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Samozřejmým úkolem každého z úřed-
níků zlínské radnice není jen co nejlépe
vykonávat svou práci, ale také ji umět co
nejvstřícněji a pokud možno pohotově
zprostředkovat těm, pro něž je především
určena, tedy občanům. Tajemnice
Magistrátu města Zlína Helena Eidová po-
važuje odpovídající jednání úředníků ma-
gistrátu vůči občanům a dostupnost pra-
covišť a zejména zaměstnanců za jeden
z hlavních předpokladů zdravých vztahů.
Na následujících řádcích proto přehledně
shrnula některé možnosti, jež se všem,
kdož z jakéhokoli důvodu potřebují na-
vštívit některé z pracovišť magistrátu,
v současné době nabízejí.

Každý z nás se pravidelně dostává do situ-
ace, kdy potřebuje řešit své záležitosti na ně-
kterém z úřadů. Mělo by se tak dít bez zby-
tečných průtahů a efektivně pro obě strany.
Dovolte mi seznámit vás s komplexem mož-
ností jak komunikovat při vyřizování vašich
záležitostí s úředníky odborů Magistrátu
města Zlína, se zvláštním zřetelem k někte-
rým z nich. 

V zásadě je možno s úřadem komunikovat
osobně, telefonicky, elektronicky či prostřed-
nictvím systémů CzechPoint. Nebudu se po-
drobně rozepisovat o tom nejčastějším způ-
sobu kontaktování, což je klasická písemná
forma. K ní snad jen tolik, že příslušný úřed-
ník je na písemný, ale i ústní podnět či stíž-
nost proti nevhodnému chování úředních
osob a proti postupu správního orgánu povi-
nen odpovědět dle zákona 500/2004 Sb.,
správní řád, ve lhůtě do 60 dnů, resp. do 30
dnů v případě všech ostatních stížností či
podnětů. To, že dodržet zákonné lhůty někdy
bývá problém, ze zkušeností vím a intenziv-
ně dbám na zajištění alespoň průběžné in-
formovanosti žadatele, pokud není možno
věc dořešit v standardním termínu. 

Magistrát provozuje činnost aktuálně
v několika objektech. Kromě budovy radnice
(volené orgány města, odbory kanceláře pri-
mátora, ekonomický, stavební, právní, vnitř-
ní správa - část, útvar hlavního architekta,
oddělení evropských dotací, cestovního ru-
chu, agenda matrik a ověřování podpisů
a listin) a pracoviště č. p. 464 na náměstí
Míru (odbory realizace investičních akcí,
vnitřní správy - část a oddělení personální),
je to budova v ulici Zarámí (odbory správa

majetku, živnostenský, kultury, školství,
zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy, životní-
ho prostředí, zeleně, kontroly a vnitřního au-
ditu, agenda poplatků), pracoviště v budově
bývalého Okresního úřadu na tř. T. Bati
(Odbor sociálních věcí) a v ulici L. Váchy ve
Zlíně-Prštném (Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Odbor občansko-správní, od-
dělení krizového řízení a obrany a přestup-
ková agenda). Podrobné rozmístění pracovišť
naleznete jednak na orientačním schématu
v přízemí radnice a samozřejmě také na in-
ternetu, tam navíc včetně výčtu veškerých
agend.

Při osobní návštěvě je účelné využít úřed-
ních dnů, což je v případě zlínského magistrá-
tu pondělí a středa (u evidence vozidel navíc
úterý a pátek, u řidičských průkazů i pátek).
Podatelna, informační středisko a agenda ově-
řování má úřední hodiny denně s určitým ča-
sovým omezením i mimo úřední dny. 

Na všech dalších pracovištích je však mož-
no využít i dalších, tzv. neúředních dnů, po-
kud si předem žadatel sjedná, např. telefo-
nicky či e-mailem schůzku s příslušným
úředníkem. Úterý, čtvrtky a pátky jsou totiž
běžně v případě potřeby využívány k výjez-
dům do terénu, k místním šetřením a k za-
jišťování záležitostí, které je nutno řešit mi-
mo pracoviště, ať už se týkají např.
stavebních řízení, oblastí životního prostředí,
zeleně, dopravy, sociálních či živnosten-
ských šetření, apod. 

Nejen pro první osobní kontakt je beze-
sporu účelné využít služeb Informačního
střediska, které se nachází v přízemí radni-
ce. Zde pohodlnou cestou získáte většinu
formulářů žádostí, které jsou na magistrátu
k dispozici, dále za stanovený poplatek výpi-
sy ze systému CzechPoint (výpisy z Rejstříku
trestů, z Obchodního a Živnostenského rejs-
tříku, z Katastru nemovitostí, z informační-
ho systému o veřejných zakázkách a nově ři-
diči mohou získat informace o bodovém
stavu jejich konta z Centrálního registru ři-
dičů). A samozřejmě celou škálu informací
týkající se veškerých agend vykonávaných
magistrátem. Za mírný poplatek je k dispozi-
ci internet, možnost kopírování a faxování,
můžete zakoupit propagační a drobné dárko-
vé předměty včetně map i vstupenky na ně-
které kulturní akce. Návštěvníci Zlína získa-
jí turistické informace včetně tipů na
poznávání města, jeho okolí a na ubytovací
a stravovací kapacity. Informační středisko
plní funkci elektronické podatelny: přijímá
a vyřizuje žádosti podle zákona 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Pokud jste něco ztratili, je dobré se zde po-
ptat - vedeme tu agendu ztrát a nálezů. 

Množství informací včetně potřebných
kontaktů na zaměstnance můžete získat
elektronickou cestou rovněž na našich webo-
vých stránkách www.zlin.eu, které jsme za-
čátkem letošního roku zrekonstruovali do
přehlednější podoby a které pravidelně den-
ně aktualizujeme. Za zmínku určitě stojí
sekce Občan, oddíl "Životní situace - chci si
vyřídit", kde ve 13 oblastech pod názvem
věcné konkrétní problematiky či agendy na-
lezne žadatel řadu formulářů, informací, dů-
ležitých kontaktů a odkazů na zákony. Jen
zde je k dispozici téměř 180 formulářů a dů-
ležitých informací. 

Pro ty, kteří tuto formu získávání informa-
cí a vyřizování věcí upřednostňují, je určitě
účelné kontaktovat v jednodušších přípa-
dech úředníky alespoň v začátku přímo, pro-
střednictvím e-mailu. Je to způsob velmi
operativní a proti telefonické formě komuni-
kace má samozřejmě pro obě strany i výho-
du písemné podoby. Kompletní seznam veš-
kerých elektronických adres je rovněž
k dispozici ve výše uvedené sekci Občan. 

Aby byl pro obyvatele příměstských částí
kontakt s radnicí co nejvíce usnadněn, fun-
govaly již od 90. let tzv. úřadovny s úředními
hodinami 1 - 2 dny v týdnu podle velikosti
a potřeb lokality. Po roce 2000 jsme jejich
původní počet 14 rozšířili o další kanceláře,
které byly zřízeny ve vnitřním Zlíně, a cel-
kem jich dnes spravujeme 29. V současné
době jsou v příměstských částech ustaveny
komise místních částí, které se aktuálně
v těchto dnech seznamují s částkami vyčle-
něnými z celkového rozpočtu města na drob-
nější opravy a úpravy zejména občanské vy-
bavenosti, chodníků, zelených ploch
a místních komunikací. Tyto komise jsou
pro radnici zásadním partnerem v komuni-
kaci o tom, co je pro tu kterou místní část
nejpotřebnější, a věříme, že budou reprezen-
tovat konsensuální názor naprosté většiny
místních občanů.

Pravidla komunikace jsou upravena inter-
ními řídícími normami a akty a každý za-
městnanec bez výjimky je povinen se jimi ří-
dit. Na tomto místě ale nemohu nezmínit
těch několik málo občanů, kteří mnohdy
agresivním způsobem prosazují své nesplni-
telné a nezákonné požadavky, jimiž nad rá-
mec veškerých pravidel slušného a věcného
jednání v některých případech po léta ne-
smyslně zahlcují radní a desítky zaměstnan-
ců.V dalších případech bývá složité vysvětlit,
že magistrátní úředníci nejsou ti, kteří tvoří
zákonné normy, ale ti, kteří jsou povinni se
jimi bezezbytku řídit a už vůbec nemohou
zasahovat do kompetencí dalších organizací
- samostatných právních subjektů, byť by se
to občanovi sebevíce zdálo na místě a logic-
ké. Ještě je třeba dodat, že útvary magistrá-
tu projektují své aktivity v mezích schvále-
ných rozpočtových prostředků a jejich
hospodárné vynakládání na daný účel je
průběžně monitorováno a střeženo jak vnitř-
ními, tak vnějšími kontrolními mechanismy.

Je zřetelné, že občan, který má nebo měl
kdykoliv v minulosti negativní zkušenost
v kontaktu s magistrátem, může mít opráv-
něné pochybnosti. Z mých každodenních
zkušeností i namátkových kontrol vím, že
naprostá většina zaměstnanců radnice se
chová vstřícně a korektně. Tím v žádném
případě nechci tvrdit, že k nevhodnému jed-
nání ze strany úředníků nedochází. Pokud
máte jako tazatel či žadatel pochybnosti
o správnosti postupu či dodržování termínů,
neváhejte a obraťte se v prvé řadě na vedou-
cího příslušného odboru. Pokud ani tam ne-
bude objektivně sjednána náprava, osobně
řeším každý takový případ s maximální po-
zorností a důrazem na nápravu chybného
opatření či rozhodnutí, jasné vysvětlení
a omluvu tak, abychom co nejvíce naplnili
motto veřejné správy - Váš problém je i náš
problém.

Helena Eidová, tajemnice MMZ

Snažíme se o naplnění motta veřejné správy - Váš problém je i náš problém
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SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:

na akce, projekty ve 2. čtvrtletí 2009 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na území města Zlína 
c) reprezentace na kulturních akcích mimo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kulturních aktivit
f) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.

O dotace mohou žádat právnické a fyzické osoby, které zabezpečují konkrétní kulturní čin-
nost.
Termín uzávěrky je 20. 3. 2009 do 14 hodin.
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu města
Zlína, detašované pracoviště Zarámí 4421, ing. Renata Robková, 5. etáž, tel. 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.zlin.eu, Občan - Úřední deska - Formuláře - Odbor kul-
tury.

PhDr. Irena Ondrová, předsedkyně správní rady Kulturního fondu města Zlína

VZPOMÍNKA
■ Tichou vzpomínkou a položením

květin uctí statutární město Zlín pa-
mátku Tomáše Garrigua Masaryka
u příležitosti 159. výročí jeho narození
v pátek 6. března 2009 v 10 hod. u so-
chy T.G.M. v parčíku pod Domem umě-
ní.

■ Památku Jana Antonína Bati u pří-
ležitosti 111. výročí jeho narození uctí
statutární město Zlín v pátek 6. března
2009 v 11 hod. u sochy J. A. Bati, kte-
rá se nachází v univerzitním parku na-
proti 21. budovy.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elek-
trické energie:

Dne 5. 3. 2009 od 7.30 do 14.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: Na Včelíně od Mostní po

Topolovou - obě strany ulice. 

Dne 10. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: Ulice Mostní horní strana od 

č. p. 993 po 983, včetně školy.

Dne 10. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: Zlín - Mokrá II spodní strana

ulice od č. p. 141 po č. p. 154.

Dne 12. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: Zlín - Mokrá II (horní strana) 

č. p. 165 - 168, 455 a Mokrá III (spodní strana) 
č. p. 172 - 176, 403

Dne 17. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: ul. bří Sousedíků horní strana

mezi č. p. 1089 a č. p. 1069.

Dne 17. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: Zlín - Mokrá II (horní strana) 

č. p. 169 - 171
Mokrá III (spodní strana) č. p. 177 - 179

Dne 19. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: ul. bří Sousedíků spodní stra-

na od č. p. 1072 po č. p. 1706.

Dne 24. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: ul. bří Sousedíků horní strana

mezi č. p. 1713 a č. p. 1489.

Dne 24. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: Zlín - Mokrá II (spodní strana)

č. p. 141 - 154
Mokrá II (horní strana) č. p. 455, 165 

Dne 30. 3. 2009 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: ul. bří Sousedíků spodní stra-

na mezi č. p. 380 a č. p. 1718.

Bližší informace E.ON na tel. 840 111 333.
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE

MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH,
KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY MAGAZÍNU
ZNÁMY.

PPřřeerruuššeenníí  ddooddáávvkkyy
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee

SLOVO PRIMÁTORKY
Vážení čtenáři,
snad ještě nikdy se mi nepsal text tak těž-

ko jako právě teď. Jistě víte proč. Ano, tuší-
te správně - smrt dvou chlapců, stejně jako
zranění dalších - dospělých, způsobená ne-
nadálým pádem jednoho ze stromů ve zlín-
ském zámeckém parku, nás zasáhla napros-

to všechny
bez rozdílu.
Ocitla jsem se
na místě tra-
gédie jen pár
minut poté
a stejně jako
okolostojící li-
dé, profesio-
nální záchra-
náři, policisté
i mí kolegové
jsem si říkala
PROČ? Proč
právě tady
a teď, proč to-
lik zraněných,
proč děti
a hlavně - jak

to vše nakonec dopadne.Cesta do zdejší ne-
mocnice, telefonáty s jejím ředitelem, ma-
minkami dětí a nekonečně dlouhé čekání.
Říká se "naděje umírá poslední". Naděje pro
všechny zemřela s posledním vydechnutím
dvou malých kluků - Danka a Honzíka.

Ve svém osobním životě jsem zažila stej-
né chvíle mučivého čekání, které trvalo
mnoho dní - konec byl ale naštěstí dobrý.
A právě proto jsem věděla naprosto přesně
jaké jsou pocity zejména obou maminek
chlapců. A právě proto jsem se s nimi co
nejdříve setkala. Na rozdíl od některých
mírně řečeno hysterických médií, stejně ja-
ko velmi agresivních jednotlivců projevují-
cích se např. na internetu, se chovali a cho-
vají obě rodiny a zvláště pak maminky
zesnulých chlapců slušně, vyrovnaně, ko-
rektně. Od žádné z nich jsem dosud nesly-
šela známky obviňování či osobních útoků
na kohokoliv. 

Ano, povinností primátorky je plnit povin-
nosti dané zákony, stejně jako předávat oce-
nění, dary, gratulovat a zahajovat recepce
i jednat s významnými hosty. Vedle toho ale
být i první osobou pro občany ve chvílích

nejtěžších. Svoji povinnost plním nejenom
já, ale i ti z mých kolegů, kterých se neštěs-
tí přímo dotklo. 

Pro ty, kteří těžkou situaci využívají pro
své zviditelňování - např. formou otázek:
proč radnice dala jen x peněz a nikoliv 
dvoj -, troj, - vícenásobně více pro postižené
rodiny, sděluji následující:

-Ve věcech jakékoliv pomoci ať už psy-
chické, hmotné či jiné bude vedení města
jednat jen a pouze s postiženými rodinami.
Nikdo z nás nebude licitovat o ceně života
dětí, neboť ta je nenahraditelná. Mohu však
slíbit, že pomůžeme pozůstalým, jak to jen
půjde, po vzájemné dohodě stran. 

- Posouzení viny, či neviny, selhání, či ja-
kéhokoliv zanedbání, které způsobilo tragé-
dii, je v rukou odborníků a Policie ČR. Jejich
závěry budeme plně respektovat.

- Příslušný náměstek primátorky spolu
s odborem zeleně okamžitě předložil Radě
města Zlína návrh neprodlených opatření,
která jsou zaměřená na expertní posouzení
dřevin na území města, zejména však tam,
kde se pohybuje nejvíce lidí. Na ně budou
navazovat další konkrétní kroky.

Vždy, když se stane podobné neštěstí, hle-
dají se viníci, rychle se objeví tzv. odborníci
všeho druhu, lidé jsou také zcela pochopitel-
ně nejistí a všímají si věcí, které je doposud
nezajímaly. Největším nebezpečím pro nás
pro všechny je již zmiňovaná hysterie.
Cožpak vůbec lze pokácet v našem dosud ze-
leném městě všechny stromy vyšší tří metrů
(i tento názor se již objevil), cožpak lze zkon-
trolovat všechny kořeny, kmeny, větve všech
stromů v počtu mnoha desítek tisíc v co nej-
kratší době? 

Na druhé straně však veliká zlínská tragé-
die otevře snad oči všem těm, kteří pod rouš-
kou ochrany přírody velmi aktivně napadají
rozhodnutí odborníků z Odboru zeleně ve
věci kácení stromů a jejich nahrazení novou
výsadbou. Před několika lety jsme tuto situ-
aci zažili např. na malenovickém sídlišti.

Co říci závěrem - nikdy na dva bezvadné
kluky, kteří odešli ze života příliš brzy, neza-
pomeneme. Já osobně nikdy nezapomenu
na setkání se statečnými maminkami
Honzíka i Dana. Zaslouží si naši úctu, re-
spekt a velikou míru ohleduplnosti.

Irena Ondrová
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ ZLÍN JE DEVATENÁCTÝM 

NEJATRAKTIVNĚJŠÍM MÍSTEM
V REPUBLICE 
Město Zlín obsadilo devatenáctou příč-

ku v anketě Nejatraktivnější místo České
republiky v roce 2008. První tři příčky
patří městům Litomyšl, Praha a Třeboň.
V první dvacítce se umístili celkem tři zá-
stupci Zlínského kraje: Zlín (19),
Luhačovice (11) a Kroměříž (15). V třetím
ročníku ankety časopisu Travel in the
Czech Republic hlasovalo v období od 
15. září 2008 do 10. ledna 2009 na 3000
čtenářů. 

■ VE ZLÍNĚ PODLE 
MONTESSORI PEDAGOGIKY
První třídu ve Zlínském kraji, v níž by

se děti učily podle Montessori pedagogi-
ky, otevře od září ZŠ Komenského I ve
Zlíně. Metodu výuky, jejímž základním
mottem je: "Pomoz mi udělat to sám",
aplikuje v současné době pouhých dva-
náct základních škol v celé republice. 

Jedním z pravidel výuky podle
Montessori je práce dětí ve skupinkách.
Pokud si dítě neví s učivem rady, nejdříve
mu poradí kamarád, teprve potom učitel-
ka. Děti si samy také volí pořadí předmě-
tů a v závislosti na svých dovednostech
také dobu, kterou budou probírané látce
věnovat. Na každý den mají stanovený ob-
sah učiva a je pouze na nich, jaký si zvo-
lí časový harmonogram. Přesto i tato tří-
da musí splnit rámcový vzdělávací
program a musí se naučit vše, co se učí
jejich vrstevníci v "běžných" třídách.

Zahájení výuky podle Montessori pod-
poruje i zřizovatel školy, kterým je město
Zlín. Společně se sponzory poskytne po-
třebné finanční prostředky na speciální
na objednávku vyráběné pomůcky, které
děti využívají po celou dobu prvního stup-
ně, a které jsou nezbytné pro výuku. 

■ NOSITELÉ CENY MĚSTA ZLÍNA 
ZVOLENI
Cenu města Zlína za rok 2008 získají

Ing. arch. Ivan Bergmann za nepřehléd-
nutelné dílo pro město Zlín a Miloslav
Regner za dlouholetou úspěšnou organi-
zaci Barum Rally. Oba budoucí nositele
ceny města zvolili zastupitelé v tajném
hlasování. Slavnostní předání Ceny měs-
ta Zlína se uskuteční 3. dubna.

■ ZEMĚDĚLCI MAJÍ POSLEDNÍ TÝDNY
NA EVIDENCI
Pětiletá lhůta, v níž se mohli zemědělští

podnikatelé zaevidovat na živnostenském
úřadě, končí 1. května 2009. Pokud tak
neučiní, právo provozovat zemědělskou
výrobu jim tímto zaniká. Také by mohli
mít problémy se získáním dotací. Správní
poplatek činí tisíc korun. 

Soukromě hospodařícím rolníkům, kte-
ří chtějí nadále vykonávat tuto činnost,
vyplývá povinnost evidence na živnosten-
ském úřadě z nového zákona o zeměděl-
ství. Ten nabyl účinnosti v roce 2004.

■ RADNICE PODPOŘÍ 
CENU SALVATOR
Poskytnutí finančních prostředků ve

výši dvacet tisíc korun Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně na organizaci akce Cena
Salvator 2008 schválili zlínští radní.

Cenu získávají za mimořádné činy v ob-
lasti ochrany života, zdraví, majetku
a bezpečnosti obyvatel členové integrova-
ného záchranného systému i občané
Zlínského kraje. Šestý ročník projektu
Cena Salvator 2008 vyvrcholí slavnost-
ním večerem 16. dubna 2009.

■ ÚDRŽBA SILNIC BYLA 
V LEDNU DRAŽŠÍ
Zimní údržba silnic II. a III. třídy ve

Zlínském kraji stála v lednu 2009 téměř
38,1 milionu korun. Letošní leden byl pro
zimní údržbu silnic velmi náročný, údrž-
ba v tomto měsíci patřila k nejnákladněj-
ším v historii Ředitelství silnic Zlínského
kraje (od roku 2002). Spotřebovalo se 
3 073 tun soli a 10 395 tun inertních ma-
teriálů. Nejvíce posypových materiálů
(464 tun soli a 992 tun inertních materi-
álů) se spotřebovalo na posyp ve čtyřia-
dvacetihodinovém časovém úseku z 5. na
6. ledna.

■ ZLÍN STÁLE TRVÁ NA VRÁCENÍ 
HASIČSKÉ TECHNIKY 
Navrácení hasičské techniky požaduje

město Zlín po obci Želechovice cestou ob-
čansko - právní. Ve věci civilní žaloby
průběžně doplňuje soudu důkazy a sku-
tečnosti tak, aby Okresní soud ve Zlíně
měl k dispozici veškeré údaje a podklady
pro své rozhodnutí. 

Protože mělo město Zlín podezření, že
velitelé želechovických hasičů svým cho-
váním spáchali trestný čin zpronevěry,
muselo využít i trestně - právní cestu.
Pouze orgány činné v trestním řízení mo-
hou prověřit míru nebezpečnosti pro spo-
lečnost. V usnesení, které město Zlín ob-
drželo, policejní komisař konstatuje, že
nedošlo k naplnění všech znaků skutkové
podstaty spáchání trestného činu zprone-
věra, a proto věc odkládá.

Až do doby pravomocného rozhodnutí
soudu se město Zlín k celé věci nebude ví-
ce cestou médií vyjadřovat. 

Magistrát města Zlína hledá dobro-
volné spolupracovníky pro zajištění
roznosu dárkových balíčků jubilan-
tům dožívajícím se životního jubilea,
a to zejména pro lokalitu Malenovice. 

