

ZUBNÍ LÉKAŘ MUDr. RUDOLF VAVROUŠKA
oznamuje přestěhování a rozšíření své ordinace k datu 1. 4. 2007

z budovy staré Čs. spořitelny do nově rekonstruovaného domu na nám.
Míru 64, ve kterém je v přízemí butik Max Mara. 

Tel. číslo zůstává stejné 577 430 094.
Stomatolog zároveň  od 1. 4. do 1. 7. přijímá nové pacienty s krátkým

objednacím termínem.

MASÁŽE, Štefánikova 159 (nad Pizzerií Deštník), 1. patro
Masáže - klasické, lymfatické (zeštíhlení problémových partií, reduk-

ce celulitidy, odvodnění, detoxikace apod.), medové, aromaterapeutické;
mikromasáž očního okolí, baňkování, reflexní terapie; Ajurvédská kos-
metika; Dornova metoda, Breussova masáž, Kineziologie, SRT, Reiki.
www.masaze-zlin.websnadno.cz, mob. 737 816 440, 608 123 159

KADEŘNICTVÍ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
Nově otevřené kadeřnictví na Jižních Svazích nabízí také služby vizá-

žistky, prodlužování a zhušťování vlasů keratinovou metodou, kosmetic-
ké služby. Zaujme vás příjemné prostředí a nízké ceny. Najdete nás v uli-
ci Budovatelská 4821 pod konečnou stanicí trolejbusu Na Honech. 

Tel. 775 244 845 nebo 608 336 007.

KADEŘNICE A VIZÁŽISTKA
Se sídlem ve středu města za Komerční bankou nabízí kromě klasic-

kých kadeřnických úkonů i účesy svatební a plesové i s líčením. Možnost
i do domu. Veškeré služby za slušné ceny.

Informace na tel. 724 223 354.

ŠICÍ STROJE - Miroslav Kováč
Prodej za internetové ceny v Prioru ve Zlíně, I. poschodí
Prodejní doba Po-pá 9-12 13-18 h, so 9-12 h.
Tel. 577 211 256, kl. 234
Opravy - Zlín, Zálešná V/1309, tel. 577 433 591, mob. 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz, e-mail: sici-stroje@quick.cz 
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Od května 2005 je Zlín spolu se třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezi-
národního projektu Energy in Minds! Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, 
že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích 
energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to jakkoliv dotklo životní úrovně oby-
vatel či ekonomického rozvoje města. Naopak - občanům a institucím má program 
přinést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování 
budov a jejich vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné 
zdroje energie.
Přímými účastníky projektu ve Zlíně jsou:
Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
Teplo Zlín, a. s., jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
Ekosolaris, a. s., jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití 

obnovitelných zdrojů energie
Zelené bydlení, obč. sdružení, jako organizátor české účasti v projektu 

a zástupce spotřebitelů
Nejdůležitějším účastníkem projektu je občan – at‘ už jako realizátor energeticky 
úsporných opatření, která se s finanční podporou EU rozhodne uskutečnit, nebo jako 
příjemce informací. 
Realizace investičních opatření se netýká celého Zlína, pouze místní části Louky 
a některých přilehlých lokalit. Přesné vymezení demonstrační oblasti najdou všich-
ni zájemci v brožuře, která je k dispozici v Informačním středisku v přízemí zlínské 
radnice, nebo na výše uvedených webových stránkách. 

Projekt je spolufinancován z prostředků 6. rámcového programu EU pro vědu a výzkum

s nízkoenergetickým bydlením a nebylo proto žádným překvapením, když bylo vy-
zváno také k účasti v programu EU Concerto.
Spolu s partnery ze Zlína a dalších tří měst Evropské unie připravilo na podzim 2003 
projekt Energy in Minds!, který se dostal mezi 9 projektů (ze 42 předložených!), 
vybraných k podpoře Evropskou komisí. Jedním z důvodů úspěchu je zřejmě i to, 
že na rozdíl od mnoha konkurenčních projektů kladl velký důraz na úspory energií 
v sektoru budov a bydlení. Právě zde se spotřebovává kolem 40 % veškeré vyrobené 
energie a není žádným tajemstvím, že zhruba polovina z toho zbytečně. Jedním z cílů 
programu Concerto je proto dokázat, že investice do zateplování starších a výstavby 
nových nízkoenergetických domů je výhodnější, než investice do nových elektráren 
a teplárenských kapacit. O ekologických dopadech samozřejmě ani nemluvě.
Jako spoluautor projektu Energy in Minds! je Zelené bydlení koordinátorem české 
účasti v projektu. Díky svému „stavebnímu“ zaměření je současně vedoucím pod-
projektu výstavby nových nízkoenergetických domů a rekonstrukce stávajících 
objektů pro snížení jejich energetické spotřeby v rámci celého mezinárodního kon-
sorcia projektu. 
Hendikepem Zeleného bydlení je, že jako každá „neziskovka“ je organizací chudou. 
Většinu investičních aktivit, určených pro ni rozpočtem projektu, musí proto reali-
zovat prostřednictvím tzv. třetích stran – občanů, institucí a firem, které získá pro 
účast v projektu. Jádrem činnosti sdružení je proto práce mezi lidmi, spočívající 
v pořádání besed s občany, seminářů a exkurzí, jejichž cílem je přesvědčit inves-
tory o výhodách jejich zapojení do projektu. Při vlastní realizaci pak jde především 
o pomoc při výběru dodavatelů, dohled nad správnou realizací navržených opatření 
dle požadavků projektu a také o pomoc při vyřizování s tím spojené administrati-
vy. Jinými slovy, pracovníci Zeleného bydlení „provedou“ každého investora, který 
o to projeví zájem, od fáze přípravy projektového záměru až po proplacení dotace po 
úspěšné realizaci. Odpovídají také za vyhodnocení výsledků každé jednotlivé akce 
a její prezentace Evropské komisi. 
Cílem Zeleného bydlení v dalším období projektu Energy in Minds! je iniciovat pře-
devším velké investiční akce, které mají být v jeho rámci uskutečněny. Půjde jako 
obvykle o to, dát dohromady ty, kteří mají peníze, s těmi, kdo mají vize a konkrétní 
projekty. Což je obvyklá parketa Zeleného bydlení.

ing. Luděk Frkal

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU

w w w.chy t raene rg ie .c z

HLAVNÍ VÝSLEDKY 1. ROKU REALIZACE PROJEKTU – Zelené bydlení, o. s.
Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je prosazovat principy trvale udrži-
telného rozvoje v každodenním životě. Svou činností se snaží dokázat, že vysoké 
životní úrovně a komfortu bydlení lze dosáhnout i při velmi nízké spotřebě ener-
gie. Klíčovým projektem Zeleného bydlení je organizace výstavby ekosídliště Jižní 
Chlum, jehož domy potřebují k dosažení celoroční tepelné pohody jen zlomek energie 
ve srovnání s klasickými stavbami. Od svého založení v r. 2000 se sdružení podílelo 
na několika mezinárodních projektech, zaměřených na spojení přírodní architektury 
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EKOLOGIE NA ZLÍNSKU - Školní zahrady a jejich využití
Jak začlenit školní zahradu do environ-

mentálního vzdělávání žáků? Otázka, na
kterou hledá odpověď nejedna základní
škola ve Zlíně. Zatímco v některých přípa-
dech vede snaha ekologicky vzdělávat
k budování naučných stezek, vysazování
stromů a pozorování chráněných vodních
živočichů, v jiných jsou možnosti mnohem
omezenější již z toho důvodu, že škola za-
hradu nemá.

Ekologické středisko Chaloupky usku-
tečnilo v roce 2004 celorepublikový prů-
zkum s názvem Stav školních zahrad při
základních a zvláštních školách v České
republice a zjistilo zajímavé skutečnosti.
Z 921 škol, které se průzkumu zúčastnily,
vlastní zahradu 83 %, 106 ji ztratilo a 41
uvažuje o jejím obnovení nebo založení. Ve
Zlíně z deseti oslovených škol vlastní ta-
kový pozemek sedm.

O to, aby školní zahrada vzkvétala, se
snaží především Základní škola Nová ces-
ta ve Štípě. Jako držitelka titulu Ekoškola
připravuje pro děti širokou škálu ekologic-
ky zaměřených aktivit, pro které na svém
pozemku vybudovala speciální učebnu.
Vysazování školky listnatých stromů, po-
řádání ekologických olympiád a pozorová-
ní živočichů v místním jezírku napovídá,
jaké možnosti zahrada nabízí.

"Nová cesta" však není jedinou, která
učí děti chápat přírodní jevy, pobývat
v přírodě a neničit ji. Základní škola v Že-
lechovicích zasadila ve svém okolí různo-

rodé druhy dřevin, čímž chce žákům uká-
zat, které z nich jsou pro naši krajinu ty-
pické a které nikoliv. Kromě toho přišla
s nápadem zřídit naučnou stezku, posky-
tující zajímavé informace o rostlinách a ži-
vočiších, jež na pozemku žijí.

Velkou zahradou je charakteristická
i Základní škola Okružní. Žáci zde spolu
s vyučujícími vysazují tzv. mobilní zeleň,
ošetřují a stříhají keře a pravidelně se
účastní jarních a podzimních brigád.

Školní pozemky si kladou vysoké náro-
ky na odpovědnost učitelů a finanční pro-
středky, nehledě na riziko ztráty. Vyžadují
silnou motivaci a přesvědčení, že jejich

hodnotu nelze vykalkulovat a přínos
z nich je vkladem do budoucnosti a života
těch, kteří se o ně starají. Ačkoliv se tato
péče ve zlínských školách v závislosti na
charakteru zahrady různí, vždy se její pro-
story alespoň v rámci pracovních činností
nebo rodinné výchovy využívají. A i když
škola zahradu nemá, pečuje alespoň o ze-
leň v nejbližším okolí.

Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Ekoporadna, 
II. budova Městského divadla ve Zlíně

Tel.: 577 636 314, e-mail:
eko4listek@seznam.cz, www.eko.ecn.cz

Zahradní jezírko Základní školy Nová cesta ve Štípě.
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DĚTEM A RODIČŮM

Střední škola podnikatelská a Vyšší
odborná škola  v roce 15. výročí svého
vzniku nabízí na svých pracovištích ve
Zlíně a Kroměříži středoškolské a vyš-
ší odborné vzdělání v těchto oborech:

Středoškolské vzdělání v oboru
Podnikatel a Podnikání.

Charakteristickým rysem oboru
Podnikatel je kromě ekonomického
vzdělání možnost vybrat si v těchto za-
měřeních:

- cestovní ruch, aplikovaná výpočet-
ní technika, řízení firem, rozšířená vý-
uka cizích jazyků a rozšířená   spor-
tovní příprava.

Obor Podnikání je denní nástavbo-
vé studium zakončené maturitní
zkouškou.

Vyšší odborné vzdělání nabízí škola
na svém pracovišti v Kroměříži, a to
v oborech

- Turismus
- Daňová a finanční správa
Škola nabízí denní i dálkové studi-

um. Součástí výukového programu
školy jsou i odborné praxe, u VOŠ
částečně vykonávané v zahraničí.
Odborné praxe představují pro stu-
denty spojení teoretické výuky s praxí.
V rámci odborných praxí se škola bu-
de prezentovat ve dnech 8. - 10. 3. na
celostátním veletrhu stavebnictví -
THERM 2007 ve spolupráci s firmou
IMAGE 2000, s níž má v oblasti od-
borných praxí dlouholetou spolupráci.