Kontakt: 
Magistrát města Zlína, 
Odbor kanceláře primátora, 
Jana Červenková, 
nám. Míru 12, 761 40 Zlín, 
e-mail: janacervenkova@muzlin.cz, 
tel.: 577 630 159

MMAAGGIISSTTRRÁÁTT  HHLLEEDDÁÁ
nnoovvéé  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkyy
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Den otevřených dveří
v čistírně odpadních vod

Veřejná setkání v roce 2009
Termín Název místní Místo konání Člen RMZ

části, lokality

23. 3. 2009
18 hod. Jaroslavice budova Hasičské zbrojnice

(sál v 1. patře), Zlín - Jaroslavice
Ing. Miroslav Šenkýř

6. 4. 2009
18 hod. Zlín - střed Divadélko v klubu Mgr. Miroslav Kašný

7. 9. 2009
18 hod. Velíková budova kanceláře 

místní části Velíková
(sál Klubu seniorů), 
Dolní konec 53, Zlín - Velíková Ing. Zdeněk Blažek

21. 9. 2009
18 hod. Podvesná, I. Komenského škola (jídelna)

Benešovo nábřeží, 
Zálešná, Kúty MUDr. Josef Devát

5. 10. 2009
18 hod. Vršava pohostinství na Vršavě Mgr. Karel Jankovič

2. 11. 2009
18 hod. Mladcová Klub zahrádkářů, 

Mladcová MUDr. Vladimír Řihák

Čistička odpadních vod v Malenovicích.

DALŠÍ ŠANCE PRO ZLÍN 
Člen Rady města Zlína, předseda Komise

pro strategický rozvoj a záležitosti EU a posla-
nec parlamentu Mgr. Tomáš Úlehla se jako
člen stálé parlamentní skupiny v Radě Evropy
zúčastnil ve dnech 25. - 30. ledna 2009 ple-
nárního zasedání ve francouzském Štrasbur-
ku. Během svého pracovního programu, včetně
dvou jednání výboru pro životního prostředí,
zemědělství a místní demokracii, měl možnost
z pozice místopředsedy euroregionu Bílé-Biele
Karpaty prezentovat také město Zlín a Zlínský
region. Na setkání české a slovenské diploma-
cie ve štrasburské rezidenci velvyslance ČR
zaujaly všechny přítomné delegáty především
zlínské projekty přeshraniční spolupráce, kte-
ré radní Úlehla představil 9. února na eurore-
gionálním setkání v prostorách Hradu
v Bratislavě. 

Sdružení Region Bílé-Biele Karpaty, které-
mu Úlehla již několik let předsedá, se v sou-
časné době se slovenskou stranou připravuje
k vypsání výzev pro žadatele o finanční dotace
v rámci Fondu mikroprojektů. Schválení po-
třebných dokumentů proběhne na valné hro-
madě euroregionu 16. března ve Zlíně.
Statutárnímu městu Zlínu se tak nabízí další
šance získat významnou finanční podporu pro
své projekty. -red-

V rámci oslav Světového dne vody proběhne
v pondělí 23. března mezi 12. a 16. hodinou
den otevřených dveří v Čistírně odpadních vod
(ČOV) v Malenovicích. Zájemcům z řad široké
veřejnosti umožní prohlídku čistírny odpad-
ních vod včetně výkladu společnost Moravská
vodárenská, a.s. 

V ČOV Malenovice budou prohlídky připra-
veny celý den v každou celou hodinu od dva-
nácti do šestnácti hodin. Exkurze povedou za-
městnanci společnosti MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a.s. Zaměstnanci s dlouhodobými
zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství
budou rovněž připraveni reagovat na případné
dotazy návštěvníků.

Návštěvníci i s dětmi a vnoučaty si mohou za
pomoci laborantek MOVO provést rychlý mini-
rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou
s sebou. Voda musí být v čisté plastové láhvi
1,5 l od neslazené minerálky. Návštěvníci si
tak zdarma mohou hravou formou na místě
zjistit orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti
vody a amoniaku. Na základě orientačního mi-
nirozboru si mohou příchozí objednat akredi-
tovaný rozbor vody se slevou. 

Čistírnu odpadních vod (ČOV) Zlín-Ma-
lenovice najdete na trase Zlín - Otrokovice na
konci sídliště Malenovice, odbočka doprava
přes železniční přejezd a most. Zastávka MHD
č. 2, 6, 10 Sklady. Nebo pěší vycházkou či cyk-
loturistikou podél řeky Dřevnice.

Helena Koutná 

V souvislosti se vznikem samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí obdrželo město
Zlín množství připomínek i negativních reakcí. Ty pocházely především od těch, kdož
nejsou a nemohou být detailně obeznámeni se všemi podrobnostmi souvisejícími s tak
zásadním a nesnadným procesem, jakým je vznik nové obce. O korektním a vstřícném
přístupu města Zlína v této věci však svědčí mj. dokumenty zainteresovaných, jakým
je např. i dopis Ministerstva vnitra České republiky. 
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MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v tomto čís-

le magazínu předložil zprávu o čin-
nosti Městské policie Zlín za rok
2008.

V loňském roce tato bezpečnostní
složka úspěšně navázala na organi-
zační změny, které proběhly v roce

předchozím.
Dennodenní
činnost stráž-
níků tak stále
vý znamně j i
spočívá ve
s k u t e č n é
službě veřej-
nosti, pomoci
o b č a n ů m
v nouzi a ak-
tivním udržo-
vání pořádku
a bezpečnosti

na území našeho města. To vše za
dalšího rozvoje preventivních aktivit,
kdy hlavní budovu naší městské po-
licie téměř každý týden navštěvují
třídy ze základních škol, které se tak
mají možnost již v útlém věku sezná-
mit s náročností povolání strážníka
a zároveň jsou vedeny k odpovědnos-
ti za svou vlastní bezpečnost. S tím
souvisí také nové zaměření prevence
do řad další ohrožené skupiny oby-
vatel, kterou jsou senioři. Bezplatná
instalace bezpečnostních řetízků, na
kterou jsme díky kvalitně zpracova-
nému projektu dostali významnou fi-
nanční dotaci z ministerstva vnitra,
se setkala se značným povděkem
těchto spoluobčanů. Nemohu také

opomenout vynikající umístění pro-
jektu Integrovaný bezpečnostní
systém v Evropské ceně prevence
kriminality. Projekt realizovaný MP
Zlín se stal vítězem národního kola
této soutěže a v celoevropském finále
se umístil na bronzové příčce. Takto
úspěšná ještě Česká republika nikdy
v minulosti nebyla.

Loňský rok byl ale také rokem le-
gislativních změn. Ty se odehrály
jak uvnitř samotné Městské policie
Zlín, kdy byl na jaře schválen zcela
nový a stěžejní dokument - organi-
zační řád, tak i v právním řádu naší
republiky, který se činnosti bezpeč-
nostních sborů významně dotýká.
V rámci reformy Policie ČR totiž
proběhla nevídaná změna mnoha
dalších právních norem, mezi který-
mi byl i zákon o obecní policii. Ač
jsme nastávající změny nepodcenili
a všechny navrhované změny pečli-
vě připomínkovali, výsledek je
v mnoha ohledech poněkud rozpači-
tý. Nedokonalost novelizovaných
právních norem, které jsou mnohdy
šity "horkou jehlou", přináší do bu-
doucna namísto zkvalitnění a zefek-
tivnění práce také celou řadu pro-
blémů. Nemám nyní na mysli jen
nelogické omezení při měření nej-
vyšší povolené rychlosti vozidel
strážníky obecních policií, ale jsou
to i evidentní chyby v zákoně
o obecní policii či absurdity v tzv.
protikuřáckém zákonu.

Přesto hodnotím rok 2008 pro
Městskou policii Zlín jako rok dobrý,
kdy odvedená práce strážníků vysoce

převyšuje nastíněné problémy. I letos
totiž strážníci významně napomohli
kontrole kriminality, zadrželi desítky
osob, jejichž jména figurovala v data-
bázi osob hledaných Policií ČR, be-
zezbytku obstáli při plnění úkolů
dvou velkých cvičení IZS, čímž pro-
kázali připravenost k řešení a zvládá-
ní krizových a havarijních stavů, za-
chránili celou řadu lidských životů,
které by bez jejich profesionální po-
moci nejspíše vyhasly. Nelze ale také
nezmínit tzv. běžné činnosti, kdy se
hlídky MP Zlín denně potýkaly s udr-
žováním veřejného pořádku, bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu,
dohlížely nad dodržováním obecně
závazných vyhlášek a pravidel ob-
čanského soužití v našem městě.

Vážení spoluobčané, s vybranými
zákroky či událostmi řešenými
Městskou policií Zlín se můžete se-
známit na webových stránkách:
www.mpzlin.cz. Níže připravený pře-
hled vám nabídne alespoň statistic-
kou představu o četnosti některých
činností, které strážníci ve sledova-
ném období vykonávali.

Martin Janečka, 
1. náměstek primátorky 

STAVBA ROKU 2008
Ještě pár dnů zbývá účastníkům

výstavby, aby se přihlásili do soutěže
Stavba roku 2008 Zlínského kraje.
Termín pro přihlášení stavby je sta-
noven do 15. 3. 2009. 

Soutěží se v šesti kategoriích staveb
včetně rekonstrukcí. Přihlášeny mo-
hou být stavby občanské vybavenos-
ti, domy pro bydlení, rodinné domy,
průmyslové a zemědělské stavby, do-
pravní, inženýrské stavby a ekologic-
ké stavby a také realizace rozvojových
projektů měst a obcí. Zvláštní cena
čeká na stavbu realizovanou v zahra-
ničí nebo v jiném kraji ČR, v případě,
že její projektant nebo dodavatel má
sídlo ve Zlínském kraji. Přihlášené
stavby musí být uvedeny do provozu
rozhodnutím stavebního úřadu nej-
později do 31. 12. 2008. 

Oceněni budou také úspěšní učňo-
vé a nejlepší studentská práce. Více
informací k soutěži a přihláška je na
www.mestozlin.cz/ v sekci Upozor-
ňujeme. -red-

STATISTICKÝ VÝSTUP ČINNOSTÍ MP ZLÍN ZA ROK 2008

Druh činnosti Počet

P Ř I J A T Á O Z N Á M E N Í - celkový počet 10 765
Počet tísňových volání na l. 156 8 803
Přijatá telefonická oznámení 834
Přijatá ústní oznámení 435
Přijatá oznámení z technických systémů 682

P O L I C E J N Í Č I N N O S T I - celkový počet 35 417
Celkový počet zákroků 7 432
Celkový zadokumentovaný počet provedených kontrol 22 050
Počet použití donucovacích prostředků (DP) 29
Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ) 227
- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR 222
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§76/2 TŘ) 165
Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR 48
Celkový počet registrovaných přestupků 22 363
Asistence 3 055

N E P O L I C E J N Í Č I N N O S T I - celkový počet 11 379

Asistence 1 601
Autovraky 100
Havárie, poruchy poškození 552
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Zlín se představuje na veletrzích cestovního ruchu
Zástupci zlínské radnice se každo-

ročně účastní několika vybraných pro-
pagačních akcí, prostřednictvím nichž
seznamují zájemce z České republiky
i ze zahraničí se Zlínem a s možnost-
mi, které východomoravská metropole
a její okolí svým návštěvníkům nabízí. 

Letošní sezonu veletrhů cestovního
ruchu v tuzemsku odstartoval již na
počátku ledna Regiontour 2009
v Brně, v zahraničí Zlín zahájil svou
prezentaci na Vacantiebeurs v nizo-
zemském Utrechtu. Obě zmíněné akce
patří mezi tradiční podniky, na nichž
se město prostřednictvím oddělení 
cestovního ruchu prezentuje pravidel-
ně již několik let. 

Letošního 18. mezinárodního veletr-
hu cestovního ruchu Regiontour
v Brně se Zlín zúčastnil v rámci spo-
lečné prezentace Slovácka, Kroměříž-
ska, Valašska a Zlínska s Luhačo-
vickem.

"Návštěvníci našeho stánku měli nej-
větší zájem o informace a materiály tý-
kající se přehledu cyklostezek, o nové
mapy a o seznam regionálních novinek
a kulturních akcí," uvedla Marcela
Herinková z Městského turistického
a informačního střediska ve Zlíně. 

Na největším nizozemském veletrhu
Vacantiebeurs v Utrechtu se město
Zlín prezentovalo na společném pultu
s regionem Valašsko pod hlavičkou
Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy, o. p. s. 

"Návštěvníci se tu nejvíce zajímali
o kempy ve Zlíně a okolí, a o možnosti
trávení aktivní dovolené ve Zlínském

kraji, především o cykloturistiku," řek-
la Radka Kaňková z oddělení cestovní-
ho ruchu zlínské radnice a dodala:
"Dotazy často směřovaly také k lázním
a k možnostem wellness pobytů."

Hlavním cílem účasti statutárního
města na vybraných akcích zůstává
podpora stávajících turistických mag-
netů ve městě a jeho okolí, a zviditel-
nění nových lákadel pro nejširší veřej-
nost z České republiky i zahraničí.

"Zlín získává pověst turisticky zají-
mavé lokality. Upřímný a především
nebývalý zájem návštěvníků všech vě-
kových kategorií o informace, týkající
se Zlína, mne na letošním veletrhu
v Utrechtu velmi potěšil," řekl náměs-
tek zlínské primátorky Hynek Steska.

Východomoravská metropole se ve-
dle Brna a Utrechtu letos už stačila
prezentovat i na podobných akcích
v Praze, Miláně a Budapešti. Sezonu
veletrhů cestovního ruchu Zlín završí
svou účastí v Ostravě, v Hradci
Králové a v Písku.

Význam každoročního zastoupení
krajské metropole na veletrzích cestov-
ního ruchu tkví nejenom v možnosti
poskytnout zájemcům z řad veřejnosti
aktuální informace, ale také v bezpro-
středním navazování nových kontaktů
s kolegy z jiných měst a regionů. 

"V neposlední řadě jde pak také
o zpětnou vazbu, díky níž může statu-
tární město Zlín lépe reagovat na ak-
tuální poptávku zájemců o návštěvu
města a průběžně korigovat své kon-
cepce v oblasti turismu," konstatoval
Hynek Steska. -pm-

Další zastávky MHD získají nový povrch a nástupiště
Kvalitní zastávkové jízdní pruhy pro

MHD i nová nástupiště získá během
prvního pololetí 2009 pět zlínských za-
stávek MHD na silnicích, jejichž majet-
kovým správcem je Ředitelství silnic
Zlínského kraje (ŘSZK). Za příznivého
počasí by práce na zastávce Pod Babou
směrem do centra Zlína mohly začít už
ve druhém březnovém týdnu.
Následovat budou zastávky Družstevní
v obou směrech a zastávka U Zámku
rovněž v obou směrech.

"Pět zmíněných zastávek MHD dosta-
ne jízdní pruhy z raženého betonu, což
je nejodolnější povrch, jaký se pro tyto
účely používá," uvedl provozně-technic-
ký náměstek ředitele ŘSZK Radek
Berecka.

Rekonstruované zastávky získají také
zvýšené zaoblené obrubníky, které
umožňují přistavovat vozidla MHD blíže
k chodníku a které zmenšují vzdálenost
mezi nástupištěm a podlahou vozidla.
To je výhodné zejména pro osoby se sní-
ženou pohyblivostí, pro vozíčkáře nebo
cestující s kočárky. Investorem chodní-
kové části zastávek včetně obrubníků je
město Zlín.

Tři zastávkové jízdní pruhy tohoto ty-
pu nechalo ŘSZK zhotovit už v loňském

roce v obou směrech na zastávce Křiby
a na zastávce Pod Babou ve směru na
Jižní Svahy. Práce na pěti dalších za-
stávkách začnou v březnu, jakmile to
dovolí počasí, a budou ukončeny do 
30. června 2009.

Pro cestující veřejnost i motoristy bu-
dou stavební práce na nových zastáv-
kových jízdních pruzích znamenat ur-
čitá omezení. Zastávka Pod Babou
a zastávky Družstevní v obou směrech
budou provizorně posunuty po dobu
výstavby do prostoru před zastávko-
vým zálivem. Trolejbusy tedy budou
zastavovat v běžném jízdním pruhu
a motoristé budou mít k dispozici při
průjezdu kolem zastávky vždy jen je-
den volný jízdní pruh. Obě zastávky
U Zámku mají poměrně dlouhé jízdní
pruhy, proto bude výstavba nového po-
vrchu probíhat střídavě vždy v jedné
polovině délky zálivu a ve druhé budou
zastavovat vozidla MHD. 

"Prosíme motoristy o zvýšenou opatr-
nost při jízdě v okolí budovaných zastá-
vek. Věříme, že odvedené dílo bude oby-
vatelům Zlína dlouho dobře sloužit a že
se nám všem nynější několikatýdenní
dopravní omezení vyplatí," dodal Radek
Berecka. -vc-

Český červený kříž 
ve Zlíně bilancuje 

Základní činnost ČČK Zlín se v loňském ro-
ce odvíjela tradičně na pilířích zdravotnické
a pečovatelské služby pro seniory, výchovné
činnosti v oblasti šíření pravidel poskytování
první pomoci a prevence civilizačních chorob
pro širokou veřejnost, propagace bezplatného
dárcovství krve, připravenosti dobrovolníků
pro případ mimořádné události a poskytování
sociálních služeb nepřizpůsobivým občanům. 

Zdravotní sestry a pečovatelky ošetřovaly za
loňský rok 180 seniorů nejen ze Zlína, ale také
Otrokovic, Machové, Karlovic, Lhoty u Malenovic,
Salaše a dalších přilehlých obcí.

Veřejných propagačních akcí zaměřených na
šíření zásad poskytování první pomoci se zúčast-
nilo na 1 200 občanů. V květnu proběhla na ná-
městí Míru soutěž v poskytování první pomoci,
které se zúčastnilo 80 dětí. Tábora s výukou prv-
ní pomoci se zúčastnilo 23 dětí a rekondičního po-
bytu pro děti s ortopedickými vadami 20 dětí.
Kroužky zaměřenými na výuku první pomoci ve-
denými dobrovolnicemi ČČK při základních ško-
lách v celém Zlínském kraji prošlo na 120 dětí.
Lektoři ČČK také proškolili v zásadách poskytová-
ní první pomoci 294 žáků devátých tříd. Veřejných
přednášek zaměřených na prevenci civilizačních
chorob se zúčastnilo 230 občanů. ČČK Zlín se za-
pojil také do kampaně Týden zdraví, BESIP,
Světluška či Den proti rakovině.

Intenzivní kampaň na získávání bezplatných
dárců krve pro Krajskou nemocnici T. Bati, v je-
jímž rámci byla uspořádána konference pro více
než 800 studentů z 10 středních škol Zlínska, při-
nesla odezvu v podobě 700 nových dárců krve.

Také Humanitární jednotka při ČČK Zlín 
úspěšně rozvíjela svoji činnost při pravidelných
setkáních, praktických cvičeních a vzdělávacích
akcích. Jednotka asistovala při cvičeních složek
IZS Trauma 2008 či simulaci mimořádné událos-
ti na ZŠ Kvítková.

O činnosti komplexu sociálních služeb
Azylového zařízení pro muže již bylo informováno
v předešlém čísle Magazínu Zlín, proto jen několik
číselných údajů. Službou azylového domu v roce
2008 prošlo 23 mužů, nocležna byla využita pro
157 noclehů 13 osob, a denního centra využilo 49
mužů 1020krát. Terénní pracovník kontaktoval
151 osob.

ČČK Zlín je nestátní neziskovou organizací,
která finanční prostředky na výše uvedené pro-
gramy získává na základě vypracovaných projek-
tů a smluv uzavřených s institucemi. 

Poděkování patří statutárnímu městu Zlínu,
Zlínskému kraji, Strukturálním fondům EU, 
městu Otrokovicím, obci Machová, soukromým
firmám i občanům finančně podporujícím činnost
ČČK a obzvláště dobrovolníkům místních skupin
ČČK, kteří výše uvedené činnosti podporují 
vlastním úsilím.

Silvie Babčáková, ČČK Zlín 

Pracovnice oddělení cestovního ruchu zlínského
magistrátu na veletrhu v Brně.
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MÍSTNÍ ČÁSTI U MAJÁKU A FILMOVÉ ATELIÉRY
Vážení čtenáři,
v pravidelném seriálu představování

místních částí vám dnes přinášíme
článek o místních částech U Majáku
a Filmové ateliéry.

Obě městské části leží asi 2,5 km na
sever od Zlína, v nadmořské výšce při-
bližně 420 m. Tyto dvě lokality jsou
zcela odlišné již původem svého vzni-
ku, a proto je nutné popsat jejich vý-
voj odděleně. 

Filmové ateliéry byly postaveny fir-
mou Baťa jako komfortní sídliště pro
významné občany města. Sídliště bylo
navrženo velkoryse, je velmi příjemné
pro bydlení a dodnes nemá žádné
zvláštní nedostatky. Žije zde asi 300
občanů. V minulém roce bylo zrekon-
struováno sportovní hřiště, zajíždí
sem MHD a místní komunikace jsou
dobře udržovány. To je důležité i pro-
to, že zdejší Filmovou školu navštěvu-
je mnoho významných hostů. Jeden
nepříjemný problém však způsobuje
špatný stav příjezdové ulice Filmová.
Pozemek pod touto komunikací však
není majetkem města, ale patří státu.
Požadované změny vlastnictví jsou již
přes rok v jednání, po vyřešení může
město Zlín plánovat další opravy nebo
rekonstrukci. Úprava chodníků a okol-
ního porostu zpříjemní tuto oblíbe-
nou vycházkovou trasu k Lesnímu
hřbitovu.

Čtvrť U Majáku patřila až do roku
1993 do katastru Březnice, v tomto
roce se zde konalo referendum o osa-
mostatnění obce Březnice. Na základě
výsledku referenda se Březnice osa-
mostatnila a občané čtvrti U Majáku
požádali o změnu katastru tak, aby se
stali součástí Zlína. Čtvrť U Majáku se
vyvíjela poměrně nekoncepčně. Asi
před sto lety, tady "na kopci" (tak se
zdejší osadě říkalo, než zde byl firmou
Baťa postaven maják s rozhlednou
a malou zoologickou zahradou), bylo
asi 10 chalup. Lidé na svých pozem-
cích přistavovali nové domy pro své
děti a postupně svá pole a louky roz-
prodávali na stavební parcely. Čtvrť se
stále rozrůstala a modernizovala.
Dosud zde žijí pamětníci zavádění
elektrifikace! Budování vodovodu
a kanalizace bylo plánováno a realizo-
váno dříve než obecní komunikace.
A tak se stalo, že kanalizace a vodovod
jsou překryty cestou, což v současné
době trápí uživatele i správce těchto
sítí. Také naši čtvrť ovlivnil Baťa, když
chtěl postavit činžák pro sociálně sla-
bé občany někde na periferii města.
Zdejší majitelé vytipovaného pozemku
souhlasili s výstavbou činžáku výmě-
nou za místo v Baťových závodech pro
jejich dceru. Od té doby zde stojí
"obecňák", je to naše historická budo-
va a letos bude krásně upravená ve
spojitosti s přístavbou multifunkční
budovy. 

V roce 2005 se místním věřícím ob-
čanům podařila zorganizovat a také
zrealizovat velká věc, a to výstavba
Božích muk, zasvěcených Svaté rodi-
ně. Boží muka byla požehnána 26. 6.
2005 a od té doby jsou zde každoroč-
ně pořádány poutě s křížovou cestou,
vedoucí od březnického kostela. 