Ing. Hana Palacká

VYHLÁŠENÍ KONKURZU
Statutární město Zlín vyhlašuje na základě

usnesení Rady města Zlína  dne 29. 1. 2007,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., kon-
kurz na funkci ředitele/ředitelky:

Mateřské školy Zlín, Slínová 4225, pří-
spěvková organizace, 760 01 Zlín.

Požadavky: 
● předpoklady pro výkon funkce ředitele

podle § 5 odst. 1  zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění,

● odborná kvalifikace podle § 6 odst. 1 zá-
kona č. 563/2004 Sb.,

● znalost problematiky organizace a řízení
ve školství a příslušných předpisů,

● komunikativní typ s důrazem na týmovou
práci,

● občanská a morální bezúhonnost,
● znalost práce na PC,
● dobrý zdravotní stav.

K přihlášce doložte originály nebo úřed-
ně ověřené kopie následujících dokladů
a příloh: 

● o požadované odborné kvalifikaci, v pří-
padě VŠ vzdělání diplom i vysvědčení,

● o celém průběhu zaměstnání a délce pra-
xe potvrzený posledním zaměstnavatelem,

● podrobný životopis,
● koncepci dalšího rozvoje školy (max. roz-

sah 3 stran formátu A4),
● výpis z evidence rejstříku trestů (ne star-

ší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
● lékařské potvrzení o zdravotní způsobi-

losti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsí-
ců).

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky
včetně výše uvedených příloh:

poštou na adresu:  Statutární město Zlín,
Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělo-
výchovy, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, poda-
cí razítko nejpozději s datem 9. 3. 2007, nebo
osobně do podatelny Magistrátu města Zlína,
budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín (obálka
musí být označena "Ředitel/Ředitelka mateř-
ské školy"), nejpozději do 12. 3. 2007 do 12
hod.

Budovatelská 4820, Zlín - Jižní
Svahy

Podání žádosti o přijetí pro školní rok
2007 - 2008

Zápis se koná 16. 4. a 17. 4. v době
od 7 do 15 v kanceláři vedoucí. 

Při zápisu bude nutno doložit lékař-
skou zprávu s doporučením alergologa
MUDr. A. Drštičky o vhodnosti zařazení
dítěte do Centra pro respiračně oslabe-
né děti. Není-li vaše dítě v péči alergolo-
gické ambulance, do přihlášky uvedete
jiný důvod, kterým odůvodníte potřebu
přijetí dítěte do našeho speciálního za-
řízení. 

Děti jsou přijímány v tomto pořadí:

1. Astmatické a alergické děti v péči
alergologa MUDr. A. Drštičky.

2. Ostatní děti.
Pro svou jedinečnost je Centrum pro

respiračně oslabené děti povinno nabí-
zet své léčebné a terapeutické služby
obyvatelům celého města Zlína. Proto
jsou do tříd mateřské školy v zařízení
přednostně přijímány děti s alergickými
a astmatickými potížemi a jsou přijímá-
ny pouze na jeden rok. Potřebnost je-
jich pobytu v zařízení je sledována
a musí být každý rok rodiči aktuálně
dokládána.  

Případné informace získáte na e-mailo-
vé adrese: detske.centrum@seznam.cz

CENTRUM PRO RESPIRAČNĚ OSLABENÉ DĚTI 

Nabízí spojení teorie s praxí

Oznamujeme, že v září 2007 oficiálně
otevřeme Centrum přirozeného vzdělávání
pro děti od narození do sedmi let, pracující
podle principů Montessori pedagogiky, ve
Zlíně, Nad Ovčírnou 344.  

Montessori je celosvětově rozšířený alter-
nativní vzdělávací program schválený
MŠMT. 

Cílem je pomoci každému dítěti dosáh-
nout plného potenciálu ve všech oblastech
života. Montessori přístup podporuje u dítě-
te rozvoj sociálních dovedností, emočního
růstu a tělesné koordinace, stejně jako po-
znání. Vedení speciálně připraveného učite-
le umožňuje dítěti zažívat radost z učení, mít
čas radovat se z postupu, zajistit vývoj sebe-
vědomí a poskytnout zkušenosti, ze kterých
děti vytvářejí své znalosti.

Hlavními principy jsou respektování osob-
nosti dítěte, individuální rozvoj schopností
dítěte, svobodná volba a zodpovědnost, dů-
raz je kladen na samostatnost a na pozitivní
motivaci k celoživotnímu vzdělávání.   

Montessori vychovává k respektu k lidem,
k naší planetě, k toleranci a k lásce.

Za Montessori Zlín o.s. Mgr. Zuzana
Strachoňová Hönigová; Info: zuzana@mon-
tessori-zlin.cz, tel.: 777 007 719 -ZS-

Již potřetí se žáci, ale i pracovníci 8. ZŠ
Komenského v Malenovicích zapojili do
humanitární sbírky Vánoční hvězda, kte-
rou pořádá sdružení Šance. Do sbírky se
zapojil každý, kdo si zakoupil VÁNOČNÍ
HVĚZDU v ceně 100 Kč. Letos se ve ško-
le prodalo 226 kusů růží. Získaná finanč-
ní částka putovala na konto hemato-on-
kologického oddělení v Olomouci.

Škola se akce zúčastnila ještě jinou for-
mou. Žáci namalovali obrázky na téma
"Vánoční růže", vyrobili krásný BETLÉM
a ostatní předměty z keramiky, které byly
spolu s fotografiemi z onkologického cent-
ra vystaveny ve Zlíně na 21. budově. Své
druhé pokračování měla vernisáž v únoru
v Otrokovicích a v létě bude
v Luhačovicích.

Také vy máte možnost zapojit se a spo-
lu s našimi žáky pomoci nemocným dě-
tem a zpříjemnit čas strávený během léč-
by v nemocnici. -zs-

Pomáhají nemocným 47. ples Gymnázia Zlín
V sobotu 17. 3. se v prostorách IH

MOSKVA ve Zlíně uskuteční 47. repre-
zentační ples Gymnázia Zlín - Lesní
čtvrť. Vstupenky v hodnotě 200 Kč je
možno objednat od pondělí 12. 2. u Mgr.
Pavla Simkoviče, tel. 577 585 517, mail
simkovic@gymzl.cz nebo prostřednictvím
www.gymzl.cz. K tanci a poslechu bude
hrát skupina Showband, dále vystoupí
členové taneční školy A. Mědílka a TK
Fortuna.

Srdečně zveme rodiče, absolventy
a všechny příznivce naší školy.

VEGETAČNÍ KLID
ZLÍN - Odbor městské zeleně zlínského

magistrátu bude až do konce vegetačního
klidu (31. 3.) kácet  desítky stromů.
Jednak tím reaguje na požadavky obyva-
tel, ale také se tak provádí zdravotní
a prostorové probírky dřevin.

Jedním z větších zásahů bude pokáce-
ní dvou topolů pod Kudlovskou přehra-
dou. Topoly totiž představují bezpečnost-
ní riziko. Probírky vegetace se budou
konat rovněž na sídlišti Malenovice, Jižní
Svahy, Boněcko, Podhoří, Lesní čtvrť 
i v jiných částech města. 

Období vegetačního klidu trvá do 31.3.,
dle aktuálních klimatických podmínek
však může být upraveno.

P Ř I J Í M Á M E
Základní škola Zlín, Kvítková 4338,

tel. 577 213 405, www. zskvitkova.cz,
oznamuje, že výběrové řízení do 3. roční-
ku s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) se
koná 23. dubna 2007. Uzávěrka přihlá-
šek je 10. 4. 2007. 
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PPOOPPLLAATTEEKK
zzaa  kkoommuunnáállnníí  ooddppaadd

Každý plnoletý poplatník žádající úlevy či
osvobození od poplatku za komunální od-
pad je povinen předložit spolu s doklady
prokazujícími úlevy či osvobození od místní-
ho poplatku také "Žádost o úlevy/osvoboze-
ní od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních od-
padů" sám za sebe. Za nezletilé děti ji před-
kládá jejich zákonný zástupce.

Doklady prokazující úlevy či osvobození
od poplatku na rok 2007 je vhodné předlo-
žit co nejdříve, ještě před tiskem poštovních
poukázek, nejpozději však do konce dubna
2007. Doklad musí být platný pro rok 2007.
V případě pozdějšího předložení nebude na
úlevu či osvobození nárok.

Vyplněný formulář spolu s doklady ode-
vzdávejte přímo na odboru ekonomickém,
Magistrátu města Zlína, oddělení účtárny,
daní a poplatků (budova radnice, dveře 
č. 241 a 244), případně na podatelně (taktéž
v budově radnice). Městské informační a tu-
ristické středisko žádosti nepřijímá.

Poštovní poukázky k úhradě místního
poplatku za komunální odpad na rok
2007 budou rozesílány v průběhu měsíce
dubna 2007 s termínem splatnosti do 15. 5.
2007.

Povinnost předkládat žádost doloženou
doklady prokazujícími úlevy či osvobození
od poplatku nemají:

- občané 65 let a více,
- děti do 18 let,
- občané s trvalým pobytem do 500 m od

skládky Suchý důl,
- vlastníci rekreační stavby,
- občané s trvalým pobytem mimo do-

stupná místa svozu dle přílohy č. 2 OZV 
č. 17/2006.

Držitel psa žádající snížení či osvobození
od poplatku je povinen předložit spolu s do-
klady prokazujícími snížení či osvobození od
místního poplatku také "Žádost o sníže-
ní/osvobození od místního poplatku ze 
psů".

Veškeré doklady prokazující snížení či
osvobození od poplatku na rok 2007 je
vhodné předložit co nejdříve, ještě před tis-
kem poštovních poukázek, nejpozději však
do konce března 2007. Doklad musí být
platný pro rok 2007. V případě pozdějšího
předložení bude snížení nebo osvobození
provedeno od měsíce následujícího po před-
ložení dokladů.

Vyplněný formulář spolu s doklady ode-
vzdávejte přímo na ekonomickém odboru,
Magistrátu města Zlína, oddělení účtárny,
daní a poplatků (budova radnice, dveře 
č. 241), případně na podatelně (taktéž v bu-
dově radnice). Městské informační a turis-
tické středisko žádosti nepřijímá.

Poštovní poukázky k úhradě místního
poplatku ze psů na rok 2007 budou rozesí-
lány v průběhu měsíce března 2007 s termí-
nem splatnosti do 30. 4. 2007.

Důchodce, pro kterého je důchod jeho je-
diným zdrojem příjmů, žádost nepředkládá.
V případě, že žádá o snížení od poplatku, je
jeho povinností předložit rozhodnutí o při-
znání důchodu pro rok 2007 a vyplněné
čestné prohlášení o pobírání důchodu jako
jediného zdroje příjmů. Tuto povinnost ne-
mají osoby starší 65 let věku.

Oddělení místních poplatků

PPOOPPLLAATTEEKK ZZEE  PPSSŮŮ
--  ssnníížžeenníí  ččii  oossvvoobboozzeenníí

NEJEN O DRAMATURGICKÉM PLÁNU DIVADLA

Dramaturg - člověk, který je v pozadí za re-
žisérem a herci, člověk, na kterém však ne-
smírně záleží. K jeho práci patří výběr reper-
toáru, příprava textů her, příprava všech
informačních a propagačních materiálů, nej-
užší spolupráce s režisérem a mnoho dalšího.