Kancelář místní části U Majáku,
Filmové ateliéry (dříve Občanská inici-
ativa) zahájila svou činnost v roce
2003 a od svého vzniku až do března
2009 sídlila v budově Ředitelství silnic
a dálnic Zlínského kraje. Nyní je pře-
stěhována do nově zrekonstruované
multifunkční budovy, K Majáku 5005.
Úřední hodiny jsou v pondělí od 15 do
17 hodin, a ve středu od 10 do 12 ho-
din, kontaktní osobou je Jana
Němcová, kontaktní e-mail je kance-
lar_majak@muzlin.cz. 

Pracovnici místní části se brzy poda-
řilo zkontaktovat aktivní lidi, kteří se
také snažili spolupracovat s magistrá-
tem, takže záhy vznikla Regionální ko-
mise čtvrti U Majáku. O tom, že naše
regionální komise (po přejmenování je
to nyní Komise místní části) pracova-
la celých pět let pilně a dobře, a že
město Zlín našim potřebám porozu-
mělo, se dnes může přesvědčit každý.
Naše organizovaná spolupráce přináší
ovoce. Prvním úspěchem komise je vy-
jednání možnosti zachovat zdejší ob-
chod. Důvodů ke spokojenosti přibý-
vá. V roce 2004 jsme se dočkali
rekonstrukce cesty a vybudování při-
lehlého chodníku v ceně asi 2 miliony
korun, které vedou z ulice Březnické
do naší čtvrti. Později se podařilo vy-
jednat s Odborem dopravy a silniční-
ho hospodářství a Odborem městské
zeleně Magistrátu města Zlína vypra-
cování projektu pro stavbu sportovní-
ho hřiště a točny MHD. Komise místní
části má také nemalou zásluhu na
rozhodnutí vybudovat kruhový objezd
na ulici Březnická, bez něhož by neby-
lo možné zajistit dopravní obslužnost
naší čtvrti. Zajíždění autobusu do
čtvrti je naším prioritním požadav-

kem, protože nemůžeme pouštět malé
školáky přes nebezpečnou a velmi 
frekventovanou křižovatku. A starší
občané a maminky s kočárky také uví-
tají, když se jim docházková vzdále-
nost výrazně zkrátí. Kruhová křižovat-
ka byla postavena ve spolupráci
Ředitelství silnic a dálnic Zlínského
kraje a města Zlína v srpnu 2006.
Celková investice byla téměř 15 milio-
nů korun. Koncem minulého roku za-
čala realizace sportovního a dětského
hřiště. Obě tato hřiště jsou součástí
projektu, který zahrnuje i točnu MHD
a rekonstrukci zbývající části příjezdo-
vé cesty s chodníkem a zastávkou
u obchodu. V letošním roce bude rea-
lizace celého projektu dokončena,
předpokládaná investice je asi 6 mili-
onů korun. Součástí projektu je i par-
ková úprava okolního terénu a výstav-
ba přístupových chodníků, takže
vznikne příjemný rekreační prostor
pro nás a také pro ostatní obyvatele
Zlína. To je další důvod k naší velké
spokojenosti!

Nejnovějším výsledkem naší dobré
spolupráce s městem Zlínem je nový
multifunkční kulturní objekt. Jedná
se o přístavbu k obecnímu bytovému
domu, který bude renovován v jednot-
ném stylu, cena této přístavby bude
asi 6 milionů korun. Kromě Kanceláře
místní části U Majáku a Filmové ateli-
ery, bude nový objekt sloužit jako klu-
bovna pro seniory, a také pro nejrůz-
nější organizované aktivity ostatních
občanů. Naše nová klubovna nás těší
o to více, že vznikla v neuvěřitelně
krátkém čase. Díky paní primátorce
Ireně Ondrové a jejímu náměstkovi
Miroslavu Kašnému jsme náš záměr
dokázali rychle prosadit. Měli jsme
štěstí na dobré organizátory a realizá-
tory této stavby, vždyť první cihla byla
položena 10. října loňského roku a od
letošního února již funguje nový
Senior klub i kancelář místní části.
Máme tedy další důvody k radosti,
protože se konečně můžeme společně
scházet, sportovat, besedovat a bavit
se.

Naše místní komise však na vavří-
nech rozhodně neusne. Závažných ne-
vyřešených problémů nám stále ještě
několik zůstává.

Hlavním nevyřešeným úkolem je vy-
budování kanalizační sítě v celé zá-
padní části lokality a úprava ulice
Dolní Paseky. Problematické je i par-
kování ve čtvrti. Menších problémů je
ještě více, ale věříme, že všechny 
budou postupně odstraněny, protože
již víme, že existují cesty, jak je lze 
vyřešit, a že město Zlín společně
s Magistrátem města Zlína nám bude
pomáhat jako doposud.

Jana Němcová, 
pracovnice kanceláře 

místní části 
U Majáku a Filmové ateliéry

Boží muka



"Prokletý zrady zvon,
laškující šampáňo i hrdý Albion
a my vás i se srpokladivem 
milovali..."
Dobová parafráze

Diplomatické drama začalo již v zá-
ří 1938 v Mnichově zmrzačením re-
publiky podlou zradou spojenců -
Anglie a Francie. Prezidentu Benešovi
vyčítanou nabídku "nezištné sovětské
pomoci" možno považovat - což se
o pár měsíců později potvrdilo - pou-
ze za pohádkový blábol. Nepřipravená
sovětská armáda neměla navíc zajiš-
těn průchod Polskem ani Rumun-
skem. Poté následovala vynucená
Benešova abdikace, volba již předem
obětovaného a zdravotně zlomeného
E. Háchy a pozvolné umírání posled-
ních zbytků demokracie v krátkém ži-
votě tzv. "Druhé republiky". Klasické
politické strany vystřídaly v boji
o moc dva bloky: pravicový, reprezen-
tovaný Stranou nár. jednoty, a pseu-
dolevicový pod hlavičkou Nár. strany
práce. Oba se však ještě před vpádem
Němců vzájemně předháněly v aktivi-
zaci antisemitských nařízení, jedova-
tých pomluvách a ostouzení bývalé
vlády. Prostý občan se ocitl v na-
prosté beznaději a marnosti.

A JAK TO BYLO VE ZLÍNĚ?
Město se v průběhu třicátých let

náležitě rozrostlo díky nebývalému
rozvoji Baťových závodů a jejich sor-
timentní diverzifikaci včetně realizace
podnikatelských záměrů v 63 zemích
v podstatě celého světa. Jen závody
v ČSR zaměstnávaly téměř 40 tisíc
pracovníků nejrůznějších profesí.
Výrobní program zahrnoval nejen
obuv či punčochy, ale konkurenčně
i pneumatiky, elektrické motory a ob-
ráběcí stroje, ale také letadla, jízdní
kola vč. přípravy výroby lidového au-
tomobilu. Vlastní stavební organizace
vč. špičkových projektantů, architek-
tů či konstruktérů zajišťovala kom-
pletaci výstavby od tov. budov, přes
bytovou výstavbu, školy, prodejny
a dokonce i kostely. V počtu obyvatel
se postupně naplňovala původní vize
T. Bati - Velký Zlín s 50 tisíci obyva-
teli.

Nyní jsme v březnu 1939. Město
je stále plné podnikavého dynamis-
mu a roste do moderní krásy. Mluví
se o české Americe. Hotel Spole-
čenský dům je nepřetržitě zaplněn
obchodními návštěvami a někdy
i zvědavci z celého světa. Vstupu 
do města vévodí 16patrový mrako-
drap, pyšná centrála světové firmy,
tehdy v této části Evropy rekordně
nejvyšší.

To vše však zpřetrhala nadiktovaná
cesta prezidenta Háchy do Berlína
14. března, kde při noční audienci
u Hitlera zcela vyčerpán a zlomen za
lékařské asistence podepsal pod po-
hrůžkou okamžitého leteckého zniče-
ní Prahy přijetí OCHRANY
PROTEKTORÁTU - tj. zbytku Čech
a Moravy (Slováci byli již Hitlerem
osamostatněni) "laskavou" Velkoně-
meckou Říší, jejímž územním celkem
se tímto aktem současně stal.

Na to středeční kalné ráno se dá
těžko zapomenout. České obyvatel-
stvo s hrůzou v očích sledovalo u ra-
diopřijímačů děsivé zprávy o postupu
nacistických vojsk a obsazování na-
šich měst.

Na zlínském náměstí se promrzlí
a promáčení Frickové objevili v odpo-
ledních hodinách. Od rána je na rad-
nici čekala hrstka místních "pravo-
věrných" soukmenovců, pyšnících se
ryzími německými jmény: Duchek,
Swoboda, Nowák, Horak, Petzina,
Pazowsky... Mnozí Zlíňané do té doby
ani netušili, že jejich soused je
Němec.

Ale i to se rychle změnilo. Zlín se
stal sídlem Oberlandratu a Němci od-
tud vládli od Vsetína až po Hodonín.
Především pomocí rozsáhlé úřadovny
Gestapa - a ta zlínská patřila mezi
nejaktivnější. Počet zatčených se rok
od roku zvyšoval od původních 150
až po více než tisíc. Rovněž hrstka
místních Němců se brzy rozrostla 
na pořádnou hordu. Nová budova 
gymnázia byla zabrána pro německé
školáky.

Objektem prvořadého zájmu se pro
okupanty staly také všechny zlínské
obchody - tehdy ještě dobře zásobené
na rozdíl od situace v Německu.
Umožnil jim to i krvelačný kurz ně-
mecké marky vůči české koruně
1:10. Německé kobylky se vrhaly na
všechno - od potravin, přes obuv
a textilie až po zlaté či stříbrné šper-
ky. Do Německa směřovaly tisíce ba-
líků. Pouze jedna věc byla tabu -
Němci měli přísný zákaz nákupu
v obchodech, které vlastnili Židé.
Městská policie je musela zřetelně
označit.

Pak následovala doslovná smršť
nařízení, příkazů a zákazů. Doslova
přes noc se začalo jezdit VPRAVO. Byl
zakázán poslech "nepřátelského roz-
hlasu" pod pohrůžkou vězení. Musely
se odevzdat všechny zbraně (jen
v Malenovicích přišli místní myslivci
o 150 loveckých pušek, 10 kulovnic
a několik pistolí). Obecní kroniky se
soustřeďovaly na okresních úřadech.
Ve školních učebnicích se zalepovaly
celé stránky a černila se tuší i "č"

v označení Kč. Podporovalo se
UDAVAČSTVÍ a nedůvěra.

Stupňující se nacistický útlak a ná-
sledné represe Gestapa se projevily
vůči českému obyvatelstvu již v prů-
běhu roku 1939. Zejména pak po ne-
pokojích okolo 28. října a následném
uzavření všech českých vysokých
škol. Rezistentní ilegální organizace -
především vojenská Obrana národa
a konspirativní buňky rozpuštěné
KSČ byly bohužel nedlouho po zahá-
jení aktivního odporu (zpravodajství,
vysílačky, sabotáže, letáky) citelně
zasaženy pomocí infiltrovaných zrád-
ců a konfidentů. Tragický osud po-
tkal i tzv. Inženýrskou skupinu
v Baťových závodech.

Ani sílící teror vůči všemu českému
a vlasteneckému nedovedl Němce
k celkovému umrtvení kulturního
a společenského života ve městě.
Většina organizací typu Sokol, Orel,
Skaut byla doslova rozehnána ne-
dlouho po okupaci, ale mládež se
rychle po vzoru Rychlých šípů sdru-
žovala v Klubech Mladého hlasatele
a dospělí se sdružovali zejména ve
sportovních klubech a zájmových
společnostech od filatelie až po holu-
báře. Nebývalému zájmu se i nadále
těšily Výtvarné salony a oba ročníky
Filmových žní v roce 1940 a 1941,
které se nesporně staly zárodkem
poválečných filmových festivalů.
Byla to skvělá přehlídka české filmo-
vé produkce a filmy To byl český mu-
zikant, Advokát chudých či Noční
motýl jsou dodnes ozdobou filmoték.
Tehdy navíc spolu s dalšími burcova-
ly i národní povědomí. Kudlovské
ateliery se staly tvůrčím azylem celé
řady filmových umělců (Klos, Kol-
da, Lehovec, Hackenschmied aj.).
Hermína Týrlová zde dokončila první
animovaný film - Ferdu mravence
a začala slavná historie českého tri-
kového filmu. České školství bylo na-
cisty soustavně decimováno. Školní
docházka byla zkrácena na 8 let, ze
školních osnov zmizel dějepis s vlas-
tivědou, zeměpisné názvy byly po-
němčeny a nejhorší známkou se sta-
la šestka. Střední školy byly značně
zredukovány. Pouze aktivní připrave-
nost vedení firmy Baťa umožnila za-
hájení vyučování ve zlínské Škole
umění v září 1939.

Protektorát decimoval naše obyva-
telstvo až do května 1945. Bylo to
2416 vskutku černých dnů a skonči-
ly spolu s válkou a kýženou svobodou
a osvobozením. Historii této nera-
dostné doby si necháme na příště.

Ing. Jan Lamper, 
kronikář města Zlína 
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H I S T O R I E



9

UNIKÁTNÍ VÝSTAVA

Společný rozsáhlý výstavní projekt
Národní galerie v Praze a Krajské ga-
lerie výtvarného umění ve Zlíně po-
prvé představí atraktivní a divácky
poutavou formou široké veřejnosti
významnou kapitolu v meziváleč-
ných československých dějinách
a nejslavnější kapitolu v dějinách
Zlína - fenomén Baťa.

Zlínská architektura představuje
ojedinělý úkaz nejen v českém měřít-
ku. V jejím základu stojí jedno z nej-
rozsáhlejších a zároveň nejpromyšle-
nějších užití dokonalé standardizace
a typizace, maximální ekonomizace
pořízení stavby a maximální zjedno-
dušení a omezení počtu stavebních
prvků u všech typů staveb.
A výsledkem toho je jedna
z nejpůsobivějších větví mo-
derní architektury.

Základem byl železobetono-
vý skelet s unifikovaným roz-
ponem 6,15x6,15 metrů vy-
tvářený kruhovým ocelovým
bedněním. Bylo lhostejno, zda
jde o budoucí tovární objekt,
školu, hotel nebo internát.
Skelet byl doplněn cihelnou
vyzdívkou a okny v kovových
rámech. Jediné možné variace
v rámci základního schématu
byly u poměru plné a proskle-
né plochy a jen výjimečné
omítnutí vyzděných částí.

Přitom výsledkem takového-
to striktního výchozího omezení je
architektura vysoce působivá, exakt-
ní a přitom nabitá výrazovostí, ar-
chitektura s vlastní strojovou esteti-
kou. Architektura, která vždy ctila
své prostředí a vytvářela ucelené
soubory logicky koncipované provoz-
ně, a přitom komponované se samo-
zřejmou harmoničností. Architektu-
ra, která se díky (či navzdory?) své
přísné exaktnosti stala dobrým vý-
vozním artiklem.

Baťovská města, vytvořená po ce-
lém světě, mají v základu stejný kon-
strukčně architektonický princip,
stejný sortiment staveb a stejnou
kompozici, jsou jasně poznatelná,
a přitom vždy svébytná. Byla dílem
jen velmi omezeného množství archi-
tektů a je na ní patrný silný vliv sta-
vebníka, jeho jasná představa o vý-
sledku. Z druhé strany je patrné, že
ti tvůrci, kteří na tento základní po-
žadavek přistoupili, dokázali v něm
najít dostatek možností pro vlastní
invenci, projevení své tvořivosti.

Výstava jako celek bude rozdělena
do několika relativně samostatných,
ale vzájemně souvisejících částí -
sektorů tak, aby poskytla přehled
jak o jednotlivých oblastech, tak
komplexně postihla fenomén Baťa.

Úvodní historický exkurz představí
historii firmy a osobnost jejího za-
kladatele Tomáše Bati, jednoho
z největších podnikatelů své doby.
Pozornost bude věnována i prvním
stavebním aktivitám, spojeným se
jménem architekta Jana Kotěry.

Období největšího rozvoje firmy
Baťa a její stavební expanzi ve Zlíně,
v Československu i v celém světě bu-
de věnována stěžejní část expozice.

Enormní meziválečná stavitelská
činnost T. Bati a J. A. Bati a jejich
týmu renomovaných architektů 
(J. Kotěra, F. L. Gahura, M. Lorenc,
V. Karfík) proměnila během třiceti
let třítisícové městečko v aglomeraci
unikátní funkcionalistické architek-
tury s 43 500 obyvateli. Zlín se stal
během necelých třiceti let díky sta-
vebním aktivitám firmy Baťa jedním
z nejvýraznějších center meziválečné
architektury v Československu i je-
diným důsledně budovaným a reali-
zovaným funkcionalistickým měs-
tem v Evropě. Nevídaným tempem
vznikla významná aglomerace s roz-
sáhlou infrastrukturou. Město zís-
kalo svou charakteristickou tvář, da-
nou specifickým standardizovaným
pojetím výstavby firmy Baťa. Tento
charakter a specifika se odrazily
i v expanzi firemní výstavby mimo
Zlín. Nejprve v realizaci obchodní sí-
tě a obchodních domů - domů služ-
by v celé republice i v zahraničí, ale
především při výstavbě firemních sa-

telitních továren a měst v celém svě-
tě.

Závěr - období po roce 1945. I když
ve vedení zestátněných zlínských to-
váren získali r. 1945 převahu komu-
nisté a po převratu v únoru 1948 pro-
sadili, že od 1. 1. 1949 se bývalé
Baťovy závody musely přejmenovat na
Svit a město Zlín získalo vnucený ná-
zev Gottwaldov, pokračoval ještě do
šedesátých let vliv firemní strategie
v řadě odvětví, především v architek-
tuře a stavebnictví. Výstava představí
nejvýznamnější realizace a projekty
z tohoto období doznívání.

Výstava představí řadu dosud ne-
zveřejněných materiálů nejen z fondů

obou pořádajících institucí, ale
i významných archivních fondů
- fotografie, plánovou doku-
mentaci, architektonické kres-
by a filmy, které doplní fotodo-
kumentace současného Zlína.

Důraz bude kladen přede-
vším na modely, ať dochované
dobové nebo později zcela nově
postavené. Mezi nimi budou
zastoupeny mj. Společenské
domy ve Zlíně a Otrokovicích-
-Baťově, Masarykovy školy,
Správní budova zvaná "21",
prospekt se Studijními ústavy,
Památníkem Tomáše Bati a in-
ternáty ve Zlíně, zahraniční ko-
lonie Möhlin či jednotlivé typy
rodinných domů. Bude též

představen model základního kon-
strukčního modulu v měřítku 1:1, tj.
jedno pole skeletové konstrukce
o rozponech 6,15x6,15 metrů.

Ke zhlédnutí bude i plánová doku-
mentace nejvýznamnějších staveb
a nerealizovaných návrhů ze soutěží
a příslušné fotografie, v konfrontaci
dobových a současných.

Atmosféru Zlína jako Baťova měs-
ta práce dokreslí fotografie ze života
města 20. a 30. let a připomínky re-
klamních aktivit firmy (plakáty, fil-
my), činnosti Školy umění, firemní
noviny, časopisy a publikace. V době
konání výstavy budou v dohodnu-
tém režimu jako "exteritoriální" ex-
ponáty přístupny vybrané baťovské
stavby nejen ve Zlíně.

K výstavě bude vydán obsáhlý ka-
talog a uspořádána odborná konfe-
rence.

Výstava je uspořádaná ve spolu-
práci se Zlínským krajem a statu-
tárním městem Zlínem.

Zdroj: Zlínský kraj

FENOMÉN BAËA - ZLÍNSKÁ ARCHITEKTURA 1910–1960
19. 3. - 31. 5. 2009, VeletrÏní palác, v˘chodní kfiídlo a respirium 1. patra

Zlín - Podvesná z roku 1951



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

Rezervace vstupenek: 
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin

Zlínská kina Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO
a KINO KVĚTEN připravila na březen:

KURÝR 3 
Francie-2008-100 minut-titulky-akční-(12)-SPI
Hrají: Jason Statham (Frank Martin), Natalya Rudakova (Valentina),
FranĒois Berléand (Tarconi), Robert Knepper (Johnson) 
Režie: Olivier Megaton

SPIRIT 
USA-2008-108 minut-titulky-akční-(12)-Palace Cinemas
Režie: Frank Miller

BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 3D
USA- 2008-96 minut-český dabing-animovaná rodinná komedie -
(0)- Falcon
Animovaným postavám své hlasy propůjčili: John Travolta, Woody
Harrelson, Bruce Greenwood, Chloe Moretz, Nathan Greno, Nick
Swardson, Miley Cyrus. Režie: Chris Williams, Byron Howard

BABIČKA 
SR/ČR-2009-74 minut- tragikomedie- (15)- Cinemart
Dokumentární film o babičce, která se musí vyrovnat nejen se stár-
nutím... 
Režie: Zuzana Piussi

NOUZOVÝ VÝCHOD 
USA-2007-119 minut-titulky-drama-(15)-Bontonfilm
Režie: Sam Mendes

VÉVODKYNĚ
USA/Anglie/Itálie/Francie/Dánsko-2008-110 minut-titulky-histo-
rické drama-(0)-Bioscop
Příběh nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny
Georgiany (Keira Knightley), praprapratetičky princezny Diany. 
Režie: Saul Ding

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
ČR/SR/Japonsko-2009-74 minut-animovaný-CinemArt-(0)
Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky,
které se tu zabydlely ve starém kufru. 
Režie: Jiří Barta

STRÁŽCI - WATCHMEN
Velká Británie/USA/Kanada-2009-akční/sci-fi-163 minut-titulky-
Bontonfilm-(15)
Hrají: Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, Billy Crudup, Malin
Akerman, Carla Gugino, Jackie Earle Haley. 
Režie: Zack Snyder

VENI,VIDI,VICI
ČR-2009-komedie/romantický-90 minut-SPI
Hrají: Filip Tomsa, Sandra Nováková, Jitka Kocurová, Václav
Postránecký, Bohumil Klepl. 
Režie: Pavel Göbl

MARLEY A JÁ
USA-2008-rodinná komedie-111 minut-titulky-Bontonfilm-(0)
Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Kathleen Turner,
Alan Arkin. 
Režie: David Frankel

NENAROZENÍ
USA-2009-horor-87 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Hrají: Odette Yustman, Gary Oldman, Megan Good, Carla Gugino
Režie: David S. Goyer

NORMAL
ČR/Makedonie-2009-thriller-95 minut-Bontonfilm-(18)
Thriller Normal je natočený podle skutečného případu sériových
vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. 
Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Havlová, Miroslav
Táborský, Meto Jovanovski, Jan Vlasák a další. 
Režie: Julius Ševčík

MONSTRA VS. VETŘELCI 3D
USA-2009-český dabing-komedie-Bontonfilm-(0)
Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané.
Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou po-
stavit. 
Hrají (v českém znění): Hana Ševčíková, Michal Holán, Filip Švarc,
Jiří Knot. 
Režie: Rob Letterman, Conrad Vernon

KINA

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
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RŮŽOVÝ PANTER 2
USA-2009-komedie/dobrodr./rodinný-92 minut-titulky-Falcon-(0)
Pokračování úspěšného hitu z roku 2006, v němž se Steve Martin
poprvé ujal role neohroženého a neohrabaného francouzského de-
tektiva, inspektora Jacuese Clouseaua. Režie: Harald Zwart

SEDM ŽIVOTŮ
USA-2008-drama-123 minut-titulky-Falcon-(12)
V hlavní roli Will Smith. 
Režie: Gabriele Muccino

SEX DRIVE
USA-2008-109 minut-komedie-titulky-SPI-(12)
Režie: Sean Anders 

MILIONÁŘ Z CHATRČE 
Velká Británie/USA-2008-drama/krimi/romantický-120 minut-ti-
tulky-Bontonfilm-(12)
Čerstvý držitel čtyř Zlatých glóbů (za nejlepší film, scénář, režii a pů-
vodní hudbu) je právem pasován na černého koně letošních Oscarů.
Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor
Režie: Danny Boyle, Loveleen Tandan 

CINKA PANNA
SR-2009-hudební-130 minut-Bontonfilm-(15)
Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského roz-
hodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském
světě...
Hrají: Anna Giorgobiani, Balázs Galko, Martin Dejdar, Balázs Móres,
Zuzana Krónerová, Jozef Vajda, Martin Huba, Marián Slovák,
Adrian Jastraban, Ján Zachar. 
Režie: Dušan Rapoš

EL PASO
ČR-2008-98 minut-drama-Falcon-(O)
"El paso" je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, matky
devíti dětí. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař,
Igor Chmela, Vladimír Javorský, Jana Janěková ml., Petr Lněnička,
David Matásek, Igor Bareš a další. 
Režie: Zdeněk Tyc

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Francie-2007-85 minut-dokument-titulky-SPI-(0) 
Skrz nádherné a dojemné obrazy nás snímek Zamilovaná zvířata zve
na cestu do různých koutů světa, abychom zhlédli ty nejneobyčej-
nější milostné eposy. 
Režie: Laurent Charbonnier

MILK
USA-2008-128 minut-drama-titulky-HCE
Hrdina umírá jednou, zbabělec tisíckrát...
Režisér Gus Van Sant a Sean Penn oživili příběh člověka, který je do
dnešní doby považován za jednoho z největších mučedníků americ-
ké historie. Za svou sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším, co
člověk má - životem. 