V Městském divadle Zlín je už 15. rokem
dramaturgyní Jana Kafková. Do Zlína přišla
v roce 1986 za manželem, hercem Rostisla-
vem Markem. Nejprve byla v angažmá jako
herečka, později "přesedlala" do funkce dra-
maturgyně. Její práci bychom vám nyní rádi
přiblížili.

Co vás vedlo ke změně profese?  Laik
by si určitě řekl, že být herečkou je urči-
tě záležitost prestižnější...

Možná spíš atraktivnější. Herec je skuteč-
ně ten, kdo divákovi přímo zprostředkovává
divadelní zážitek a je tak také divákem vní-
mán. Herectví je profese na jedné straně
úžasně tvůrčí, ale v mnohém směru velmi
stresující. Herec je v neustálé závislosti na
tom, bude-li mít příležitost prokázat svůj um
a je pořád režisérem manipulován. To prostě
přináší toto povolání, kterého si obrovsky
vážím. Jsou ale lidi, kteří to snáší těžko.
U mě ten stres převažoval nad uspokojením.
Proto jsem byla šťastná, když se mi naskyt-
la možnost přehodit "výhybku" na drama-
turgickou profesi. Zde mám daleko větší
možnost zužitkovat a uplatnit své schopnos-
ti a kreativitu - nechci ale, aby to vyznělo
pyšně. Je to zkrátka souhrn tvořivé práce,
která je mi bližší. Já už na škole pošilhávala
spíš po režii, dramaturgie jako obor se tehdy
nestudovala.

Co všechno obnáší dramaturgie? Pro
některé lidi je obsah této práce možná
určitým "tajemnem".

Povídání o dramaturgii je na dlouhé vy-
právění. V té práci ale je jistý druh, jak říká-
te, "magie". Vyžaduje nejen empatii, ale také
odvahu být v průběhu procesu zkoušení
otevřený a kritický. Divák - a mnohdy ani
herci - netuší, co dramaturg do inscenace
přinesl. To podstatné se rodí v intimitě dia-
logu s režisérem a v jejich vzájemném "na-
pojení". 

Celou profesní dráhu spojujete pouze
s Městským divadlem Zlín? Pocházíte
z Prahy, jak jste si zvykala na tzv. oblast-
ní divadlo?

Já studovala na JAMU v Brně, pak jsem
byla v ročním angažmá ve Slováckém diva-
dle v Uherském Hradišti a pak opět rok

v HaDivadle, tehdy ještě sídlilo v Prostějo-
vě. Bylo to docela dobrodružné. Prahu mi-
luju, ale nelíbí se mi sebestředné postoje
některých Pražanů anebo povrchní obdiv
k pražským umělcům na základě televiz-
ních seriálů. Oblastní divadla považuji za
stejně dobrá jako v metropoli, s tím rozdí-
lem, že se musí pracovat intenzivněji.
Repertoár se rychleji obměňuje. Přitom ne-
smíme jít s kvalitou dolů. Je to těžší a mé-
ně efektní.

Jak se Vám pracuje v divadle, kde je
Váš manžel jedním z předních herců.
Nelitujete někdy změny z profese herečky
na "skrytější" funkci dramaturga?

To jsou dvě otázky. Raduju se, když se mu
daří, to je přirozené, ale jinak jsme tu dvě
"samostatné jednotky". A pokud jde o tu
"skrytost", tak ta mně právě vyhovuje.
Nemám v sobě ani špetku exhibicionismu,
která je nezbytná pro herectví. Takže jsem
změny profese opravdu nikdy nelitovala, na-
opak mnohokrát za ni osudu děkovala!

Dlouho jste byla "dvorní dramaturgyní"
režiséra Ivana Baladi. Dosáhli jste spolu
řady úspěchů. Připomeňte aspoň některé
z nich.

Po Ivanovi se mi stýská. Je to znamenitý
režisér a nesmírně moudrý a dobrý člověk.
Vzpomínám hodně na molierovskou trilogii:
Tartuffa, Parvenu, Lakomce, na Othella, na
Tanec smrti v Zetku, a na Tanec na konci lé-
ta... ten mám stále před očima. V Bratislavě
jsme spolu uvedli inscenaci V hodině rysa
myslím, že byla hodně dobrá.

Co vy sama považujete za Váš největší
úspěch?

Úspěch inscenace, ke kterému jsem svou
měrou přispěla. Úspěchem by se dalo na-
zvat, že už jsem tu stále - a to pracuji pod
vedením už pátého uměleckého šéfa
(smích).

Můžete už prozradit, jak bude vypadat
dramaturgický plán Městského divadla
Zlín v příští sezoně?

Sezona by měla mít podtitul "Čas velkých
událostí". Takže velké tituly, velká témata.
Diváci se mohou těšit třeba na Romea
a Julii, na muzikál Kabaret, na adaptaci
Dekameronu, na Princeznu Turandot, na
Maryšu a na Brechtova Baala. Kromě toho
inscenaci ve Studiu Z na téma "Žena". Víc už
neprozradím.

Ptala se J. Trávníčková

H o v o fi í m e  s  J a n o u  K a f k o v o u

ZLÍN - Technické služby Zlín provozují na
městských parkovištích parkovací systémy
na čipové karty. Vzhledem k tomu, že je ne-
zbytné provést úpravu software, může dojít
k tomu, že některé karty nebudou fungovat.
Pokud držitelé čipových parkovacích karet
zjistí, že jim karta nefunguje, musí se obrá-
tit na technické služby, kde bude jejich pro-
blém vyřešen.