GOLDEN APPLE CINEMA - PROJEKT 100
4. března - SEDM SAMURAJŮ 
Japonsko-207 minut-AČFK-(0)
Japonský předchůdce Sedmi statečných získal v roce 1954
Stříbrného lva v Benátkách. 

11. března - UPÍR NOSFERATU
Německo-70 minut-AČFK-(12)
Jeden z prvních hororů, který je adaptací klasického díla Brama
Stokera Dracula. 

18. března - ANTÉNA
Argentina-90 minut-AČFK-(0)
Reflexivní alegorická pohádka s okázalou inspirací v němých fil-
mech. 

25. března - FARMA ZVÍŘAT
Velká Británie-80 minut-AČFK-(0)
Animovaná Farma zvířat je adaptací slavné stejnojmenné bajky
George Orwella o nebezpečí totalitních systémů, jež se stala ostrou
kritikou stalinského režimu. 

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Pondělí 2. března v 10 hodin Velké kino
ČAS UMÍRAT
Polsko-2007-104 minut-titulky-drama-AČFK-(12)
Režie: Dorota Kedzierzawska

Středa 11. března ve 14 hodin Golden Apple Cinema
NOCI V RODANTHE
USA-2008-romantický- WarnerBros-(12)
Režie: George C.Wolfe

Středa 18. března ve 14 hodin Velké kino
AUSTRÁLIE
USA-2008-170 minut-titulky-romantické drama-Bontonfilm-(O)
Režie: Baz Luhrmann

Pátek 27. března v 17 hodin kino Květen
VICKY CRISTINA BARCELONA 
USA/Španělsko-96 minut-titulky-romantická komedie-Aerofilms-
(15)
Režie: Woody Allen

Březen  v  ku l tu ře

90 let
Vojasová Emilie 

Heller Josef 
Barboříková Ludmila 

Mojžíšová Libuše 
Holešová Anežka 

Procházka Vjačeslav 

91 let
Bezemková Anežka 

Surman Josef 

92 let
Kufa Jan 

Cielecký Jaroslav 
Pachl Jan 

93 let
Coufal František 
Mašlaňová Pavla 

94 let
Soukupová Marie 
Odložilíková Marie 
Jáněová Jaroslava 

96 let
Kremserová Růžena 

Šiška Jan 
Stackeová Anna 

97 let
Šimková Zdenka 
Chytilová Anežka 
Štětkářová Helena 

9. 1. 
Štěpán Lupač, Andrea Minaříková (Zlín, Kelníky)

31. 1. 
Petr Janiš, Lucie Pátková (Třanovice, Zlín)
Martin Benjamin Baumann, Kristýna Martincová 

(Rakousko, Zlín)

9. 1. 2009
Vanda Vaňková, nar. 16. 8. 2008, tř. T. Bati
Ondřej Martinek, nar. 24. 7. 2008, Budovatelská
Štěpán Vitásek, nar. 25. 7. 2008, U Zimního stadionu
Jan Vítek, nar. 29. 7. 2008, Štefánikova
Lukáš Kolařík, nar. 1. 8. 2008, Družstevní
Elizabeth Ernekerová, nar. 18. 8. 2008, Slovenská
Matyas Šopík, nar. 18. 8. 2008, tř. Svobody, Malenovice
Julie Kafková, nar. 16. 8. 2008, Příkrá
Jakub Červinka, nar. 12. 8. 2008, Ořechovka, Štípa
Sára Piškulová, nar. 18. 8. 2008, Křiby
Sabina Pavelková, nar. 13. 8. 2008, Zálešná

16. 1. 2009
Tereza Čižmářová, nar. 30. 8. 2008, Fügnerovo nábř. 
Pavel Doležel, nar. 24. 8. 2008, Zálešná
Andrea Habáňová, nar. 14. 8. 2008, Kamenná
Jakub Vašina, nar. 30. 8. 2008, Lešetín
Jan Chmelař, nar. 22. 8. 2008, Osvoboditelů
Julie Rýcová, nar. 25. 8. 2008, Štefánikova
Filip Hochmajer, nar. 26. 8. 2008, Větrná
Marek Mitáš, nar. 21. 8. 2008, Nad Ovčírnou
Anita Hostašová, nar. 19. 8. 2008, Štefánikova
Michal Mamula, nar. 27. 8. 2008, Kúty
Dominik Kozmík, nar. 22. 8. 2008, Slezská
Sára Petřvalská, nar. 23. 8. 2008, Polní
Karel Matocha, nar. 19. 8. 2008, Tyršova, Malenovice

30. 1. 2009
Sofie Tereza Sedlářová, nar. 12. 8. 2008, U Trojáku
Jindřich Kuchař, nar. 13. 8. 2008, Okružní
Karolína Vitmanová, nar. 8. 9. 2008, nám. Míru
Sára Hošková, nar. 30. 8. 2008, Vršava
Martin Srcháček, nar. 15. 8. 2008, Jílová
Adéla Juřenová, nar. 31. 8. 2008, Pod Rozhlednou
Nikola Prusenovská, nar. 5. 9. 2008, Luční
Matyáš Doležal, nar. 9. 9. 2008, Podvesná
Emma Jahudková, nar. 6. 9. 2008, Okružní
Matyáš Kurfürst, nar. 2. 9. 2008, Pod Mlýnem
Viktorie Bartušová, nar. 8. 9. 2008, tř. T. Bati
Sára Ševčíková, nar. 8. 9. 2008, nám. Míru
Dora Maňasová, nar. 6. 9. 2008, Podlesí
Oliver Pippal, nar. 6. 9. 2008, Budovatelská

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - LEDEN 2009

JUBILANTI – BŘEZEN 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



23. pondělí - 19.00 hodin - ZADÁNO
OSOBNOST ROKU 2008 VE ZLÍNSKÉM KRAJI

24. úterý - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

25. středa - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

25. středa - 17.00 hodin 9
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

26. čtvrtek - 10.30 hodin 15
26. čtvrtek - 14.30 hodin
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov
HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

27. pátek - 19.00 hodin 5
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI
představení k Mezinárodnímu dni divadla

28. sobota - 17.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY
představení ke Dni učitelů

29. neděle - 14.30 hodin 19
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové
O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

31. úterý - 10.00 hodin 13
31. úterý - 14.30 hodin
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové
O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

31. úterý - 19.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

STUDIO Z

5. čtvrtek - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY

DIVADÉLKO V KLUBU

10. úterý - 19.00 hodin - PREMIÉRA
Karel Semerád: MADAM PIAF

16. pondělí - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU 
divadelní talk show Heleny Simerské s Petrou Domžalovou
a Josefem Kollerem

17. úterý - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

23. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

26. čtvrtek - 19.00 hodin - ZADÁNO
Karel Semerád: MADAM PIAF

ZÁJEZDY

8. neděle - 16.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
hrajeme ve Vsetíně

29. neděle - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
hrajeme v Praze na přehlídce ČESKÉ DIVADLO 2008

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na duben bude zahájen 16. března 2009

(pro předplatitele prodej již od 13. března - předplatenku s sebou)

3. 4. - 19.00 hodin 7
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

4. 4. - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

8. 4. - 19.00 hodin 2
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

9. 4. - 19.00 hodin - Studio Z PREMIÉRA
Jozef Krasula, Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE

25. 4. - 19.00 hodin PREMIÉRA
Tankred Dorst: MERLIN aneb PUSTÁ ZEM

HOSTÉ V DUBNU

2. 4. - 10.30 hodin 14
2. 4. - 14.30 hodin
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

DALŠÍ AKCE VE VELKÉM KINĚ
PŘÍMÉ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU 

Sobota 7. března 2009/18.45 hod. 
Giacomo Puccini: MADAME BUTTERFLY
Příběh z exotického prostředí, soustředěný na dramatický osud při-
tažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem nepoznaného.
Inscenace nedávno zesnulého filmového a divadelního režiséra
Anthonyho Minghelly otevírala v Metropolitní opeře sezonu
2006/2007. Do hlavní role Čo Čo San se vrací skvělá sopranistka
Cristina Gallardo-Domās. 
Patrick Summers (dirigent), Anthony Minghella (režie)
Nastudováno v italském jazyce s českými titulky
Pro velký zájem o toto představení doporučujeme zakoupit vstupenky
v předprodeji a rezervované vstupenky vyzvednout včas - pokud mož-
no do 2. 3. 2009

Sobota 21. března 2009/17.45 hod. 
Vincenzo Bellini: LA SONNAMBULA (Náměsíčná)
Oblíbená Belliniho lyrická belcantová opera "stojí a padá" na před-
stavitelích titulní dvojice. V inscenaci Mary Zimmermanové se opět
setkají neodolatelná Natalie Dessay a famózní Juan Diego Flórez,
kteří byli v minulé sezoně partnery v Dceři pluku."Oba předvádí čí-
tankové bel canto a oba jsou výbornými, oduševnělými a jevištně
atraktivními herci,“ hodnotí kritika. Dirigentskou taktovkou vládne
Evelino Pido.
Nastudováno v italském jazyce s českými titulky 

31. 3. AKUSTICKÉ TURNÉ PETR KOLÁŘ 2009

KINO KVĚTEN 
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel.: 577 103 284

VÍTEJTE V KLDR
ČR-2009-72 minut-dokument-Aerofilms-(12)
Kdo a proč se vydá na dovolenou do země, která je hrozbou pro bez-
pečnost celého světa? Námět a režie Linda Jablonská

CHE GUEVARA - REVOLUCE
USA/Francie/Španělsko-2008-131 minut-titulky-SPI-(15)
Režie: Steven Soderbergh

MADE IN FAMU
ČR-2008-73 minut-pásmo krátkých filmů-Bontonfilm-(12)
Projekt Made in FAMU se snaží přiblížit současnou tvorbu studentů
FAMU. 
Jedná se o čtyři tematicky rozdílné filmy - Radio Kebrle, Vračka,
Draci a sci-fi film nominovaný na studentského Oscara - I am big-
ger and better.

VALČÍK S BAŠÍREM
Izrael, Německo, Francie-2008-85 minut-titulky-Aerofilms-(15)
Režie: Ari Folman

PRO DĚTI - pásma krátkých filmů pro nejmenší

MULTIKINO

Soboty a neděle v 11 hodin
1. 3. Zasadil dědek řepu 

7. +  8. 3. Čertovské pohádky 
14.+ 15. 3. Požár v Kocourkově
21.+ 22. 3. Krtkova dobrodružství IV.
28.+ 29. 3. Hrnečku, vař!

VELKÉ KINO

Vždy v sobotu v 15 hodin 
14. 3. Přírodopis v cylindru
28. 3. O princezně Furieně

KINO KVĚTEN

Vždy v neděli v 15 hodin
1. 3. Krakonošovy pohádky III.
8. 3. Krtek a hodiny

15. 3. Dobrodružství na pasece II.
22. 3. Čarodějné pohádky III.
29. 3. O pejskovi a kočičce

Změna programu vyhrazena 

Podrobnosti o programu všech zlínských kin na týdenních progra-
mových plakátech, letácích a na internetových stránkách: www.ga-
cinema.cz nebo na www.velkekino.cz

FILMOVÝ KLUB CHARLIE 
Malá scéna ZUŠ Zlín

Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín 
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, tel.: 577 432 079, 777 019 109;

www.os-atmosfera.net; http://aerobik.e-zlin.info

Vždy ve středu
4. 3. - 19.30 hod. 
NOSFERATU - FANTOM NOCI 
Německo/Francie 1979, 96 min., titulky, scénář a režie Werner
Herzog
V roce 1979 natočila již důvěrně známá dvojice režisér Herzog - he-
rec Kinski remake Upíra Nosferatu nazvaný Nosferatu - fantom no-
ci. Srovnání těchto dvou filmů, které od sebe dělí 57 let, bude jistě

zajímavé, stejně jako sledovat další počin těchto dvou "nejednodu-
chých" tvůrců, které spojoval velmi podivný, avšak umělecky plod-
ný vztah.
Vstupné 60 Kč

11. 3. - 19.30 hod. 
PSYCHO 
USA 1960, 109 min., titulky, režie Alfred Hitchcock
A. Hitchcock koupil práva na román Psycho jen za 9 tis. dolarů.
Následně skoupil tolik výtisků, kolik mohl, jen aby udržel konec pří-
běhu v utajení. Při distribuci filmu také striktně zakázal, aby do sá-
lů byli vpouštěni diváci po začátku projekce a v mohutné reklamní
kampani je prosil, aby nevyzrazovali konec. 
Vstupné 60 Kč

18. 3. - 19.00 hod. - nepřehlédněte - změna začátku 
SEDM SAMURAJŮ
Japonsko 1954, černobílé, titulky, 207min., scénář a režie Akira
Kurosawa
O snímku Sedm samurajů se traduje, že je prvním moderním akč-
ním filmem, neboť A.Kurosawa v něm poprvé použil dnes obecně
používané prvky akčního žánru. Magazín Entertainment Weekly ho
zařadil na 12. místo mezi dvaceti nejlepšími filmy všech dob.
Vstupné 60 Kč

20. 3. - 13.30 hod. 
PANE, POJĎTE SI HRÁT 
ČSSR 1967, 73 min., anim., režie B. Pojar
Vstupné 25 Kč

25. 3. - 19.30 hod. 
MLČENÍ LORNY 
Belgie/Francie 2008,105 min., titulky
Scénář a režie Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Na Zlatou palmu v Cannes nominované sugestivní drama postihuje
fenomén imigrace a bezradnosti Západní Evropy vstříc přílivu levné
pracovní síly. Když padne morálka a zábrany, jde o přežití. Syrové,
civilně a úsporně natočené drama bratrů Dardennových odhaluje
skryté motivace imigrantů z východu v blahobytné "civilizované" zá-
padní Evropě. 
Vstupné 55 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO 
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín

tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL
3. úterý - 14.30 hodin 12
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

4. středa - 19.00 hodin 2
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

6. pátek - 19.00 hodin 4
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

7. sobota - 19.00 hodin 6
William Douglas Home: LEDŇÁČEK
Divadlo Ungelt Praha

11. středa - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

12. čtvrtek - 19.00 hodin 3
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

13. pátek - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU

17. úterý - 10.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

17. úterý - 19.00 hodin 1
Karel Poláček: MUŽI V OFFSIDU
Městské divadlo Mladá Boleslav

18. středa - 10.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

19. čtvrtek - 14.30 hodin 17
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

20. pátek - 10.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU
představení ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

21. sobota - 19.00 hodin 8
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

22. neděle - 15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
zábavné odpoledne pro děti s hrami a soutěžemi

DIVADLA
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19. 4. - 14.30 hodin 20
Magdaléna Turnovská: 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA Divadlo Petra Bezruče
Ostrava

24. 4. - 19.00 hodin 4
Gabriela Preisová: GAZDINA ROBA
Divadlo pod Palmovkou Praha

28. 4. - 10.00 hodin 13
28. 4. - 14.30 hodin
Magdaléna Turnovská: 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA Divadlo Petra Bezruče
Ostrava

29. 4. - 17.00 hodin 9
Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud
MAM’ZELLE NITOUCHE
Městské divadlo Brno

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

1. 3. - Komorní sál - 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka 

5. 3. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde bu-
dou samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat. 

14. 3. - Komorní sál - 19.30 hod. 
Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU 
OBNOVENÁ PREMIÉRA
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...

15. 3. - Komorní sál - 15.30 hod. 
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka 

19. 3. - Komorní sál - 19.30 hod. 
HORKÁ LINKA (Hotline) 
Předplatitelská skupina B
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb coko-
liv jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

22. 3. - Komorní sál - 17.00 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Předplatitelská skupina E
Komedie, ve které se obchodník po letitém spořádaném manželství
odhodlá k první nevěře. Postupně si pozve tři různé typy žen a do-
stává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací
s ještě komičtějšími výsledky. 

24. 3. - Komorní sál - 19.30 hod.
Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU 
Předplatitelská skupina A
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání... 

26. 3. - Komorní sál - 20.00 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

28. 3. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Předplatitelská skupina C

29. 3. - Komorní sál - 15.30 hod.
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, Hajného a v neposlední
řadě i Krakonoše a sojku? 

Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut před
představením. Případné rezervace na tel. 776 575 307 či osobní re-
zervace v kavárně Café Malá scéna.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Laureáti cen Zlínských salonů mladých 3. 3. - 19. 4. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Obydlená místa - Bewohnte Orte 24. 2. - 19. 4.
Průzkum prostředí a jejich sociálních struktur

Stálá expozice
Pohled do sbírek KGVU ve Zlíně 
- české moderní umění 1. poloviny 20. století 3. 3. - 19. 4. 
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.

GALERIE – VÝSTAVY

ALTERNATIVA 
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162,
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa

9.- 15. 3. 
Přehlídka výtvarných talentů I. ročníku Filmové školy Zlín
Výstava na téma "Jak? Jinak." Prezentuje práci studentů oborů -
animace, kamera/zvuk, produkce/režie . První část výstavy zahr-
nuje cyklus fotografií na společné téma, ve druhé budou k vidění vý-
tvarné práce především animátorů." 
Celá akce bude zahájena vernisáží 9. 3. od 18.00 hodin. Vstupné je
zdarma, stejně jako malé občerstvení.

16. 3. - 27. 3. 
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Zlín-Jižní Svahy k 20. výročí za-
ložení školy.
K vidění budou výtvarné práce současných žáků školy, nahlédneme
i do tvorby let minulých a představí se i naši absolventi, kteří po-
kračovali ve studiu na středních i vysokých školách uměleckého za-
měření.

25. 3. - 18.00 hodin - Koncert ZUŠ Jižní Svahy

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921

Do 10. 3. Hong Kong a jeho kořeny
Výstava fotografií Františka Evžena Kunsta, člena volného výtvar-
ného sdružení Valašský názor, na kterých zachytil jedno z nejdyna-
mičtějších míst světa, 3. etáž (denně do 22 hod.)

11. 3. - 31. 3. - Andromeda 2008
Členové brumovsko-bylnické fotoskupiny Andromeda Milan Červen-
ka, Antonín Kostka, Jiří Kozubík, Milan Žaludek a Jindřich Nejedlý
představují své černobílé i barevné fotografie, jejichž hlavními téma-
ty jsou krajina, lidé a lidová architektura, 3. etáž (denně do 22 hod.)

17. 3. - 16. 4. - Projekt Comenius
Výstava představující díla vzniklá v rámci mezinárodního projektu
Comenius, kterého se vedle ZŠ Vizovice, která tuto výstavu připra-
vila, účastní i základní školy z Lotyšska, Řecka a Turecka. K vidění
budou práce, které žáci zúčastněných škol vytvořili coby prezentaci
své vlasti, 2. etáž (denně do 22 hod.)

STÁLÉ VÝSTAVY
Expozice 21 
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22
hod.)

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o ve-
doucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria. (V pracovní dny 
7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase
(10-22 hod.) a restaurace ve 3. etáži ( po-pá 11-13.30 hod., poté in-
dividuálně po dohodě; so-ne individuálně po dohodě).

GALERIE KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín

tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz

Do 14. 3. Jiří Kovanda - Mandarinky, práce na papíře 
26. 3. od 17 hod Tereza Velíková - vernisáž za účasti autorky
Otevřeno: čt, pá:15-19 hod., so: 10-15 hod.

GALERIE POD RADNICÍ
budova radnice

Autorská výstava: Marián Vida - obrazy
Melita Gwerková - obrazy

Výstava trvá od 12. 3. do 28. 3.

GALERIE KAFÍRNA 
budova radnice

Společná výstava - různí autoři: J. Hartinger, J. Brázda, A. Born, 
T. Bím, O. Vyleťalová, J. Svoboda, Z. Červinka, J. Polcar, 
K. B. Rossí, Z. Höhmová, 
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Kontakt:
tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, www.galeriepodradnici.cz

tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, 

www.filharmonie-zlin.cz

Pokladna FBM: 
577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz

Prodejní doba: Po 14.00 - 17.00
Út - Čt 10.30 - 17.00 
(v den konání koncertu do 20.00)

FILHARMONIE B. MARTINŮ

Všechny koncerty se konají v Domě umění Zlín 
A5 12. 3. v 19.00 hodin 
F. Liszt: Preludia
W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 24 c moll, KV 491
R. Strauss: Smrt a vykoupení
Sólista: Ivan Klánský, klavír
Dirigent: Jakub Hrůša

C6 19. 3. v 19.00 hodin
Slavné operní árie
Dirigent: Jaroslav Kyzlink

B5 26. 3. v 19.00 hodin
A.P. Borodin: Kníže Igor, předehra
P.I. Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 2 G dur, op. 44
B. Martinů: Symfonické fantazie
Sólista: Marian Lapšanský, klavír
Dirigent: Zbyněk Müller

29. 3. v 19.00 hodin 
Koncert s Mischou Maiskym
A. Dvořák: Koncert pro violoncello č. 2 h moll, op. 104
L. van Beethoven: Koncert pro klavír, housle a violoncello C dur, op.
56
Sólisté: Mischa Maisky, violoncello, Seonjeong KIM, klavír,
Moonkyung Lee, housle
Dirigent: Vojtěch Spurný

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN

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

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
do 3. května - JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Do 3. května trvá v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně výstava ani-
movaných filmů a večerníčků pro děti. Výstavu, která je určena dě-
tem i dospělým návštěvníkům, provázejí originální loutky z českých
animovaných pohádek ze sbírky Atelierů Bonton Zlín i loutky z ve-
černíčků. 
Současná tvorba je zastoupena postavičkami Pata a Mata s origi-
nálními rekvizitami, Boba a Bobka, králíků z klobouku, i loutkami
Krysáků z jednoho z nejnovějších večerníčkových seriálů.
Atraktivitu výstavy umocňují také funkční televizní ministudio s ka-
merou a televizním přijímačem, které zapůjčila Česká televize Brno,
a zábavné lektorské programy pro děti. 
Nejstarší televizní pohádky se natáčely v přímém přenosu, tak si
přijďte zahrát s maňásky přímo do televizního studia připraveného
pro vás v muzeu.

MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
do 10. května - ZLATOŽLUTÁ PROVENCE
Velkoformátové koláže autorky Daniely Foltýnové, zlínské rodačky,
žijící ve Francii, jsou syntézou grafických linií, které mají původ pří-
mo v plenéru, a fotografických záznamů přírody a okolního světa.
Svá díla dotváří přírodninami a dalšími materiály, jako například
hedvábím nebo hlubotiskovou grafikou, aby trpělivým hledáním do-
sáhla nových kompozic. Něžné kouzlo kvetoucích mimoz je často
přetaveno ve zlatavou barvu na hedvábném podkladu. Magické vzo-
ry, připomínající mandaly, se soustřeďují na prazáklad středu
a kruhu.
Výstava bude doplněna výtvarnými dílnami pro děti a seniory.
Během průběhu výstavy se uskuteční komponovaný pořad poezie
a hudby. 

SPOJOVACÍ CHODBA
do 10. května - MODRÁ LÁSKA
Příběh tetování od mumií a lidojedů až po umění i Angelinu Jolie
Zdobení těla je stejně staré jako lidstvo samo. Výstava prezentuje ve
své první části historii tetování a specifika daná geografickým roz-
místěním a ve druhé části vám představí současnost tetování a ně-
kolik vybraných českých tetovacích studií včetně prací ve fotografi-
ích. Na výstavě kromě fotografií uvidíte tetovací pomůcky používané
od prehistorie až po současnost a možná i něco víc ....
Autor výstavy: Martin Rychlík, vystudoval etnologii (národopis)
a kulturologii (teorie a dějiny kultury) na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem knihy s názvem Tetování,
skarifikace a jiné zdobení těla. Pracoval v České tiskové kanceláři,
přispívá do Art magazínu Tetování a nyní působí jako editor deníku
Euro.

MUZEJNÍ ČTVRTKY
5. 3. v 17 hodin - Omán - Země pouští a kadidla
V horách západního Hajáru - pevnost Nakhal, výstup na nejvyšší
horu Ománu Jebel Akhdar, horská osada Bilat Said a kaňoning
v okolí. Pouštěmi a vádí - východní pobřeží, vádí a pouště. Hory
a kadidlo jižního Ománu - trekování za kadidlem a velbloudy 
v 1000 km vzdáleném Salalahu u břehu Arabského moře. 

MUZEUM
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Videosnímky bude střídat povídání nad diapozitivy a závěrečná dis-
kuze. 

26. 3. v 17 hodin - Alžírsko - Napříč berberskou Numídií
Kolekce fotek z různých koutů severní části Alžírska.Údolí duchů -
videofilm o unikátní komunitě Mozabitů. Alžírský Atlas, nejvyšší po-
hoří Aures (2300 m.n.m), malebná atlaská Vysočina, Tel Atlas,
Saharský Atlas.
Videosnímky bude vždy střídat povídání nad diapozitivy. 
Závěrečná diskuse, přednášející - Robert Bazika z Otrokovic.

OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

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

Otevřeno: út-pá 10-12, 13-17 hodin, pondělí zavřeno 
Poslední prohlídka v 16 hodin

Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový cyklus:

3. 3. ZLATOŽLUTÁ PROVENCE 
Prohlídka výstavy spojená s besedou s autorkou Mgr. Danielou
Foltýnovou.
Malý výstavní sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek
v 16.00 hodin. 

10. 3. PŘÍRODA A PAMÁTKY SÝRIE
Poznáváme historii i přírodu. Přednáška s promítáním, přednáší
PhDr. Jana Langová.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek
v 17.00 hodin.

24. 3. LETEM SVĚTEM INDONÉSIÍ
1. část - Jávou od západu k východu. O svých cestách touto vzdále-
nou zemí vypráví Bc. Petr Hýl. Přednáškový sál Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00 hodin.

31. 3. LETEM SVĚTEM INDONÉSIÍ
2. část - Žena a muž Jávský. Přednáší Bc. Petr Hýl.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek
v 17.00 hodin. 

Bližší informace o přednáškách podává Pavla Hradilová, 
tel. 608 741 563.

17. 3. Egyptské památky aneb Lze uplatnit evropské metody pa-
mátkové péče v Egyptě? 
Rozhodnutí, zda odkrytou hrobku nebo chrám znovu zasypat pís-
kem nebo ji zrekonstruovat je otázkou významu nálezu, jeho sta-
vebního stavu a financí. V případě obnovy je řada způsobů, od šetr-
ného ošetření až po dostavby, event. kopie. Autor přednášky
předvede zejména vlastní návrhy a realizace a pokusí se svoji 
20letou práci v Egyptě srovnat s činností v Česku. Přednáška 
Ing. Michaela Balíka začíná v 18.00 hodin ve vile Tomáše Bati.

30. 3. Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář
v podání Štěpána Raka a Alfreda Strejčka pod názvem VIVAT 
COMENIUS - ojedinělý zážitek. Tento koncert je uveden k příležitos-
ti 400. výročí narození Jana Amose Komenského pod záštitou 
UNESCO. Začátek koncertu je v 19.00 hodin ve vile Tomáše Bati.
Vstupenky je možno zakoupit přímo ve vile Tomáše Bati nebo v pro-
dejně AKORD v Bartošově ulici. 

POČÍTAČOVÉ KURZY 
Pro začátečníky.
Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy Windows, všechny nej-
používanější operace v programech Word a Excel, práce
s Internetem a e-mailem, vše prakticky na příkladech, individuální
přístup učitele.
Pro mírně pokročilé. 
Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstandardní využití
Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory, speciality
textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vklá-
dání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit (vzestupně,
sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

V Domě kultury ve Zlíně, ul. Gahurova. 
Kontakt: www.ceska-fotoskola.com

KURZY

NADACE TOMÁŠE BATI

DŮM KULTURY 
Gahurova 5265, Zlín, 

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

Poslední volná místa v pohybových kurzech na II. pololetí školního
roku 2008/2009.

Pohybové kurzy pro dospělé 
Speciál zdravotní cvičení - čtvrtek 17 - 18 hod. 
Aerobic mix - pondělí 19.15 - 20.15 hod.

středa 18.15 - 19.15 hod. 
Body styling - středa 19.15 - 20.15 hod. 
Tai-či - čtvrtek 19.15 - 20.15 hod. 

Škola šermu kordem - kurzy vede odborný lektor pan Kohoutek,
tel.: 605 939 161

Celoročně
Kurz Psychoprofylaxe, příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, 
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ 
tel.: 728 989 184

Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309

Výtvarné kurzy pro děti (po, st, pá), večerní kresba podle mode-
lu - vyučuje R. Hábl, ak. malíř (pá 18.15-20.45 hod.) - volná místa,
malířské techniky (pá) - volná místa

Nový kurz keramiky - čt 15-18 hod. 

Knihařský kurz - čt 19-21.30 hod. (pasparty, vazby knih a časopi-
sů aj.) - volná místa

Připravujeme: 
prázdninové kurzy kresba podle modelu, malířské techniky, textilní
techniky.

Od 3. 3. do 1. 4. Výstava Obrazy v Městském divadle ve Zlíně spo-
lu s výtvarnými pracemi dětí Tvary a barvy 

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

BESEDY
11. 3. 13.30 h: Dotkl se hvězd i bran smrti. Amerika a návrat do
Evropy, druhý díl cyklu o životě a hudbě Bohuslava Martinů, hu-
dební beseda ve spolupráci s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního
oddělení)
18. 3. 17 h: Počátky animovaného filmu ve Zlíně, pokračování
cyklu přednášek o filmové tvorbě ve Zlíně (sálek hudebního odděle-
ní)

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
od 9. do 13. 3. (kromě středy) od 10 do 17 h: Prázdninové ma-
lování v knihovně aneb Malujeme příběhy a postavy z Večerníčků
(oddělení pro děti)

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
4., 5. a 9. 3. od 10 do 12 h: Internet pro začátečníky (vysvětlení
pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu) - po-
platek 150 Kč

10., 11. a 13. 3. od 10 do 12 h: Elektronická pošta a komuni-
kace přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní
schránky na internetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky na-
stavení schránky, komunikace mluveným slovem, případně i obra-
zem - základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou) - popla-
tek 150 Kč

17, 18. a 19. 3. od 10 do 12 h: Začínáme pracovat s počítačem
(součásti počítače, základy systému Windows) - poplatek 150 Kč

24., 26. a 30. 3. od 10 do 12 h: Základy práce s tabulkami (ovlá-
dání programu MS Excel, tvorba jednoduché tabulky, základní
funkce) - poplatek 150 Kč
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním
centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo 122,
příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. 

VÝSTAVY V BŘEZNU
Ústřední knihovna
Barevná škola - ZŠ Komenského I., Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Já a moje jméno - výtvarné koláže, ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Slupky z mého ovoce přemění se po roce - práce dětí z ekologické
soutěže DDM ASTRA

Obvodní knihovna Malenovice
Hlavy - ZUŠ Malenovice (keramika)
Barvy jara - MŠ Malenovice, tř. Svobody

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008, 

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

3. 3. Vernisáž a výstava mladších žáků výtvarného oboru, foyer
školy 16.30 hod

4. 3. Klavírní koncert, komorní sál, 17.00 hod
26. 3. Krajské kolo přehlídky tanečního oboru, sál Malá scéna

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

tel.: 577 143 767

Výroční koncert k 20. výročí založení školy se bude konat 25. 3.
v sále Alternativy (bývalý Kolektivní dům) ve Zlíně v 18 hodin.
16. - 27. 3. bude v těchto prostorách výstava výtvarných prací žá-
ků i absolventů naší školy.

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

www.zusmalenovice.cz, e-mail: zusm@volny.cz

24. 3. Žákovský koncert 17.30 hod. zrcadlový sál ZUŠ
25. 3. Ukázková hodina pro žáky MŠ 
26. 3. Kašpárek doktorem - divadelní představení nejmladších žáků

LDO pro žáky ZŠ 10.00 hod., zrcadlový sál ZUŠ
31. 3. Pocta Bohuslavu Martinů - slavnostní koncert k výročí toho-

to významného českého skladatele - 17.30 hod., modlitebna
CASD Zlín - Malenovice

V měsíci březnu bude ve vestibulu výtvarného oboru instalována vý-
stava s názvem Zahrada.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
příspěvková organizace

Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz 

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

e-mail: ddmzlin.sweb.cz

Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), tel.: 577 142 742, 

e-mail: i.malikova@ddmastra.cz

9. 3. - 13. 3. Příměstský tábor - děti 6 - 14 let. Bohatý program
všeobecného zaměření. Na své si přijdou nejen sportovci, ale také
výtvarníci, keramici a děti, které zajímá příroda a ekologie. Čekají
vás vycházky, exkurze, bowling, práce v atelieru, hry, soutěže
a spousta další zábavy. Cena 1070 Kč. 
Podrobné inf.: 577 142 742, 577 142 297

4. 4. Velikonoce v Astře - tradiční dopolední program pro děti od
šesti let. Výroba jarní výzdoby, slané pečivo, zdobení vajíček a ple-
tení pomlázek. S sebou 3 vyfouklá vajíčka, přezůvky, svačinku, 
dobrou náladu a krabičku na výrobky. Začínáme v 9.30 hodin
a končíme v 13.00 hodin. 
Cena 25 Kč. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová, 603 301 435, Monika Hiblerová, 

774 192 105), 577 142 297, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz

4. 3. - Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00 - 17.00. Zveme
všechny, kdo mají rádi zvířátka na naši tradiční akci. Uvidíte ge-
končíky, ještěrkovce, želvy, andulky, činčily, užovky, korálovky, 
sklípkany, králíky, pískomily, osmáky, varany, leguány aj. 
Vstup zdarma.

9. 3. - 13. 3. 2009 - Medvídkovy prázdniny, 8.00 - 16.00.
Příměstský tábor pro děti od 6 let. Program v Malé ZOO se zvířátky,
ale i ukázku dravců a Canisterapie, zajímavé výlety, exkurze do
sklárny, návštěva Hasičského záchranného sboru, bowling, kuželky,
hry, soutěže a mnohá překvapení. 
Cena 1100 Kč, obědy a pitný režim zajištěny. S sebou svačiny a pře-
zůvky.

V Obvodní knihovně na Jižních Svazích probíhá v březnu výsta-
va prací z ekologicko-výtvarné soutěže „Slupky z mého ovoce pře-
mění se po roce". Soutěž byla vyhlášena v říjnu oddělením
Přírodovědy a CEV ve spolupráci s Magistrátem města Zlína. 
V dubnu bude výstava v Krajské knihovně FB. 
Volná místa v kroužku Přírodovědy v 11. ZŠ v Malenovicích. 

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030, 

e-mail: m.rabek@ddmastra.cz

10. 3. Bowling, 10 - 12 h, Sport Centrum K2 - Vršava, Bowlingový
turnaj pro starší děti od 10 do 15 let. Sraz v 9.15 h na zastávce MHD
náměstí Práce (Tržnice - Golem). 

DĚTI A MLÁDEŽ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

B řezen  v  ku l tu ře
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Poplatek za pronájem dráhy 70 Kč/dítě. S sebou 2 jízdenky na MHD
a sport. obuv na přezutí se světlou nebo nebarvící podrážkou.
Ukončení akce po 12. h. 
Inf. a přihlášky: Milan Rábek, tel.: 577 142 297, 723 318 030.

11. 3. Prázdninové dopoledne na PlayStation 3, 9 - 13 h, DDM
ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Stiga hokej, stolní fotbal, internet. Spousta her a zábavy. Přezůvky
a svačinu s sebou.

12. 3. Sportovní dopoledne, 9 - 13 h, tělocvična 11. ZŠ Zlín -
Malenovice 
Volné sportovní dopoledne pro děti v tělocvičně v Malenovicích.
Florbal, sálová kopaná, stolní tenis, aj. Sraz pro zlínské děti 
v 8 h na vlakovém nádraží Zlín-střed. S sebou sport. oblečení i obuv,
florbalovou hůl a svačinu. Konec akce - 13 h. Inf. a přihlášky: 
M. Rábek, 577 142 297, 723 318 030.

23. 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 vzducho-
vé pušky Slavia 631 na soustředný terč. Přezůvky s sebou.
Prezentace 14.30 - 15 h. Informace a přihlášky: Milan Rábek.

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

www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová), 575 753 484, 
e-mail: kratinohova@ddmastra.cz

20. 3. Batika, malba na hedvábí - výtvarný kurz pro studenty
a dospělé 

25. 4. Vycházka jarní přírodou - pro děti a rodiče
V současné době probíhá kurz keramiky pro studenty a dospělé -
každou středu 17.00-19.00 hod. 
Připravujeme pravidelné výtvarné kurzy pro dospělé - batika, vizo-
vické pečivo, drátkování, dekorativní aranžování... Novinka! Pinokio
- divadelní dílna, pondělí 16.00-17.30 hod.

Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy 
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592 

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

9. 3. - 13. 3. Všeználek, 8 - 15 h, cena 1.100 Kč (zahrnuje obědy,
pitný režim, vstupné, jízdné) Výlety a exkurze, tvořivá činnost, hry
a zábava. 
Počet míst omezen - maximálně 12 dětí. 
22. 3.  Vystoupení kynologů, od 16 hod. nám. Míru 
13. 4. Velikonoční pochod se psy. Sraz v 8.30 h na cvičišti Bu-
rešov. S sebou očkovací průkaz, náhubek, vodítko, pamlsky.

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz

6. 3. Atelier tvorby - pro děti, studenty i dospělé, 19-21 hod., po-
platek 50 Kč 
9. - 13. 3. Jarní prázdniny (program, oběd, pitný režim), od 8 do
15 hod., poplatek 1 100 Kč (pro děti 7-12 let, max. 15 dětí), ve spo-
lupráci s oddělením estetiky
23. 3. Rej čarodějnic - výroba dekoračních čarodějnic, 13-17 hod.,
poplatek 40 Kč
3. 4. Svátky jara - výroba tradičních velikonočních dekorací, 13-17
hod., poplatek 50 Kč
9. 4. Velikonoční prázdniny (program, oběd, pitný režim), 8-15
hod. poplatek 160 Kč (pro děti 7-12 let, max. 15 dětí), ve spoluprá-
ci s odd. estetiky 

Nabízíme zájmové kroužky na II. pololetí: AUDIO - VIDEO-STUDIO,
RC AUTA, Malý strážník, Tradice a řemesla, Mladý technik, Chatař-
chalupář aj. Hledáme externistu pro: lodní modelář a filatelistický
kroužek 

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009, 

e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

Klub pro děti (11-14 let) Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod. 
Klub pro mládež (od 14 let ) Út, Pá 14.30 - 18.00 hod., 

St, Čt 16.00-20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod. 

Nealkodiskotéky: 6. 3. a 20. 3.19.00 - 23.00 hod. 
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let 
Výlety: 
mládež od 14 let zpravidla 1. sobotu v měsíci
děti 10 - 14 let zpravidla 3. sobotu v měsíci
Aktuální program najdete na nástěnkách klubu.

9.- 13. 3. Jarní prázdniny v klubu - program bude upřesněn (ná-
stěnky)

V klubu je možné zahrát si st.tenis, kalčo, kulečník, elektronické
šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealko-
holické nápoje.
7. 3. Školení dobrovolníků
27. - 29. 3. Víkend pro dobrovolníky

Rodiče s dětmi do 6 let - Kavárna - út 8.30 - 11.30 hod., st 8.30 -
11.30 hod. 
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volej-
bal, keramika, sbor, Klub pod věží - viz nástěnky.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, Zlín

11. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2. 3. - 6. 3. Týden kutila Tima
Malý technický testík- vědomostní kvízek
Zamotané hlavolamy z drátků
Soutěž malý řemeslník - pro získání titulu se musí zvládnout něko-
lik zručných úkolů
Technické dovednosti - skládání a rozkládání předmětů

9. 3. - 13. 3. Týden lidových řemesel
Hrajeme si na Hrnčíře - tvoříme na hrnčířském kruhu
Keramická dílna - práce s hlínou
Drátkování
Práce s dřevem
Odlévání ze sádry

16. 3. - 20. 3. Týden velikonočního kutění
Historie Velikonoc - znalostní kvíz
Tvoříme velikonoční dekorace - z papíru a přírodnin
Malujeme kraslice

18. 3. "Velikonoční turnaj ve stolním fotbálku"

Kutilství z každého rožka troška
23. 3. - 27. 3., 30. a 31. 3.
Bzučím tiše - celosvětově vyhlášená akce "Den boje proti hluku"
Pantomima řemesel
Hlavolamy z geometrických tvarů
Výroba robota z papírových krabic
Kimovy hry - pohybové soutěže na rychlost a přesnost

SARKANDER POBOČKA ZLÍN

Tvořivá setkání
Výroba šperků z korálků 10. 3. 9 -11 hodin 
Pletení z pedigu ve čtvrtek 12. 3. 15.30 - 17.30 hod.
Kraslice a velikonoční tvoření v pátek 27. 3. 15.30 - 17.30 hodin.
S sebou 10 vyfouklých vajec. 
Přihlášení na Tvořivá setkání pro děti, mládež a dospělé předem na
e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel. 575 570 295. Materiál je za-
jištěn.

Výtvarná odpoledne 
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. 
Vstup volný.
Výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahra-
dě, zpívání.
pondělí 13.30-17.00 hod., úterý 14.00-17.00 hod. 

ROYAL RANGERS 
Podvesná XIV/ 1458, Zlín, tel. 739 600 124, 

travnickova.helena@tiscali.cz, http://www.23ph.royalrangers.cz.

Pravidelné schůzky každý čtvrtek 16 - 18 h v klubovně na
Podvesné
6.- 8. 3. Víkendovka na Vítové
4. 4. Expedice bonsai
7.-10. 5. celostátní Ringoturnaj 

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,

tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

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

Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, poradna
přirozeného plánování rodičovství. 
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek: maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 h
Klub maminek Zlín
- každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6

5. 3. Biopotraviny - beseda s Mgr. Davidovou
12. 3. Klub není - jarní prázdniny
19. 3. Manželská setkání - beseda 
26. 3. Hrátky s dětmi s D. Orsavovou

Klub maminek Štípa
- domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úterý v 9.00 h, 
tel.: 739 561 136

3. 3. Výroba kuřátka (materiál zajištěn) 
10. 3. Klub není - jarní prázdniny 
17. 3. Bylinky a homeopatika - beseda 
24. 3. Prevence sexuálního zneužití - beseda

RODINA

Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.
2. 3. Očkování - přednáška 

16. 3. Výroba jarních věnců (korpusy a přízdoby s sebou)
23. 3. Návštěva cukrárny Zlíňanka, odjezd MHD 8.45 h
30. 3. Výživa kojenců a ml. dětí 

Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00 do 17.30 h; 
2. 3. Sluníčko ze starých CD 

16. 3. Zvonečky z květináčů
30. 3. Velikonoční dekorace

Tvořivé dílny - sál centra, úterý od 15.30 
17. 3. Aranžování - veselé velikonoční košíčky a květináče
24. 3. Plstění oveček a velikonočních ozdob
31. 3. Kreativní aranžování z živých květin a materiálů

AKCE
Kurz nošení dětí v šátku: v sále Centra pro rodinu, úterý 3. 3. od
17.00 h
Kurz efektivního rodičovství: v pondělí od 17.30 do 19.30 h v sá-
le Centra. Zahájení 16. 3. a dále 23. a 30. 3.; 6., 20. a 27. 4. Hlídání
dětí zajištěno. Témata setkání: Pochopení negativního chování dítě-
te a příčiny; Sourozenecké konstelace a styly rodinné výchovy;
Povzbuzování; Komunikace; Přirozené a logické důsledky chování.
Kurzovné 300 Kč na osobu.
Kurz pro nastávající rodiče: pro páry i jednotlivce, vždy ve středu
18.00 - 20.00 h, témata setkání: Těhotenství a porod, Kojení a péče
o dítě, Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, Manželské
vztahy po příchodu dítěte. 
Zahájení 18. 3., dále pak 25. 3., 1. 4. a 8. 4.
Kurz přirozeného plánování rodičovství: první setkání se usku-
teční ve čtvrtek 26. března 2009 od 18.00 hodin v prostorách
Centra. Je určeno pro všechny zájemce (páry i jednotlivce, manžele
i snoubence). Až na konci setkání se účastníci rozhodnou, jestli se
přihlásí na celý kurz (celkem 4 setkání v měsíčních intervalech pod-
le domluvy). 
Respektovat a být respektován: semináře s manželi Kopřivovými
o vztazích v manželství i mezi rodiči a dětmi. Vždy v pondělí od 8.45
do 12.00 h v sále Centra pro rodinu. Termíny setkání: 20.4., 27.4.,
11.5., 18.5., 25.5., 1.6. a 8.6. Hlídání dětí zajištěno. 

INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých 

a postižených dětí a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín

www.slunecnice.us, izap@volny.cz, tel.: 577 019 912, 577 434 602

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod. 
3. 3. Věnce hojnosti

10. 3. Keramika
17. 3. Stromečky štěstí
24. 3. Věnce hojnosti
31. 3. Keramika 

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Kavárna je po rekonstrukci, těšíme se na Vaši návštěvu v "novém".
Internet, WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny.
Kontakt: 736 774 469
Pondělí 14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno - možnost soukromých akcí
Obědy s vyváženou stravou opět zahájeny: úterý a čtvrtek, objed-
návka den předem na tel. čísle: 732 840 386 

21. 3. sobota 9.00 - 18.00 hod. 
Cesta k vnitřnímu dítěti - přednáška 

27. 3. pátek v 18.00 Pravidelný večer s poezií
26. a 27. 3. Poradna MUDr. Vladimíry Strnadelové, ICM Praha

Chráněná dílna kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Pondělí, středa, pátek 8.00 - 16.00 hod.
Úterý, čtvrtek 11.00 - 18.30 hod. 
Kontakt: tel. 774 040 464

Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
Úterý, čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.
Kontakt: tel. 777 074 286

MATEŘSKÉ CENTRUM MALENOVICE
Milíčova 867, tel.: 577 103 384

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

Pravidelné programy: 
po 8-17 hod. Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkuše-

ností, besedy
14-17 hod. Setkávání maminek s dvojčátky (každé druhé

pondělí v měsíci)
út 8-17 hod. Angličtina pro děti a maminky 
st 14-16 hod. Tvořivá středa - dle měsíčního programu
čt 10.30 hod. Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při klaví-

ru
14-16 hod. Angličtina pro děti (MŠ Milíčova) 

pá 11-14 hod. Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá (nutno se pře-
dem nahlásit)

10-14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské školství
(2x za měsíc)

Březen  v  ku l tu ře
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3. 3. 10 hod. Beseda s p. řed. Bařinovou - vše o nástupu dě-
tí do MŠ

4. 3. 14-16 hod. Tvořivá středa - barevný šnek
6. 3. 10-14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské

školství
9. 3. 14-17 hod. Setkání maminek s dvojčátky

11. 3. 8-14 hod. Jarní fotografování dětí - Pavel Ligr
13. 3. 8-14 hod. Jarní fotografování dětí - Pavel Ligr
18. 3. 14-16 hod. Tvořivá středa - jaro
20. 3. 10-14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské

školství
23. 3. 10.30 hod. Divadýlko pro nejmenší 
23. 3. 14-17 hod. Setkání maminek s dvojčátky
25. 3. 14-16 hod. Tvořivá středa - beruška

DOMINO
Santražiny 4224, 

tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809, mobil: 739 141 082
www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu

BABY DOMINO 
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - Mraveniště - prostory v centru města, 

tel. 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel. 737 675 844

Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu 
- RMC Mraveniště - úterý, středa, čtvrtek v čase od 8.30 do 14.00

hod. pro děti je zajištěn oběd ze zdravé výživy a pitný režim. Po
obědě mohou jít děti spát.

- RMC na Jižních Svazích - pondělí, pátek v čase od 9.00 do 12.00
hod.

Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí

Taneční kroužek - pohybová výuka pro děti od 3 let

Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218

Hlídání dětí od 1 roku

Nově otevřena Herna s divadélkem - pravidelně každý pátek v čase
od 8.30 do 13.00 hod.

Narozeninová párty - oslavy narozenin dětí s jejich kamarády ve vel-
kém prostoru a vybavené herně. Výběr ze dvou sobot v každém mě-
síci. Oslavy v prostorách Mraveniště, možnost zajištění občerstvení,
nutno si předem domluvit termín!

Dětská karnevalová diskotéka se uskuteční v neděli 1. 3. od 15 do
18 hodin v REM kavárně na IH Moskva ve Zlíně

Dětský klub cestovatelů Domino,
tel. 577 218 708
Poslední volná místa na pobyty o jarních prázdninách:
7. - 14. 3. Oberstdorf (Německo)
Yettiho polární expedice aneb báječný týden v Alpách (pro děti 6-17
let)
Báječný týden v Alpách pro rodiny s dětmi
Bližší informace na www.idomino.eu nebo na výše uvedeném telefo-
nu.

Nabízíme zajímavou formu brigády na dětských letních táborech:
- instruktor (věk minimálně 16 let, zdravotní způsobilost)
- vedoucí (věk minimálně 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způ-

sobilost)
- kuchař / kuchařka 
Bližší informace na tel.: 577 218 708

Na období letních prázdnin opět připravujeme bohatou nabídku 
pobytových i příměstských táborů. Kompletní nabídku najdete na
našich internetových stránkách www.idomino.eu nebo v kanceláři
organizace Domino. 

Taneční škola pro děti a mládež Domino, tel. 603 508 153
Stále přijímáme nové členy do pohybových kurzů pro děti. Rozdělení
dle věku a zaměření (Taneční a pohybová průprava, Mix dance,
Street dance). 
Přihlášky telefonicky nebo online na www.idomino.eu

Dětský klub Domino - MRAVENIŠTĚ, tel. 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: správňáci, džampík, 
floorball, keramika, šikulka, dramatický kroužek, žonglérský klub,
předškoláček. Bližší informace a přihlášky telefonicky nebo online
na www.idomino.eu

Neorganizované aktivity pro děti: 
KLUB MRAVENIŠTĚ
- určený pro děti školního věku, mohou si přijít zahrát hry, pobavit
se s kamarády, udělat si domácí úkoly... Každý pracovní den v době
od 12 do 15 hodin.

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

Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín

tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz 

2. 3. v 19 hod. Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme 
Hrají: S. Skopal, V. Vydra / J. Čenský, J. Boušková / L. Skopalová,
M. Zahálka, S. Postlerová / E. Režnarová a další.
Představení herců Divadla na Vinohradech v brilantní francouzské
komedii se uskuteční v Academia centru UTB Zlín 

Připravujeme:
5. 4. v 19 hod. Willy Russel: Shirley Valentine 
Skvělá Simona Stašová v mnoha rolích báječné komedie. 
Malá scéna Zlín 

17. 4. Společný koncert Honzy a Františka Nedvědů 
Academia centrum UTB Zlín 

26. 4. v 19 hod. 
Ken Ludwig: LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Hrají: V. Vydra, S. Skopal, Z. Adamovská/ J. Boušková, M. Zahálka,
S. Postlerová, G. Vránová a další.
Představení Divadla na Vinohradech - skvělá situační komedie. 
Academia centrum UTB Zlín 

PRAGOKONCERT
Růmy 1598, Tel: 577 432 420, 777 701 590

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com, 
benesova@pragokoncert.com

6. 3. 14.00 hod. Metalmania 2009 - největší jarní metalový festi-
val v ČR! Soulfly (USA), Exodus (USA), Over Kill (USA)
a další. Sportovní hala Novesta

17. 3. 20.00 hod. Lordi (Fin), Fatal Smile (Swe), Brandon Ashley
and The Silverbugs (Ita) - Monstrózní finská kapela LORDI na svě-
tovém "Deadache Tour" v ČR! (Ostrava, ČEZ ARÉNA)

31. 3. 19.30 hod. Petr Kolář + Melody Quartett - Jarní akustické
turné Petr Kolář 2009! První akustické turné v dosavadní kariéře
Petra Koláře! Kromě známých hitů jako např. "Ještě, že tě lásko mám"
a "Vyznání" uslyšíte i další písně z posledního alba "Bez křídel".
Koncert bude doplněn např. i smyčcovým kvartetem! (Velké kino)

PŘIPRAVUJEME: 
3. 4. 20.00 hod. In Flames (Swe) - Mistři Death-Metalu míří do
Zlína (Masters Of Rock Café)
5. 4. 10.00 hod. Majda s Františkem na cestách - pořad pro děti
(Velké Kino)
20. 4. 20.00 hod. Hammerfall (Swe), Sabaton (Swe), Bloodbound
(Swe) - velký švédský heavy-metalový trojboj (Sportovní hala
Novesta)
26. 4. 20.00 hod. André Matos (Brasil) s kapelou - jedna z nej-
uznávanějších osobností světové metalové scény míří do Zlína!
(Masters Of Rock Café)
27. 4. 19.00 hod. Screamers - nová show populární travesti sku-
piny (Velké Kino)
2. 5. 20.00 hod. Deep Purple (Ostrava, ČEZ ARÉNA)
22. 5. 19.00 hod. Yamato - The Drummers Of Japan zcela nová
show slavného japonského bubenického souboru (Sportovní hala
Novesta)
9. - 12. 7. Masters of Rock 2009 

MASTERS OF ROCK CAFE 
OC Čepkov, tel.: 577 001 122

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

7. 3. 9.00 hod. Hobby/Exotika - zlínské terarijní trhy
- hadi, ještěři, želvy, ale i orchideje, kaktusy a masožravé rostliny,
atd. - to vše bude k vidění na terarijních trzích, včetně možnosti za-
koupení odborné literatury!

14. 3. 15.00 hod. Jak se Honza učil čarovat - divadelní předsta-
vení pro děti - Divadlo Pohádka Praha uvádí pohádkový muzikál
o hloupém Honzovi, kouzelníkovi, rozpustilé a rozmazlené princezně
Ofélii.

15. 3. 7.00 hod. Sběratelské bleší trhy
- staré pohlednice, dekorace, starožitnosti, numismatika, militaria,
staré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, fila-
telie...

19. 3. 19.00 hod. 
Intimní Divadlo Bláhové Dáši - TĚLO - zlínská premiéra!
- volné pokračování slavných "Monologů Vagíny", tentokrát o těle ce-
lém. Hrají Jitka Asterová, Dáša Bláhová a Míša Sajlerová.

20. 3. 20.00 hod. Maskaron festival tour 2009 - Silent Stream
of Godless Elegy, Endless, Innocens, Calathea
- Maskaron festival tour 2009 se uskuteční za účasti čtyř skvělých
kapel! Silent Stream od Godless Elegy je moravská kapela propoju-
jící zádumčivou tvrdou muziku s lidovou hudbou. Kapela Endless
hraje moderní metal. Je to fúze emo atmosféry, melancholie
a rock/metalové energie! Innocens je jedna z největších nadějí čes-
ké symfo-metalové scény. A nakonec Calathea, hrající gothic/rock.

AGENTURY
21. 3. 19.00 hod. Countrybál
Další z pravidelných country večerů, pořádá Zelenáčova šopa

22. 3. 15.00 hod. Jaroslav Uhlíř - Hodina zpívání 
Hodinový komponovaný program určený pro malé i velké uši, ve kte-
rém si děti i dospělí mohou se samotným autorem za jeho klavírní-
ho doprovodu zazpívat známé písně s texty Zdeňka Svěráka, jako
jsou skladby "Každý den", "Není nutno", "Loupežnická" atd., ale i no-
vější, které jsou známé především z populárního televizního progra-
mu "Hodina zpěvu". 

28. 3. 20.00 hod. Tleskač - nejlepší SKA z čeSKA
Po velkém úspěchu se naše nejpopulárnější SKA kapela Tleskač vra-
cí do Zlína! O úvod do tohoto skákacího večera se postarají kapely
Timudej a Skamafutra. 

Připravujeme: 
3. 4. In Flames
5. 4. Asia

10. 4. Ready Kirken
17. 4. SPS a E!E
25. 4. Michal Pavlíček + Abraxas
26. 4. André Matos

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 539, Malenovice, tel.: 728 362 386 

e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

28. 3. Pavel BOBEK a Malinabend 
2009: 50 let na profesionálních pódiích 
Exkluzivní koncert k 50. výročí profesionální kariéry tohoto neza-
měnitelného českého zpěváka. Jedinečná možnost, jak si poslech-
nout a třeba i zazpívat ty největší hity Pavla Bobka na "koncertě 
roku". 
Začátek ve 20.00 hod - Kino Květen, Malenovice
Předprodej vstupenek: 
Zlín-Knihkupectví S. Nováčkové u zastávky MHD u škol. 
rezervace: zelvak@foton-klub.cz 

DŮM SENIORŮ 
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411

4. 3. 13.30 hod. Receptář 
10. 3.   9.00 hod. Akademie 
11. 3. 13.30 hod. Hudební středa 
18. 3. 13.30 hod. Receptář 
24. 3.   9.00 hod. Akademie 
31. 3. 14.00 hod. Jarní posezení 
Po a čt - jazykové kurzy NJ a AJ, út a čt - cvičení pro ženy. 
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h

Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod. 
Úterý - angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod., vy-

cházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu

a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma 

Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek - francouzština

Klub pořádá 8. 3. MDŽ a 22. 3. taneční odpoledne v hotelu
Moskva. Akce začínají od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktu-
ality, kultura, šipky, karty). 
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 1., 15. a 29. 3. se konají nedělní taneční odpoledne v res-
tauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do
18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem. 

KINO 
2. 3. v 10 hodin - Velké kino
ČAS UMÍRAT
Polsko-2007-104 minut-titulky-drama-AČFK-(12)
Burcující snímek o lidské důstojnosti, vzepření se osudu, intrikách
a bezmoci... Role Aniely, která se rozhodne vzkřísit slávu svého roz-
padajícího se honosného domu navzdory vlastní rodině i zlovolným
sousedům, byla napsána pro třiadevadesátiletou excelentní Danutu
Szaflarskou. Její intenzivní osobní zápas o zachování rodinného 
sídla a schopnost smířit se s vlastními životními limity jsou pozitiv-
ním poselstvím o neutuchající naději, umanutosti a lidské vůli. 
Režie: Dorota Kedzierzawska

11. 3. ve 14 hodin - Golden Apple Cinema
NOCI V RODANTHE
USA-2008-romantický-WarnerBros-(12)

SENIOŘI

B řezen  v  ku l tu ře



16

Březen  v  ku l tu ře
Romantický příběh Adrienne Willis (Diane Lane) - ženy, jejíž život
ovládl chaos. Adrienne si jednoho dne vyjede do přístavního měs-
tečka Outer Banks v Severní Karolíně za svou kamarádkou, která
vlastní malý hotel s restaurací, a doufá, že si na cestě odpočine
a promyslí si, jak vyřešit ty spousty problémů, které ji obklopují.
Krátce po příjezdu do hotelu Adrienne zjistí, že se k městu blíží vel-
ká bouře. Jediným hostem hotelu je Dr. Paul Flanner (Richard
Gere), který neuniká před svým okolím, ale především sám před se-
bou. Díky bouři se oba ztracenci sblíží, prožijí spolu víkend plný
kouzelných chvil, který poznamená celý jejich další život.
Režie: George C.Wolfe

18. 3. ve 14 hodin - Velké kino
AUSTRÁLIE
USA-2008-170 minut-titulky-romantické drama-Bontonfilm-(O)
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) žije svůj
život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji
připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji do-
hání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí do zastrčené-
ho Darwinu uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit svého
muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí. Záminkou pro její ce-
stu se stává záchrana velké farmy Faraway Downs, kterou
v Austrálii zdědila a která je na pokraji bankrotu... 
Režie: Baz Luhrmann

27. 3. v 17 hodin - kino Květen
VICKY CRISTINA BARCELONA 
USA/Španělsko-96 minut-titulky-romantická komedie-Aerofilms-
(15)
O dvou mladých Američankách a jejich milostných eskapádách
v Barceloně... Do "španělského New Yorku" odjíždějí na léto dvě mla-
dé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hall),
která má před svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina
(Scarlett Johansson). Potkávají spontánního malíře (Javier Bardem)
- netřeba dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem - a je-
ho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope
Cruz). Srážka tak temperamentních charakterů na malém prostoru
nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím...
Režie: Woody Allen

Lesní čtvrť III/5443, Zlín
http://www.zas.cz, email: zas@zas.cz, tel. 736 734 511 (budova),

732 804 937 (informace)

4. a 18. 3. 17-22 hodin
Večer deskových her
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy
trucker, GanXtaz, či Šestiměstí.
Vstupné 30 Kč

9. 3. v 19 hodin
Přednáška: ing. Václav Přibík: "Proměnné hvězdy - klíč k po-
znání vesmíru"
Hvězdy nebo hvězdné systémy, které při pozorování ze Země vyka-
zují více či méně pravidelné změny jasnosti, jsou jedinečným zdro-
jem informací o stavbě a vlastnostech těchto objektů a umožnily
nám získat mnoho znalostí v oboru astrofyziky. V přednášce budou
ukázány případy proměnných hvězd, jejichž studium významně při-
spělo k poznání struktury blízkého i vzdáleného vesmíru. Budou ta-
ké představeny objevy extragalaktických nov a raritní proměnné
hvězdy, které byly uskutečněny zde ve Zlíně.
Vstupné 40 Kč

12. 3. v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna, Brno: Marie Klementová
"Sokotra - ostrovní perla Indického oceánu"
... neboli také africké Galapágy". Odlehlý a exotický ostrov, kde byli
ještě před pár desetiletími zdejší lidé po miliony let odděleni od svě-
ta stejně jako místní rostliny a zvířata - důsledkem toho je velké
množství zde žijících endemických druhů. V zelených horách pra-
mení potoky a své šťavnaté pastviny tu mají nomádi z vnitrozemí,
kteří stále žijí i v jeskyních. Místy to tu vypadá jako na obrázku z ji-
né geologické epochy - působivá krajina je porostlá bizarními stro-
my Dračí krve, okurkovníky, lahvovníky.
Vstupné 50 Kč

27. 3. v 19 hodin
Přednáška: Marie Magdaléna Halatová "Expedice Mars"
V roce 2004 vyhlásil prezident George W. Bush dlouhodobý plán
Vision for Space Exploration, dle kterého se USA připravují vyslat na
povrch Marsu pilotovanou loď a na jeho povrch vysadit člověka.
Tato cesta vyžaduje velké přípravy nejen techniky, ale i samotných
kosmonautů.
Projekt Expedice Mars umožnil desetičlenné dětské posádce vy-
zkoušet si výcvik a samotný let, přesně tak, jak se odehrává ve sku-
tečnosti. 
Vstupné 40 Kč 

VÝSTAVY:
Výstava fotografií ing. Roberta Baziky "Ekvádor a Galapágy"
Výstava potrvá do 18. 3. a je přístupná v době konání akcí na hvěz-
dárně.

Daniel Balabán působí od roku 1993 jako vedoucí atelieru malby na
Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity. Je kmenovým auto-
rem galerie Via Art v Praze. Svými díly je zastoupen v Národní gale-

HVĚZDÁRNA ZLÍN

rii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně,
Severomoravské galerii v Ostravě a dalších galeriích. Je zastoupen
v soukromých sbírkách významných sběratelů.V současnosti půso-
bí jako docent, vedoucí atelieru malby na Institutu pro umělecká
studia Ostravské univerzity.
Vernisáž výstavy se uskuteční 21. 3. v 17 hodin a je na ni vstup
volný. Výstava potrvá do 13. 5. 

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin, v pondělí 30. 3. (po změně času
až od 21 hodin). Pozorování mimo uvedené dny pro skupiny je mož-
no domluvit nejlépe e-mailem. Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. 
Aktuální informace na adrese www.zas.cz 

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01

tel.: 608 751 645, www.delila.cz

Škola pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance.
V průběhu těchto hodin se ženy seznámí nejen s tanečními variace-
mi na arabské rytmy, ale také se učí jednoduché a efektní choreo-
grafie. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny ty-
py postav. První hodina je zdarma!

Pravidelně každou středu: 
15.00-16.00 hod. - kurz pro děti začátečníky
16.30-17.45 hod. - kurz pro dospělé začátečníky

6.- 8. 3. Víkend s orientálním tancem pro děti 
V programu budou zajímavé soutěže, karneval, dětská diskotéka
a samozřejmě orientální tanec. Víkend se koná ve Spytihněvi 

13. 3. Orientální diskotéka na IH Moskva 
Taneční program a orientální diskotéka, začátek v 19.00 hod. 

21. 3. Seminář pro začátečnice 
Nezávazné vyzkoušení krásy orientálního tance 15.00-17.00 hod.
Pravidelné kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu, více
informací na www.delila.cz 

HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.

Zápis lze telefonicky objednat na tel. 607 606 928
www.kotata-zlin.cz

29. 3. 15.00 hod. 
Velký dětský karneval aneb Když v ráji pršelo
Karneval se uskuteční na IH Moskva. V pestrém programu vítání
příchodu jara. 
Pro rodiče i děti s jakoukoli pokrývkou hlavy sleva na vstupném. 

Školička nabízí i v 2. pololetí pohybovou výuku pro děti v těchto
oborech:

Hudebně taneční Koťata pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka pro 

nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace, aerobic,

manekýnky - Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, aerobic, dra-

matika
3. Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a pohyb. skladby
4. Aerobic - tančíme s Luckou.
Dopolední cvičení - Koťata a Kocouři 
Orlovna - pro děti od 2,5 do 4 let.

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel: 0420 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;

www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)

- výuka jednotlivých stylů orientálního tance v jednotlivých kurzech
pro mírně pokročilé a pokročilé.

- nové kurzy orientálního tance pro začátečnice:
pondělí 19.45-20.45 hod.
úterý 17-18 hod.

- kurz jazzového tance: pátek 18-19 hod.

7. 3. Seminář s Lízou Vegrovou
10-12 hod. - technika, zábavné variace, krokové kombinace
13-17 hod. - choreografie - Moderní libanonský styl 

(úvod se závojem)

TANEČNÍ ŠKOLA BELLY DANCE GROUP APHRODITE
Nový zápis do kurzů orientálního tance s JASMINOU 

Jitka Svobodová - Jasmina tel.: 776 009 097, 
email: info@jasminatanec.cz, 

www.jasminatanec.cz, www.aphrodite.cz

6. 3. od 17.30 hod. proběhne ukázková a informační hodina pro
začátečnice zdarma.
Dům kultury (Flip) Gahurova 5265, místnost č. 230

TANEČNÍ ŠKOLY

Orientální tanec není omezen věkem ani postavou, léčí smutek, do-
dává energii, uvolňuje krční a bederní páteř, napomáhá zpevnění
vnitřního svalstva, vede k úspěšnému otěhotnění a léčení inkonti-
nence, formuje ženskou postavu a posiluje sebevědomí

TANEČNĚ-GYMNASTICKÝ KLUB ZLÍN 
tel. 732 849 41, 732 537 932, 

e-mail: eva.rajnochova@centrum.cz, 
www.tgkzlin.cz, www.tspohyby.ladavrska.com

Oddíl moderní gymnastiky 
TGK Zlín s dlouholetou tradicí vychovává mladé moderní gymnast-
ky. 

Trénink:
úterý od 16.00 hod. na Sokolovně v Prštném
čtvrtek od 16.00 hod. v tělocvičně MŠ v Prštném
pátek od 15.00 hod. v tělocvičně MŠ v Prštném.