"Parkovací čipové karty v parkovacích zó-
nách jsou používány zejména rezidenty -

vlastníky objektů, nájemci, složkami inte-
grovaného záchranného systému, Policií ČR
a městskou policií," upřesnil ředitel Tech-
nických služeb Zlín František Kostelník. 

Vjezd do parkovací zóny vybavené zaříze-
ním na čipové karty bude dál umožněn zá-
chranným složkám či vozidlům zásobování,
a to po nezbytně nutnou dobu.

Žádosti k vydání čipové parkovací karty je
zapotřebí adresovat na Technické služby
Zlín.

Parkovací čipové karty projdou softwarovou úpravou
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Úspěšnou reprezentaci města i klubu mají za sebou
starší žáci Handball Clubu Zlín, kteří se od pátku 2. 2.
do neděle 4. 2. zúčastnili v Bratislavě mezinárodního há-
zenkářského turnaje mládeže - 8. ročníku BRATISLAVA
WINTER CUP, největšího turnaje svého druhu na
Slovensku. Ve velmi silné konkurenci deseti družstev
z Chorvatska, Slovinska, Slovenska a České republiky
nenašli přemožitele a obsadili 1. místo. V základní sku-
pině chlapci porazili ŠKP Bratislava 21:20, chorvatský
RK Bribir 23:20, TJ METEOR Orlová 24:8 a v přímém
souboji o postup do finálové skupiny slovinský RK
Radeče 20:19. Ve finálové skupině narazili na chorvatská
družstva Varteks Varaždin, která doslova "smetli" z hřiš-
tě po výsledku 27:12 a v nedělním finále porazili po vý-
borném výkonu obávaný RK "Dubrava" Zagreb 24:20. 

Střelci branek:  Kaplan Pepa 33, Beneš Eda 29,
Heřkovič Petr 25, Kafka Ruda 16, Machan Jindra
a Lhotský Radek 10, Prekop Michal 9, Baďura Ivan 4,
Lefan Jiří 2, Bičan Lukáš 1. Oporou v brance, hlavně ve
finále, kdy soupeře svými zákroky doslova deptal, byl
Adam Březík a i druhý brankář Jiří Vašina nezklamal.
Trenéři družstva David Divoka a Pepa Kaplan kluky za
předvedený výkon, bojovnost a nasazení velmi chválí.
Díky patří rovněž rodičům, kteří byli  po čas celého tur-
naje hlasitou oporou v hledišti a stali se tak pomyslným
dalším hráčem v poli...

Doufejme, že se po letech snad opět začíná blýskat
nad zlínskou mužskou házenou...

ÚSPĚCHY ŽÁKOVSKÉ HÁZENÉ VV  TTáábboořřee  ssee  bboojjoovvaalloo  oo  úúččaasstt  nnaa
ssvvěěttoovvéémm  ššaammppiioonnááttuu  vv  MMaaďďaarrsskkuu

V sobotu dne 13. 1. 2007 se v Táboře uskutečnilo republi-
kové finále studentů středních škol v plavání. Střetli se zde
vítězové okresních a krajských kol. Za Zlínský kraj si účast
a právo reprezentovat vybojovalo družstvo chlapců ze Střední
průmyslové školy polytechnické ve Zlíně. Šestičlenné druž-
stvo ve složení Miroslav Pilka, David Terna, Martin Tomášek,
Michal Zouhar, Lukáš Vaculík a Jakub Zedník pod vedením
vyučující těl. výchovy Mgr. Jany Slabé dokázalo naprosto su-
verénně zvítězit a z Tábora si odvezlo nejen mistrovský titul,
ale i právo zúčastnit se světového setkání národů, které se
uskuteční v době od 28. dubna do 2. května 2007 v maďar-
ském městě Székesfehérváru. Zlínští studenti budou mít
možnost reprezentovat jak svou školu, tak i celou Českou re-
publiku. Vedoucí výpravy Mgr. Jana Slabá 

INFORMACE 
O NAPOJENÍ  
NA KANALIZACI

pro občany místních částí: Jaroslavice, Kudlov, Lhotka, Louky,
Lužkovice, Malenovice, Mladcová, Prštné, Příluky, Tečovice, Kostelec,
Štípa a Želechovice. 

V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monitorováním kanalizační
sítě pomocí kamerového vozu si dovolujeme upozornit občany, že vypou-
štění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez uzavře-
né písemné smlouvy o odvádění odpadních vod je považováno za
NEOPRÁVNĚNÉ, a to dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001
Sb., v platném znění. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanali-
zace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být
Magistrátem města Zlína uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč.

Z tohoto důvodu budou od 1. 3. 2007 příslušnému vodoprávnímu úřa-
du, případně i Policii ČR, ohlašovány všechny zjištěné případy neoprávně-
ného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, pro-
vozované Zlínskou vodárenskou, a.s., a dále bude za dobu neoprávněného
vypouštění odpadních vod doúčtováno stočné. 

Do 1. 3. 2007 mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na ve-
řejnou kanalizaci provozovanou Zlínskou vodárenskou, a.s., bez jakékoli
sankce nebo zpoplatnění přihlásit kanalizační přípojku a uzavřít smlouvu
o odvádění odpadních vod. To lze provést kdykoli nahlášením vašich kon-
taktních údajů na bezplatné lince 800 100 063. O dalším postupu budete
následně vyrozuměni poštou. Bližší informace získáte po telefonu u paní
Verbovské 577 124 233, e-mailem na: info@zlv.cz, a nebo osobně přímo
na Zákaznickém centru ve Zlíně-Loukách, tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín. 
Úřední hodiny Zákaznického centra: pondělí a středa 8 - 11, 12 - 17 a ve
čtvrtek 8 - 11 hod.

Ve Zlíně dne 1. března 2007 
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

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 - 16.00 hodin

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

Aerobik Jana nabízí: 
pondělí - středa 18 h, ZŠ Malenovice - sídliště
úterý - čtvrtek 19 h, 9. ZŠ Štefánikova
Tříměsíční kurz pilátes duben - červen, přihlášky telefonic-
ky 776 184 959, veškeré informace o ostatních hodinách na
stejném čísle a pevné lince 577 142 723

Sobota 3. 3.
16.30 h Proton Zlín - Snakes Ostrava, dorostenecká liga

starších dorostenců
18.30 h Proton Zlín - SBŠ Ostrava, III. liga žen

Neděle 4. 3.
9.00 h Proton Zlín - Lokomotiva Krnov, III. liga žen

11.00 h Proton Zlín - Gymnázium Hladnov, dorostenecká li-
ga starších dorostenců

Sobota 10. 3.
17.00 h Proton Zlín - BC Frozdi Velké Bílovice, SOP JM mu-

žů (těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)

Neděle 11. 3.
9.30 h Proton Zlín - Jiskra Kyjov B, SOP JM mužů 

(těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)

Sobota 17. 3.
17.00 h Proton Zlín - Sokol Šlapanice, obl. přebor mužů I

Neděle 18. 3.
10.00 h Proton Zlín - Prostějov B, oblastní přebor mužů I

Sobota 24. 3.
10.00 h Proton Zlín - Krnov, oblastní přebor starších doros-

tenek
12.00 h Proton Zlín - Krnov, oblastní přebor starších doros-

tenek
14.30 h Proton Zlín - Jindřichův Hradec, dorostenecká liga

mladších dorostenců

Neděle 25. 3.
8.30 h Proton Zlín - Pelhřimov, dorostenecká liga mladších

dorostenců

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť, s výjimkou utkání s poznámkou tělocvična
3. ZŠ, Slovenská ul. Změna začátků utkání vyhrazena.
V březnu budou odehrána i čtvrtfinálová utkání play-off II.
ligy mužů. Soupeř bude znám až po odehrání základní části
II. ligy mužů, tj. po 11. 3.
Doporučujeme proto všem zájemcům a fanouškům sledovat
internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky
u sportovní haly Zelené, kde naleznete více informací mj.
i o utkáních mladších kategorií.

Utkání se konají na stadionu Letná
17. 3. v 17 h - Zlín -Kladno

10. 3. v 10 hod. - zápas - Extraliga - Zlín A - Vyšehrad
Praha, (Centroprojekt) 

11. 3. v 10 hod. - zápas - Extraliga - Zlín A - Mahrla Praha,
(Centroprojekt) 

11. 3. v 9 hod. - zápas - 2. liga - Zlín C - ŠK 64 Brno (herna
šachového klubu, Kotěrova ulice) 

25. 3. v 9 hod. - zápas - 2. liga - Zlín B - Litovel B (herna ša-
chového klubu, Kotěrova ulice)       

BŘEZEN 2007

Informace k vycházkám St. Chadima ml. tel. 604 799 727, 
St. Chadima st. tel. 577 430 862, J. Tomáše již jen mobil 
737 005 174, vycházky se konají za každého počasí. 

SOBOTA   3.  3.   PŘEROVSKÁ  PADESÁTKA
6 - 50 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.57 hod., jízdenka do
Přerova, zpáteční, vede J. Tomáš.

NEDĚLE   4.  3.   VYCHÁZKY  ZA  HUMNA
8 km, s návštěvou útulku pro opuštěná zvířata, sraz v 8.30 hod.
na konečné trolejbusu č. 4, na Vršavě, vede J. Tomáš.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

ŠACHY

FOTBAL

BASKETBAL

AEROBIK
NEDĚLE   4.  3.   JEZUITSKÁ  REZIDENCE  V TUŘANECH
14 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.55 hod., jízdenka do ž. st.
Křenovice - dolní nádraží přes Mor. Písek, Bzenec zpáteční,  ve-
de St. Chadim ml.

STŘEDA   7.  3.   MALENISKA
8 km, odjezd k hájence z AN ve Zlíně z nástupiště 41 v 8.15
hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA   10.  3.  ODEMYKÁNÍ  HOR  V ČERNÉ  HOŘE  -
AUTOKAROVÝ ZÁJEZD
12 km nebo 20 km, odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně,
vede St. Chadim ml.

STŘEDA   14.  3.   UBLO
9 km,  odjezd vlakem z Příluku v 7.37 hod., jízdenka do Vizovic
zpáteční, vede St. Chadim st.

SOBOTA   17.  3.   OGAR
23 km, odjezd do Vizovic vlakem z Otrokovic v 6.31 hod., vede
St. Chadim ml.

SOBOTA   17.  3.   SETKÁNÍ  S PIVEM
12 km, odjezd do Příkaz vlakem ze Zlína v 5.23 hod., vede 
J. Tomáš.

NEDĚLE   18.  3.   VÍTÁNÍ  JARA  V HOSTÝNKÁCH
14 km, doprava na start v Držkové ze Zlína AN v 7 hod., vede 
J. Tomáš.

NEDĚLE   18.  3.   HLUBOČSKÝ  POTOK
12 km, sraz účastníků na čerpací stanici Sheel v Malenovicích
v 10 hod.,  vede St. Chadim ml.

STŘEDA   21.  3.   MLADCOVÁ
8 km, sraz na vlakové zastávce v Prštném v 8 hod., vede St.
Chadim st.

SOBOTA   24.  3.  
VRCHOLY  OBLASTI  KČT  VALAŠSKO-CHŘIBY   
Kontrola na Homoli nad Horní Lhotou a na Janově hoře nad
Vizovicemi  od 10 do 15 hod.