Nábor - od února přijímáme děvčata narozená roku 2004 a starší do
všech věkových kategorií.

TS POHYBY - moderní výrazový tanec, aerobik (4-12 let)
Nábor nových dětí - únor - březen na eva.rajnochova@centrum.cz,
732 537 932, 
Pro všechny i nově příchozí děti účast na tanečních, aerobikových
soutěžích, přehlídkách a vystoupeních klubu v sezoně 09.
Trénink: 
Úterý: sk. 4 -6 let - 14.15-15.15, Orlovna uč. 114, tanečně- pohyb.
průprava, základy aerobiku
sk. 7-10 let - 15.15-16.15, Orlovna uč. 114, výrazový tanec, taneč-
ní kompozice-free style
sk. 9-12 let - 16.30-17.30, Orlovna uč. 114, aerobik 
Středa: sk. 9-12 let - 14.00-15.00, Orlovna uč. 114, aerobik 

Nabízíme vystoupení na plesy, večírky a jiné společenské akce.

TANEČNÍ KLUB MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 
Výuka na Masters of Rock Café Zlín, 

SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky 
www.tkfortuna.cz a na tel. 608 831 203, 776 771 323, 

radek.felcman@tkfortuna.cz

Připravujeme 
18. a 19. 4. Zlínský taneční festival 
24. 4. Reprezentační ples tanečních hodin pro mládež
25. 4. Ples tanečníků a tanečních hodin pro dospělé

Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda, Salsa party
a Latino party (kavárna IH Moskva Zlín).
Baby klub od 5 let - dodatečný zápis kluků
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní
společenský tanec.
Individuální lekce a semináře s předními českými lektory.

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

9. 3 - 13. 3. "JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO" 
Celé jarní prázdniny se ve zlínské zoo ponesou v duchu letošní kam-
paně na záchranu šelem nazvané "My šelmy - co nás žere?". Každý
všední den se mohou děti zapojit do pestrého programu. Pracovníci
zoo pro ně mají připravené pracovní dílny, vědomostní soutěže, pro-
mítání filmů, praktické ukázky přírodnin a mnoho dalšího.

Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365 dní v ro-
ce a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice. Rozlehlé přírod-
ní expozice se společným chovem více druhů zvířat, unikátní tropic-
ká hala Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek
Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné zážitky a celodenní
zábavu pro celou rodinu.
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou.
Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci opus-
tili své letní voliéry a zimu tráví v chovatelském zázemí. Na druhou
stranu řada zvířat původem z teplejších oblastí se na naše klimatic-
ké podmínky již adaptovala a chlad a zima jim nevadí. Do venkov-
ních výběhů tak pravidelně chodí většina našich "afrických" obyva-
tel - trojice sloních slečen, zebry, africké antilopy, pštrosi, lvi či celá
žirafí rodinka. Zvlášť v zimním období vynikne tropické klima haly
Yucatan. Spatřit v ní můžete stromové mravenečníky, drápkaté
opičky či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Novinkou pro letošní rok bude průchozí voliéra pro supy a man-

gusty a dobudování lanového centra v dětském koutku. Z nejnověj-
ších přírůstků roku 2009 se můžete těšit na mládě žirafy
Rothschildovy, samičku Imani.

Zoo je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze během zimní-
ho období využít pouze hlavní pokladny. 

Otevírací doba zoo - březen:
areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30

Zámek v březnu uzavřen

Vstupné: 
dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč

ZOO ZLÍN



Sezonní slevy pro seniory do 30. 3. 2009:
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 45 Kč (neplatí pro

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

Sezonní slevy pro školní skupiny do 30. 3. 2009:
- vstup bez výukového programu - 50 Kč/žák, 50 Kč/student 
- vstup s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student 

HOLDUJ TANCI, POHYBU... S BIG BANDEM ZLÍN 
Pravidelná nedělní odpoledne v rytmu s tanečním orchestrem
Lubomíra Morávka Big Band Zlín se konají 1. a 15. a 29. 3. od 15
hodin v kongresovém sále hotelu Moskva. 
Kontakt: www.bigbandzlin.cz

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY provozuje klub pro ženy střední-
ho věku - RÚT.

V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od
15.30 do 18.00, každý 1. a 3. pátek v měsíci.

V měsíci březnu připravujeme dvě tematická setkání týkající se zá-
věru života:

6. 3. Etické otázky okolo eutanázie.
Host setkání Bc. Naděžda Fraisová

20. 3. Péče o nemohoucího rodiče 
- o své zkušenosti s dlouhodobou péčí o nemocnou maminku po
mrtvici se podělí host, paní Růžena Hrnčířová 

Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pev-
ným objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M. 
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626,
603 213 838 nebo objednat na e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu. 

PLES GYMNÁZIA 
V sobotu 21. března se od 19 hodin v prostorách Interhotelu Moskva
uskuteční 49. reprezentační ples Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. V kon-
gresovém sále bude k tanci a poslechu hrát taneční skupina
Showband, v taneční kavárně pak bude diskotéka. Večer zpříjemní
několik kulturních vystoupení a tradiční tombola. 
Cena vstupenky 300 Kč. 
Kontakt: www.gymzl.cz, případně na tel. 577 585 507

SPOLEČENSKÝ PLES 
Nadační fond při ZŠ Komenského II a Základní škola Komenského
II (5. ZŠ) pořádá v pátek 6. března od 19.30 hodin 2. společenský
ples. V programu vystoupí žáci školy (aerobik, společenský tanec).
K tanci a poslechu hraje živá hudba. Nebude chybět ani hra o ceny.
Ples se koná v kongresovém sále Interhotelu Moskva. 

TRADIČNÍ MUZIKANTSKÝ PLES 
Hudební sdružení Zlín pořádá 7. 3. Tradiční muzikantský ples. Ples
se uskuteční v Domě kultury ve Zlíně od 19.30 hodin.
Hrají Big band Luboše Morávka, dechový orchestr Zlínská muzika
Miroslava Františáka a Avion Big Band. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v informacích Domu kultury a u členů
Velkého dechového orchestru města Zlína.

ANGLICKÁ ŠKOLKA VE ZLÍNĚ 
V Příluku zahájí činnost anglická školka pro děti ve věku 3-6 let. Je
určena dětem, jejichž rodiče chtějí, aby se naučily anglicky před ná-
stupem do školy, a dětem cizinců, žijících ve Zlíně. 
Kontakt: www.venter.cz, tel. 774 332 711

BARMANSKÁ SOUTĚŽ 
Střední škola hotelová Zlín pořádá dne 6. března sedmý ročník ce-
lorepublikové barmanské soutěže Tescoma Junior Cup 2009.
Soutěž je určena pro žáky prvních ročníků hotelových škol z České
republiky. Tato akce je součástí praktické maturitní zkoušky stu-
dentů čtvrtého ročníku naší školy. Akce se koná v prostorách res-
taurace Flip ve Zlíně a pro diváky je připraven bohatý program, je-
hož součástí je i barmanská show. 
Více informací o soutěži je na webových stránkách školy www.stred-
nihotelova.cz. 

KONCERT 
"Přes to město..." je společné hudební turné Tomáše Kočka & OR-
CHESTRU a slovenského písničkáře Žiarislava s kapelou Bytosti. 

RŮZNÉ

PLESY

PORADNY

POZVÁNKY

Večer s etnickou hudbou prostoupen písněmi o přírodě, slovanské
mytologii, lidských vztazích a lásce se uskuteční 6. 3. od 19 hodin
v jazzovém klubu LOFT 577 v suterénu knihkupectví Archa.

ALENIA
4. - 5. 4. ve Zlíně JSEM TVŮRCE SVÉHO ŽIVOTA. Jedná se o pro-
žitkový seminář, ve kterém se naučíte vytvářet svůj život takový, ja-
ký ho chcete mít.
Kontakt: www.alenia.cz, tel. 739 233 103

MUZIKÁL - ZÁCHRANA JE MOŽNÁ
Děti a mládež přibližují biblický příběh stvoření a dobu Noemovu.
Sobota 7. 3. v 16.00 hod. v modlitebně CASD, Tyršova 1108,
Malenovice. 
Vstup volný.

KNIHOVNA KŘESŤANSKÉ LITERATURY MALENOVICE
K dispozici pro veřejnost každou středu od 14 do 17 hod. v prosto-
rách modlitebny CASD, Tyršova 1108, Malenovice. Zapůjčení knih
z oblasti duchovní, zdraví, mezilidských vztahů a výchovy zdarma
pro všechny věkové kategorie. 
Kontakt: tel. 732 148 025, www.casd.cz/zlin

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ 
Klub Vědomí Srdce Zlín zve na jednodenní prožitkový seminář
"Cesta k vnitřnímu dítěti", který účastníky seznámí se svým vnitř-
ním dítětem, které je součástí každého člověka, a naučí to, co člo-
věk v dospělosti zapomíná, a to je znovuprožívání dětské radosti.
Seminář se uskuteční 21. 3. od 9 do 18 hodin v Netradiční kavárně
Slunečnice, tř. T. Bati 1276, Zlín, II. Morýsův dům. 
Cena je 800 Kč. 
Kontakt: tel. 723 099 804 
(seminář se uskuteční jen od počtu deseti přihlášených)

MASÉRSKÉ SLUŽBY 
Poradenská a konzultační činnost. Masáže - klasické, sportovní,
lymfatické. Astrologie, numerologie, výklad karet, barvová typologie,
vizáž, stylistika. 
Kontakt: 
budova Barli - 1. patro, Mostní 138, Zlín, tel. 737 674 898, 
e-mail: milena.kubacova@seznam.cz

POUŤ DO COMPOSTELLY - CAMINO FRANCES 
Církev československá husitská ve Zlíně zve na přednášku faráře
Tomáše Chytila a Radka Šoustala Pouť do Compostelly - Camino
Frances. Povídání o nevšedních zážitcích z pouti s promítáním 
fotografií se koná 20. 3. v 18 hodin v malém sále evangelického 
kostela.

PŘEDNÁŠKA - BOLEST V NAŠEM ŽIVOTĚ 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně pořádá před-
nášku MUDr. Ondřeje Slámy, onkologa a odborníka na léčbu boles-
ti Masarykova onkologického ústavu v Brně. 
Přednáška se koná 22. 3. v 15 hodin, v malém sále evangelického
kostela (Štefánikova 3018) ve Zlíně. 

ANGELICA STUDIO
12. 3. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
Oberon Titanium Profesionál.V celostní medicíně patří tato diagnos-
tika k nejmodernějším.
19. 3. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních, fy-
zických a partnerských problémů pomocí vaší karmy. Detoxikační
programy.
20. 3 Přednáška MUDr. Pavla Šáchy na téma " JARNÍ ALERGIE "
Přednáška se koná v 17.00 hod. v Centroprojektu Zlín, ul. Štefáni-
kova 167. 
Vstupné 50 Kč.
Masáže - klasické, relaxační, aromatické (prodej permanentek na
masáže)
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské a ti-
betské medicíny. 
Kontakt: 
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad firmou Kuchyně Lošák,
2. patro), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZLÍN
ČČK připravuje pro osoby v tíživé sociální situaci Velikonoční polév-
ku dne 10. 4. 2009 od 11 do 13 hod. v prostorách Autobusového
nádraží Zlín.
Přijďte se poradit o své životní situaci a dozvědět se něco víc o služ-
bách Azylového zařízení pro muže, Denní centrum, Noclehárna či
Terénní činnost. 

SPCCH - PŘEDNÁŠKA 
11. 3. Základní organizace DIA - členské setkání - přednáška na té-
ma Prevence kriminality, od 15.30 hodin, kinosál Centroprojektu na
ul. Štefánikova. 

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 10. a 31. 3.
od 17.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 315 B.
Uvedení pro nové zájemce vždy od 15.45 hod. 
Kontakt: 
Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 19. 3. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu veřej-
nou přednášku Poselství Grálu a jeho význam pro duchovní a mrav-
ní vývoj lidstva. 
Přednáší Jaroslav Kyjonka.

Březen  v  ku l tu ře

Podnikatelský inkubátor
mezi nejúspěšnějšími 
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Počátky školy se pojí s datem 1. 9.
1986, kdy byla na Jižních Svazích otev-
řena pobočka Lidové školy umění
Gottwaldov. 1. září 1988 se z pobočky
stala samostatná Lidová škola umění
Jižní Svahy, jejímž ředitelem se stal pan
Vladimír Sulovský. Ze skromných začát-
ků malé pobočky se dvacetiletým vývo-
jem podařilo vybudovat krásnou, fungu-
jící školu, která se stala důležitým
kulturním střediskem na Jižních Svazích
ve Zlíně.

Loňský rok byl pro uměleckou školu
přelomovým rokem, ale bohužel zároveň
rokem tragického úmrtí pana ředitele
Vladimíra Sulovského. Byl duší školy,
tvůrcem atmosféry i iniciátorem pracov-
ního nasazení všech učitelů. Po celou do-
savadní historii školy se podílel na všem,
co se ve škole událo, a také se ještě zú-
častnil počátečních příprav na oslavu to-
hoto výročí. Oslava dvacetiletého výročí
vzniku školy bude věnovaná právě jeho
památce.

Základní umělecká škola Zlín-Jižní
Svahy zve všechny přátele školy k oslavě
tohoto jubilea vzpomínáním na společně
prožité chvíle a poslechem tónů krásné
hudby. Výroční koncert k 20. výročí zalo-
žení školy se bude konat 25. 3. 2009
v sále Alternativy (bývalý Kolektivní dům)
ve Zlíně v 18 hodin.

Ve dnech od 16. do 27. 3. 2009 bude
v těchto prostorách výstava výtvarných
prací žáků i absolventů školy. -red-

DDvvaacceettiinnyy  ssllaavvíí  
ZZUUŠŠ  ZZllíínn  --  JJiižžnníí  SSvvaahhyy  

Jedním z úspěšných projektů v ob-
lasti podnikání na úrovni ČR je
"Podnikatelské inovační centrum Zlín".
Spolu s projektem Jihomoravského ino-
vačního centra v Brně postoupilo do ev-
ropského kola třetího ročníku meziná-
rodní soutěže Evropské ceny za
podnikání.

Soutěž vyhlásila Evropská komise
v pěti kategoriích. Technické inovační
centrum se soutěže zúčastnilo v katego-
rii "Cena za rozvoj podnikání" s projek-
tem "Podnikatelské inovační centrum
Zlín". Tento projekt podporuje inovační
podnikání ve Zlínském kraji.

Hodnocení soutěžních projektů pro-
běhlo nejprve na národní úrovni, násled-
ně na evropské. Evropská porota posu-
zovala více než 350 projektů. Přestože do
užšího evropského kola se čeští kandi-
dáti nedostali, je postup zlínského pro-
jektu mezi dva nejlepší účastníky na ná-
rodní úrovni velký úspěch.

Podnikatelské inovační centrum Zlín
bylo zřízeno po kompletní rekonstrukci
objektu číslo 23 bývalého Baťova areálu
ve Zlíně. Město Zlín tímto způsobem při-
pravilo téměř 2 500 m2 ploch pro podni-
kání. Náklady na rekonstrukci 23. budo-
vy byly 2,3 mil. EUR (cca 67 mil. Kč),
z nichž 1,6 mil. EUR (cca 46 mil. Kč) po-
kryly dotace z fondu Phare; městský
příspěvek byl ve výši 0,7 mil. EUR (cca
21 mil. Kč). -mm-
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Zálešná se připravuje na sběr bioodpadu
V městské části Zálešná I až Zálešná XII

bude v období od dubna do prosince 2009
probíhat sběr bioodpadů z domácností a za-
hrad. 

Ke sběru bioodpadu město Zlín přistupuje
na základě nařízení směrnice Evropské unie
a zákona o odpadech. Pravidelný svoz biood-
padu bude zajišťovat svozová společnost
Technické služby Zlín. 

Bioodpad bude svážen na stanoviště v are-
álu skládky Suchý důl, kde bude po mecha-
nických úpravách (drcení, štěpkování, mí-
chání) zpracován v biofermentoru na
kompost nebo palivo k energetickému využi-
tí, bude spalován ve fluidním kotli v teplárně
společnosti Atel energetika Zlín.

Každá domácnost na Zálešné dostane
zdarma sadu nádob:

• 1 ks nádoby velikosti 240 l
• 1 ks nádoby "do kuchyně" o objemu 10 l 
Jedná se o speciální hygienicky provětrá-

vané nádoby, které mají na bočních stěnách
a na víku velké množství malých otvorů pro
přívod vzduchu a odpařování vlhkosti. Na
dně je umístěn mřížkový rošt, kterým prosa-
kuje vlhkost odpadu na dno, kde se odpařu-
je.

Do velké nádoby se bude ukládat biood-
pad ze zahrad:

• tráva
• listí
• květiny
• zbytky rostlin
• kousky větví (posekané, nastříhané, po-

řezané, zpracované štěpkovačem)
• bioodpad z domácnosti
Do velké nádoby nepatří uhynulá zvířata,

celé větve, jiné odpady !

Do malé nádoby ("kuchyňské") se bude
odkládat bioodpad z domácností:

• zbytky zeleniny (slupky z brambor, mrk-
ve atd.)

• zbytky ovoce
• čajové sáčky
• kávová sedlina
• skořápky od vajec
• staré pečivo
Do malé nádoby nepatří maso a kosti, te-

kuté zbytky jídel, oleje.

Informace:
www.mestozlin.cz, 
tel.: 577 630 922, 577 630 582

PLÁN ROZVOZU ODPADOVÝCH NÁDOB 
NA BIOODPAD 

Každou sobotu od 8.00 do 14.00 hodin
v termínu od 21. 3. 2009 do 11. 4. 2009
v jednotlivých ulicích Zálešná I. až Zálešná XI

Zálešná I. - III. 21. 3. 2009 
Zálešná IV. - VI. 28. 3. 2009 
Zálešná VII. - XII. 4. 4. 2009 
Náhradní termín 11. 4. 2009 

Vozidlo Technických služeb Zlín bude při-
staveno uprostřed jednotlivých ulic, kde si
občané Zálešné v uvedených termínech vy-
zvednou nádoby na bioodpad.

Nádoby budou vydávány v jednotlivých uli-
cích proti podpisu předávacího protokolu. 

Město Zlín děkuje občanům za spolu-
práci při třídění a využití bioodpadů!

Informace: 
www.mestozlin.cz, tel.: 577 111 411 

V rámci envi-
ronmentální vý-
chovy probíhají
na zlínských ško-
lách zajímavé ak-
ce. Ty mají na
starost většinou

koordinátoři environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO), kteří na školách
působí pro ostatní pracovníky jako odborní
poradci v ekologii, pomáhají zařadit prvky
ekologie do běžných předmětů, jako je mate-
matika, jazyky apod. Koordinátoři EVVO na
školách podporují a rozvíjejí spolupráci ško-
ly s dalšími partnery v oblasti EVVO, např.
s environmentálně zaměřenými neziskovými
organizacemi v regionu a se středisky ekolo-
gické výchovy, ostatními školami.

Díky skvělé koordinaci EVVO aktivit na
Základní škole Zlín Nová cesta ve Štípě byl
škole obnoven Mezinárodní titul Ekoškola
na další dva roky (www.ekoskola.cz). V pro-
jektu pomáhají děti řešit situaci na škole
z pohledu ekologie (spotřebu energie, naklá-
dání s odpady, využívání pitné i užitkové vo-
dy, stav prostředí školy, dopravu).

Ve Štípě začal projekt analýzou současné-
ho stavu školy. Děti chodily po škole, zkou-
maly prostory, rostliny, kontrolovaly vodní
kohoutky, osvětlení.Technický personál ško-

ly a jídelny jim ochotně odpovídal na zvěda-
vé otázky. Dětské nápady a postřehy zpraco-
val pracovní kolektiv "Ekotým", složený ze
zástupců tříd, učitelů, vedení školy i občanů
obce, který je využil na další proměny ve
škole nebo při plánování akcí, jako je projekt
Recyklohraní, Den Země, Den činu, soutěže
apod. Díky dětem byla tedy zprovozněna ko-
lárna, v polední přestávce umožněn pobyt
u jezírka nebo ve spolupráci s městskou po-
licií zvýšení bezpečnosti na silnici u školy.
V další části projektu - při hodnocení, audi-
toři ocenili také vybudovanou ekoučebnu,
zahradní jezírko, plány na nové projekty, ja-
ko je úprava školního dvora na zahradní vý-
uku nebo zateplení školy s možným využi-
tím podkrovních místností pro výuku.

Ve spolupráci se Zlínským krajem, statu-
tárním městem Zlínem a dalšími subjekty
Základní škola Zlín Nová cesta připravuje na
květen soutěž k rozvoji EVVO, EKO -
OLYMPIÁDU. Je určena pro žáky 8. a 9. roč-
níků základních škol a odpovídajících roční-
ků gymnázií na Zlínsku. Téma letošního roč-
níku je Životní prostředí naší školy.

Více informací najdete na www.zlin.eu,
odkaz: Občan - Rady a informace - EVVO -
Akce. 

Ing. Dagmar Šimková, 
Mgr. Lubomír Klátil

Ekologická výchova na zlínských školách

Ve dnech 4. 4., 25. 4. a 9. 5. 2009 se usku-
teční na území města Zlína jarní úklid zajišťo-
vaný Odborem životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína a Technickými službami
Zlín. Od občanů bude sbírán v rámci úklidové
akce velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad.

Ve stanovené soboty budou od 9 do 16 hodin
v níže uvedených lokalitách přistaveny velkoob-
jemové kontejnery nebo speciální vozidlo
Technických služeb Zlín.

UPOZORNĚNÍ:
- úklid není určen pro nebezpečný odpad

(akumulátory, ledničky, televizory a zbytky ba-
rev a olejů)

- odpad je nutné odkládat pouze do připrave-
ných nádob nebo speciálního vozidla

SOBOTA 4. 4. 
Vršava - před domem č. p. 243 
Vršava - před domem č. p. 225 
Nivy I
Podvesná VIII 
Obeciny VII 
Bartošova čtvrť - ulice Zborovská 

- ulice M. Knesla 
Příluky - Pančava 

- kaplička 
- před rest. "Přístav" 
- Štákovy Paseky 

Morýsovy domy - u garáží 
ulice Boněcká 
ulice Prostřední 
Lazy - u Krajské veterinární správy

SOBOTA 25. 4. 
ulice Na Požáře
ulice Sadová
ulice Smetanova
ulice Vodní
ulice Santražiny (Potoky vnitroblok) 
ulice Lorencova
ulice K Majáku - restaurace "U hřiba" 
Letná - Kotěrova ulice 
Kudlov - Fabiánka I
ulice U Zimního stadionu
Benešovo nábřeží - u pizzerie "U čápa" 
tř. T. Bati - garáže nad restaurací "Myslivna"
Zbožensko - před domem č. p. 65, 

ulice Pod Babou

SOBOTA 9. 5. 
Malenovice - ulice Mlýnská

- ulice Zabrání
- ulice Brigádnická

Náves-Louky
Podhoří - ul. Svat. Čecha na sídlišti u garáží
Prštné - Kútíky
Mladcová - Nadhumení
Mokrá III 
lokalita Zlínské Paseky - točna MHD
Jižní Svahy - ul. Nad Stráněmi 

- Valachův žleb
- Na Honech I
- křižovatka Podlesí I a II
- ul. Středová (u hřiště)

ODPAD JE NUTNÉ ODKLÁDAT POUZE DO
PŘIPRAVENÝCH NÁDOB NEBO SPECIÁLNÍHO
VOZIDLA

SBĚR STARÝCH VOZIDEL - v sobotu 25. 4. 
V sobotu 25. 4. od 9.00 do 12.00 hodin mo-

hou majitelé starých vozidel odevzdat svá vozid-
la v areálu Technických služeb Zlín v Loukách.
Vozidlo musí mít motor i převodovku. 