NEDĚLE   25.  3.   
VRCHOLY  OBLASTI  KČT  VALAŠSKO-CHŘIBY
Kontrola na Vršavě u Koryčan a Hradě u Střílek  od 10 do 15
hod. 

STŘEDA   28.  3.  DRDOL
8 km, odjezd z AN ve Zlíně z nástupiště č. 41 v 8.15 hod., vede
St. Chadim st.

SOBOTA   31.  3.   ZA  VELIKONOČNÍM  VAJÍČKEM
24. ročník oblíbené akce pro děti s rodiči na trase 5 km, start ve
Zlíně - Podhoří na konečné MHD, trolejbus č. 4, v době od 8.30
do 9.30 hod. Tradiční soutěže, hry, sladké odměny a velikonoč-
ní kraslice. Vedoucí L. Valentová. 

NEDĚLE   1.  4.   APRÍL  V BĚLKOVICKÉM  ÚDOLÍ
13 km, odjezd do Štarnova vlakem z Otrokovic v 8.26 hod., ve-
de St. Chadim ml.
Změna programu vyhrazena.  

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
po + út 6.00–8.15 (celý pro veřejnost 25m bazénu)
st + čt + pá 6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy 

na 25m bazénu)

otevření 50m bazénu - výjimky:
po 5. 3. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
so 24. 3. otevřeno 9.00–12.00
ne 25. 3. otevřeno 13.00–20.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00

otevření dětského bazénu - výjimky:
čt 1. 3. otevřeno 8.00–20.00
pá 2. 3. otevřeno 8.00–20.00
po 5. 3. otevřeno 17.00–20.00

Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, před-
platenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej po-
tápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občer-

LÁZNĚ ZLÍN

stvení, 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

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Změna programu vyhrazena.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19 hod., sobota 17 - 18.30 hod., 
neděle 17 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na tel.: 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz.
Vstupné 30 Kč.

KLUB SILNIČNÍ CYKLISTIKY SK ZLÍN
Pořádá nábor pro příznivce tohoto sportu, ročník nar. 1989 -
1994 chlapci, dívky. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně klu-
bu v objektu bývalého Letního kina pod Lyžařským svahem ve
Zlíně ve dnech pondělí 26. 3. a 16. 4. vždy od 16 hodin, případ-
ně se informovat na č. tel. 737 525 884. 

JOSEFSKÝ BĚH
V sobotu 17. března v 10 h se uskuteční jubilejní dvacátý roč-
ník Josefského běhu. Start závodu bude před klubovnou sadu
Burešov. Délka tratě pro všechny kategorie je10 km. Tento běh
bude zařazen jak do soutěže vytrvalců Zlínska, tak v kalendáři
běhů ČR.  U příležitosti tohoto závodu budou vyhlášeni nejlepší
běžci za rok 2006.
Bližší informace J. Prokop, tel. zam. 577 524 605, tel. byt 
577 439 646, e-mail: prokop.beh@seznam.cz

KLUB JÓGY 
Pořádá seminář 31. března od 9 do 13 h v 1. ZŠ, Štefánikova
ul.
Harmonizační cvičení - jóga a tajči - vhodné pro všechny věkové
skupiny.
Pobyt u moře se cvičením tajči a jógy - 8. - 17. 6., apartmá-
ny v Chorvatsku.
Bližší informace na tel. 605 731 844.

AK Zlín ve spolupráci s 1. ZŠ Emila Zátopka připravuje výběr žá-
ků a žaček 5.tříd do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výcho-
vy se zaměřením na atletiku (výuka 5 hodin TV týdně v tělocvič-
ně a atletickém stadionu, účastní se závodů jednotlivců
a družstev v rámci školních i oddílových přeborů v atletice,
2x ročně soustředění, lyžařský výcvik).
Výběr dětí do 6. třídy se koná na Stadionu mládeže ve dnech 
17. a 18. 4. od 14 hod.
Zájemci se mohou hlásit u ved. trenérky Z. Mušínské 
(tel. 577 210 148 nebo 737 548 894)
Sportovní oblečení a obuv s sebou.

Stejně jako v loni budou i letos moci fanoušci aerobiku zhléd-
nout ve Zlíně významný mezinárodní závod 2nd KAMIKAZE
Czech Aerobic Open 2007 - mezinárodní mistrovství ČR, na
kterém se organizačně podílí klub Aerobik Sport Centrum Zlín.
Účast doposud přislíbilo celkem 10 států (AUT, BLR, BUL, GER,
FRA,  HUN, SCG, SVK, SWE a CZE). Vzhledem k tomu, že ze-
jména reprezentanti Francie a Bulharska patří mezi absolutní
světovou špičku v této sportovní disciplíně, mohou se naši zá-
vodníci i fanoušci těšit na velký sportovní i společenský zážitek. 
Pro diváky je připraven i doprovodný program a mnoho překva-
pení sponzorů. Proto zveme všechny fanoušky na víkend 
17.-18. 3. do zlínské haly Novesta, aby tak podpořili české na-
děje tohoto mladého krásného sportu a vytvořili skvělou atmo-
sféru pro všechny aktéry soutěže. Začátek semifinálových kol je
naplánován na sobotu od 11 hod., finálové boje pak začnou
v neděli ve stejném čase. -AV-

Oddíl házené HC Zlín vyhlašuje ve středu 21. března ve spor-
tovní hale Novesta nábor dívek a chlapců do oddílu házené (roč.
narození 1994, 1995, 1996).
Sraz v hale v 14 hodin.
Kontakty: Petr Habrovanský (dívky) 608 750 577, Oldřich
Dvořák (chlapci) 777 734 886, 577 439 621 

NÁBOR DO ODDÍLU HÁZENÉ

PŘÍZNIVCŮM AEROBIKU

VÝBĚR ŽÁKŮ NA ATLETIKU

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
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