Doklady nutné k předání vozidla - autov-
raku:

- velký technický průkaz
- občanský průkaz majitele

HH AA RR MM OO NN OO GG RR AA MM
JJAARRNNÍÍHHOO  ÚÚKKLLIIDDUU    

EENNVVIIRROONNMMEENNTTÁÁLLNNÍÍ  VVÝÝCCHHOOVVAA
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Dvojnásobnou radost má Městské divadlo
Zlín. Herecká asociace oznámila na tiskové
konferenci v Praze nominace na Cenu Thálie
2008. V nejužší nominaci se ocitla Petra
Hřebíčková za ženský herecký výkon v titulní
roli inscenace Maryša, v širší nominaci se
umístil i Dušan Sitek za mužský herecký vý-
kon v roli Lízala v téže inscenaci. Oba zlínské
herce za tyto role ocenilo také publikum v di-
vácké anketě Aplaus 2008, v níž získali s pře-
hledem nejvyšší počet hlasů za nejlepší herec-
ké výkony.

Slavné drama z moravského venkova bratří
Mrštíků mělo ve zlínském divadle premiéru 
26. dubna 2008 v režii hostujícího Martina
Františáka, uměleckého šéfa Divadla Petra
Bezruče v Ostravě.

Petra Hřebíčková bojuje o Cenu Thálie spolu
se Zuzanou Stivínovou, která je nominována
za roli Ireny v inscenaci Odcházení (Divadlo
Archa Praha), a s Pavlínou Štorkovou, jež je
nominována za roli Jany v inscenaci Panna
Orleánská (Klicperovo divadlo Hradec Králové).

"Petra Hřebíčková hraje Maryšu velmi citlivě
a přesně. Její Maryša je plná energie, je jí všu-
de plno, září. V hereckém projevu je
Hřebíčková velmi civilní na jedné straně, na
straně druhé velmi vášnivá. V závěru hry o to
víc zlomená, bez energie. Pohyb omezuje jen na
to, co je nezbytně nutné. Tragédie Maryši má

v podání Hřebíčkové vskutku antické rozmě-
ry," zdůvodnila nominaci odborná porota pro
udělování Cen Thálie pro činohru, jíž předsedá
Jana Paterová.

K nejvýznamnějším cenám na poli divadelní-
ho umění nedosahují zlínští herci poprvé.

V oboru činohra byla udělena Cena Thálie
1999 Heleně Čermákové za roli Júdit ve stej-
nojmenné divadelní hře autorů Rostislava
Křivánka a Vladimíra Franze za zralou, hlubo-
ce prožitou hereckou kreaci. Za celoživotní dí-
lo byla udělena Cena Thálie 2001 herci Luboru
Tokošovi. Helena Čermáková byla nominována
do nejužšího výběru tří na Cenu Thálie 2006
v oboru činohra za titulní roli Hippodamie
v melodramatu Smrt Hippodamie.

"Obě nominace jsou pro mne nejen dalším
potvrzením o nesporné kvalitě umělecké práce
našeho divadla, ale také vysvědčením o vý-
znamném postavení Městského divadla Zlín
v celku českého divadelnictví," komentoval
zlínské nominace ředitel divadla Antonín
Sobek.

Slavnostní vyhlášení vítězů Cen Thálie pro-
běhne v sobotu 28. března ve 20 hodin
v Národním divadle a v přímém přenosu České
televize. S Maryšou vystoupí zlínský soubor ta-
ké na přehlídce České divadlo 2009 v neděli
29. března v 19 hodin v Divadle pod
Palmovkou v Praze. Hana Šmardová

RELAXACE VE STUDIU ANIČKA 
Studio Anička nabízí pedikúru, manikúru, ma-
sáže, kosmetiku, terapii Reiki a léčivé obrázky.
Pro velký zájem i v měsíci březnu vyhotovení
Aurogramu zdarma každému zákazníkovi. 
Kontakt: www.studio-anicka.wz.cz, 
tel. 603 956 671, ul. Sadová 6 (přízemí), Zlín 

DOBROMILA DARNADYOVÁ - EPITA - DD 
Nově otevřená prodejna pro ženy po ablaci prsu.
Prodejna nabízí kompenzační pomůcky, paruky,
cvičební pomůcky, spodní prádlo, plavky.
Kontakt: roh ul. U Splavu 2445/1 a tř. 2. květ-
na, u trolejbusové zastávky Kúty, linek č. 2, 8,
9, jezdících směrem od a k Baťově nemocnici,
tel. 724 486 044, www.epita-dd.cz

MASÁŽNÍ SALON JÁVA
Odpočinek a relaxaci při indonéské a thajské
masáži nabízí masážní salon JÁVA.
Otevírací doba je od pondělí do pátku od 12 do
21 hodin a v sobotu od 14 do 21 hodin.
Salon přijímá platbu poukázkami Sodexho -
Flexi pass, Relax Pass, Dárkový Pass a ACCOR
- Ticket dárkový, sport a kultura, multi.
Kontakt: Interhotel Moskva, 9. patro, dveře 
č. 938, tel.: 776 153 960, www.salonjava.cz 

ČAJOVNA ORCHIDEA
Čajovna Orchidea zve k pohodovému posezení
a nabízí ochutnávku a prodej 100 druhů čajů,
medovinu a medovníkové dorty.
Otevřeno od pondělí do soboty do 21 hod. v pá-
tek 12 - 22 hod.
Kontakt: Čajovna Orchidea, Sadová 3049, Zlín

KREATIVNÍ KADEŘNICTVÍ
Kreativní kadeřnictví ve Zlíně slaví 5. narozeni-
ny. Přivítejte jaro s novým účesem. Bonus 
200 Kč pro každou ženu, která přijde na střih
nebo melír a přivede s sebou dvě kamarádky,
minimálně na střih komplet. Akce je limitovaná
do konce dubna 2009. 
Kontakt: objednávky tel. 777 050 094

NOVÉ REGENERAČNÍ CENTRUM
Kvalitní masáže klasické, lymfatické, havajské,
Dornova metoda, poradenství v oblasti zdravé
výživy, přírodní kosmetika a ošetření, nehtová
modeláž. Možnost vypracování numerologické-
ho rozboru osobnosti. 
Kontakt: ul. Vodní 105, nad prodejnou Ahorn,
vedle Jm. plynáren, tel. 733 528 957

Inzerce

Kde najdete obchody a sluÏby?DDvvěě  nnoommiinnaaccee  zzllíínnsskkýýcchh  hheerrccůů  nnaa  CCeennuu  TThháálliiee  22000088  

Kuželky 2009 - Klub seniorů Kvítková
Na tom našem klubovním dvoře,
žádný kur vám nekrákoře,
stojí tam však šibenička,
ta však není pro zbojníčka,
visí na ní dosti těžká koule
a dělá kuželkám boule.

Nemyslete, lidé milí, že je to jen tak,
koulemi si zabrnkat.
Do ruky je jemně vzít,
pohladit je, pomazlit,
a pak prudce vyrazit,
co nejvíce figurek porazit.

V uplynulém období,
našli se i takoví,
co to dokázali
a na přední místa se zařadili.

Čulibrka také máme,
jeho jméno však neznáme,
on je zatím inkognito-
ne že by byl jak kopyto,
ale složení týmu se často mění
a proto čulibrk znám není.

Je to již pěkných pár let,
co se o sport stará pan Vojtek
a zapisovat mu pomáhá Víťa Šimlíková.

Čtvrtek je slavný den,
neboť bude tým vyhodnocen.

Z tohoto důvodu dnes náš 
klub seniorů navštívila
našich kuželkářů patronka-
primátorka Zlína Ondrová Irenka.
Za čest si můžeme pokládat,
že již po šesté ji můžem u nás přivítat. 
Také ostatním členům magistrátu Zlín,
kteří tvoří paní Ondrové doprovod
patří náš upřímný hold.

Teď předávám své slovo,
ať může být vše hotovo,
i ve stáří "Sportu zdar".

Helena Dufková

Slavnostního ocenění vítězů celoroční
soutěže seniorů v kuželkách se v Klubu
seniorů Kvítková - Zlín již šestým ro-
kem účastní také primátorka Zlína
Irena Ondrová. Závěr právě uplynulé
sezony, při němž senioři symbolicky
"pochovali kuželky" k zimnímu spánku,
však musel být kvůli rekonstrukčním
pracím v klubovně o několik měsíců od-
ložen. Lednové setkání, během něhož
primátorka města předala diplomy nej-
úspěšnějším kuželkářům z řad seniorů,
se tak k radosti všech uskutečnilo již za
novými okny a v nově vymalované klu-
bovně. Součástí akce byl i kulturní pro-
gram, o který se postaral místní muž-
ský i ženský sbor a během něhož
přednesla Helena Dufková svou báseň
"Kuželky 2009". -pm-

PPrriimmááttoorrkkaa  ppřřeeddaallaa
ddiipplloommyy  kkuužžeellkkáářřůůmm  

Herci Petra Hřebíčková a Dušan Sitek v inscenaci Maryša.
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HISTORIE A SOUČASNOST 
Mateřská škola Stonožka, příspěvková or-

ganizace, vznikla dne 1. 1. 2003 sloučením
dvou předškolních zařízení na Slovenské
ulici č. p. 1808 a na ulici Svatopluka Čecha
516 ve Zlíně. 

Obě budovy jsou umístěny blízko centra
města, v blízkosti MHD. Každá budova má
dvě oddělení. MŠ Slovenská má přednosti
tzv. "domácího" prostředí, jelikož je umístě-
na v jednopatrové vilce se zahradou. MŠ 
Sv. Čecha vyniká velkou zahradou, která
slouží ke sportovnímu vyžití. V prostorách
obou budov se zaměstnanci snaží o vytvoře-
ní pracovních center i míst pro odpočinek
nebo rušnější pohybové aktivity.

FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hlavní myšlenkou MŠ je podpořit kama-

rádské vztahy mezi starším a mladším ka-
marádem. Motto MŠ "CTI MLADŠÍHO
KAMARÁDA". 

V oblasti předškolního vzdělávání škola
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškol-
ního věku, podílí se na jeho zdravém cito-
vém, rozumovém a tělesném rozvoji. Na
osvojení základních pravidel chování, zá-
kladních životních hodnot a mezilidských
vztahů. Vytváří také základní předpoklady
pro pokračování ve vzdělávání.

KONCEPCE ŠKOLY
MŠ má vypracovaný školní vzdělávací pro-

gram pod názvem "Všichni žijeme na jedné
planetě", který odpovídá státem schválené-
mu Rámcovému programu pro předškolní
vzdělávání. Na školní vzdělávací program
navazují třídní vzdělávací programy. V obou
programech je zakomponováno pět oblastí
předškolního vzdělání: 

- biologická oblast, psychologická oblast,
interpersonální oblast, sociálně-kulturní ob-
last a environmentální oblast.

Základním cílem je vytvořit pohodu a pěk-
né vztahy mezi všemi zúčastněnými subjek-
ty. Nejvíce je hodnocena tvůrčí práce učitel-
ky, snaha naslouchat, naplnit potřeby dětí
a vzájemně si porozumět. Na škole provádí
celoroční praxi studentky Soukromé peda-
gogicko-sociální školy, čímž se připravují na
budoucí povolání. Všechny podrobnější in-
formace je možno nalézt na webových strán-
kách školy.

ÚČAST NA PROJEKTECH 
■ Mateřská škola Zlín, Slovenská je

účastníkem mezinárodního projektu
Comenius - partnerství škol. Partnery MŠ
jsou předškolní zařízení z Anglie, Švédska
a Bulharska.

■ Od roku 1995 byla MŠ zařazena jako je-
diná ve Zlíně do celostátního projektu
ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ na základě
projektu "Zdravá mateřská škola".

Kontakt:
Mgr. Jana Moučková, ředitelka, 
tel. 736 246 729, 
e-mail: info@skolkazlin.cz,
www.skolkazlin.cz

ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ

HISTORIE 
"Školní rok byl zahájen 10. března 1949

v nově upravené budově (bývalá vila 
Ing. Peciny)", to jsou první řádky v kronice
mateřské školy. Druhý den začal provoz
školy a byl přerušen až v letech 1983 - 1987
rekonstrukcí budovy a školní zahrady.

SOUČASNOST 
Mateřská škola s celodenní péčí má dvě

třídy s kapacitou 55 dětí, nachází se
v okrajové části města Zlína.
Dvoupodlažní budova je umístěna ve stře-
du školní zahrady, která je zařazena do
projektu "Modernizace vybavení mateř-
ských škol a jeslí ve Zlíně". Tento projekt
bude realizován na jaře letošního roku.
Zahrada je využívána také k realizaci spo-
lečných setkání s rodiči a dětmi.
Stravování dětí je zajištěno ve školní jídel-
ně, která myslí i na děti se stravovacím
omezením a celiakií (bezlepková dieta).

PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Školní vzdělávací program je vlastním

programem mateřské školy a jeho název
"Mateřská škola - místo pro radost, lásku,
poznání a sportování" již sám napovídá, co
je jeho cílem. Prvotní, základní potřebou
dítěte je i pohyb, který je současně zá-
kladním projevem života, jeho vyjádřením

i předpokladem. Pracovníci mateřské ško-
ly chtějí získat zájem dětí o pohyb jako ta-
kový - nejpřirozenější lidskou aktivitu
a přivést je přes pohyb ke zdravému způ-
sobu života, k aktivnímu trávení volného
času v pozdějším věku, ke správným stra-
vovacím návykům, k vytváření kladných
životních postojů a hodnot, nikoliv je při-
vést k vrcholovému sportování.

SPORT, KULTURA I PŘÍRODA 
V průběhu školního roku jsou nabízeny

aktivity pro všechny děti, které mají zájem
navštěvovat tanečně-pohybový kroužek,
výuku anglického jazyka, výuku plavec-
kých dovedností (ukončenou Krajskou
Delfínkovou olympiádou pro všechny děti
předškolního věku - letos již 10. ročník),
základy stolního tenisu, návštěvy doprav-
ního hřiště v Malenovicích, pobyt ve škole
v přírodě. Pravidelně jsou zařazovány ná-
vštěvy kina, divadel, koncertů i kulturní
akce v budově školy.

Děti se také zúčastňují výtvarných, hu-
debních i sportovních akcí a dosahují pěk-
ných výsledků. O výsledcích dětí ve vý-
tvarných, hudebních a sportovních akcích
i další informace o mateřské škole je mož-
né získat na webových stránkách
www.msslovenska.com

Jana Kouřilová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Stonožka
Zlín, Slovenská 1808 

Mateřská škola  Zlín, Slovenská 3660

SENIOŘI VE ZLÍNĚ MAJÍ DALŠÍ KLUBOVNU
Slavnostním přestřižením pásky byl ve

Zlíně zprovozněn už desátý klub seniorů.
Nový multifunkční objekt, který slouží od
poloviny února letošního roku jako kance-
lář místní části U Majáku a Filmové ateli-
ery, nyní poskytuje zázemí i coby klubov-
na pro seniory.

Ke zřízení klubovny v prostorách přista-
věných během loňského podzimu k byto-
vému domu U Majáku č. p. 5005 přispě-
la především aktivita místních seniorů.
Objekt však slouží i jako středisko volné-
ho času pro nejrůznější organizované ak-
tivity obyvatel všech věkových skupin.

-pm-

Zleva Alois Hřib, zástupce dodavatelské firmy
ERGO VH, nám. primátorky Miroslav Kašný
a radní MUDr. Josef Devát.
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SLUNÍČKOVÝ DEN VE MĚSTĚ

Nové patenty a užitné vzory na zlínské univerzitě
92 zpracovaných nových přihlášek

patentů nebo užitných vzorů v roce
2008. To je bilance prvního roku čin-
nosti Centra transferu technologií
Univerzitního institutu Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Úkolem
pracoviště je totiž poskytovat profesio-
nální služby v oblasti právní ochrany
výsledků výzkumu a vývoje a v oblasti
uvedení těchto výsledků do praxe.

"Na naše pracovníky se může obracet
každý, kdo uvažuje o podání patentové
přihlášky, užitného vzoru, ochranné
známky a podobně," představuje praco-
viště ředitelka Univerzitního institutu
Ing. Jindřiška Ondráčková. Téměř čtvr-
tinu z přihlášených patentů a průmys-
lových vzorů podali vloni pracovníci
UTB. "Za univerzitu jsme podali 11 při-
hlášek vynálezů, 8 přihlášek užitných
vzorů a 1 přihlášku průmyslového vzo-
ru Společenství s právní ochranou v ce-
lé Evropské unii," vypočítává patentová
zástupkyně Ing. Dana Kreizlová. 

Vloni tak pracovníci UTB získali na-
příklad patent na výrobu materiálů pro
hypertermickou léčbu nádorů. Tyto
materiály jsou schopné zahřát nádoro-
vé buňky a tím je zničit, aniž by přitom
utrpěla okolní zdravá tkáň. Patent nyní
vyzkouší jedna z nemocnic v ruském
Petrohradě. "Využití ve zdravotnictví
najdou také medicínské gely pro krytí
ran nebo medicínské hadičky a cévky,"
dodává Ing. Ondráčková. Zajímavé jsou
i další přijaté projekty, například ovla-
dač pro řízení strojů, který lze využít
k ovládání motorizovaného křesla pro
invalidy, ale i pro robotické systémy
v průmyslových výrobách.

Výsledky výzkumné činnosti nachází
uplatnění nejen v České republice.
V lednu letošního roku například na
UTB jednal velvyslanec Gambie o pro-
jektu výstavby jednotky na výrobu
zdravotnických potřeb v této západo-
africké zemi, podobný projekt se připra-
vuje i pro Mongolsko. Mgr. Jan Malý

Dne 2. 4. se uskuteční ve Zlíně sbírka Nadačního fondu
Rozum a Cit. V tento den budou studenti v ulicích Zlína nabí-
zet upomínkový předmět sluníčko. Výtěžkem ze sbírky fond po-
máhá již dvanáctým rokem opuštěným dětem a podporuje pěs-
tounské rodiny. 

Studentka Střední hotelové školy ve
Zlíně Veronika Janečková se umístila
jako třetí v soutěži Top Guide Junior.
Soutěže mladých talentů zaměřených
na cestovní ruch se zúčastnilo 73 sou-
těžících z celé České republiky.
Soutěžící prokazovali své znalosti země-

pisu, historie, kultury, politiky a přede-
vším cizích jazyků. Soutěž proběhla
v rámci veletrhů GO a Regiontour
v Brně, kde také vítězové přebrali 
15. ledna svá ocenění. 

Veronice Janečkové k úspěchu blaho-
přejeme!

Royal Rangers je mezinárodní orga-
nizace pro děti a mládež školního vě-
ku, která pracuje s mládeží na zákla-
dě křesťanských principů morálky
a etiky. Základní principy jsou reali-
zovány skrze zlaté pravidlo Royal
Rangers, které zní: "Ve všem dělám
druhým to, co chci, aby oni dělali
mně."

Organizace nabízí zajímavý program
volnočasových aktivit rozšiřující u dětí
všestranné vědomosti a dovednosti, po-
máhá jim růst k samostatnosti a zodpo-
vědnosti, žít bez závislosti na alkoholu,
drogách, automatech, bez xenofobie
a rasismu. Hlavní okruh činnosti jsou
klubové aktivity formou pravidelných
schůzek, organizování výletů, víkendo-
vek, letních a zimních táborů, kultur-
ních akcí, jako jsou koncerty nebo lout-
ková představení, sportovních akcí
a zájmových kroužků. 

Royal Rangers pracuje dvanáctým ro-
kem jako občanské sdružení registrova-
né Ministerstvem vnitra ČR. Národní ra-
da Royal Rangers v ČR jako ústřední
orgán koordinuje práci RR na národní
úrovni, Přední hlídky Royal Rangers 
jsou samostatné organizační jednotky,
z nichž dvě pracují ve Zlíně. Členové
Royal Rangers jsou rozděleni do čtyř vě-
kových skupin: Greenhorni (7-8 let),
Trappeři (9-12 let), Rangeři (13-15 let)
a Junioři (16-18 let).

Pravidelné schůzky se konají zpravidla
ve vlastních nebo pronajatých klubov-
nách anebo přímo na školách jako zá-
jmové kroužky.

Kontakt na 23. Přední hlídku ve
Zlíně:

tel. 739 600 124, Helena Trávníčková.
www.royalrangers.cz, 
http://www.23ph.royalrangers.cz.

Tip na volný čas dětí!

KOLEDA PO CELÝ ROK
V letošní Tříkrálové sbírce vybrali ko-

ledníci částku 1 103 518 Kč, z toho
město Zlín včetně městských částí 
363 390 Kč. Zájemci o dárcovství, kteří
se s koledníky nepotkali a nemohli při-
spět, můžou tak učinit prostřednictvím
odeslané dárcovské SMS zprávy v prů-
běhu celého roku. Její formát je DMS
KOLEDA (tj. DMS mezera KOLEDA)
a odešle se na číslo 87777. Cena jedné
DMS je 30 Kč u všech telefonních ope-
rátorů. Charita z každé DMS zprávy ob-
drží částku 27 Kč. Více informací
o sbírce a o ostatních činnostech chari-
ty na www.zlin.charita.cz

UPOZORNĚNÍ
PRO POŘADATELE KULTURNÍCH

A SPORTOVNÍCH AKCÍ 
Redakce Magazínu Zlín uvítá další

tipy na kulturní a sportovní akce po-
řádané ve Zlíně. Uvedení v kulturním
či sportovním servisu je bezplatné.
Svoje příspěvky posílejte do 6. břez-
na pro dubnové číslo magazínu na 
e-mail: irenaorsagova@muzlin.cz

Gratulaci a dárek přebírá Veronika Janečková od primátorky města Zlína Ireny Ondrové. 
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Rozhovor s mistrem sportu
ing. Antonínem Šulákem,
tiskovým mluvčím KVV Zlín 

Pane inženýre, co Vás přivedlo do Klubu vý-
sadkových veteránů?

Byla to především touha opět se setkávat s ka-
marády z mládí a také vzpomínky na ony krásné
chvíle, které jsme každý z nás prožívali v letadlech
a pod vrchlíky padáků na různých místech a letiš-
tích po celém Československu. V neposlední řadě
to byla opět touha znovu se vznášet v letadlech nad
novými krajinami a s novými kolegy přistávat na
padácích na různých letištích, což se nám opět spl-
nilo i ve veteránském věku.

Parašutismus je Váš celoživotní koníček; jaké
byly Vaše začátky?

K sokolským parašutistům jsem se dostal jako
řada mých vrstevníků hned po vstupu do stavbař-
ského učiliště v roce 1950 ve Vsetíně. Protože se-
skoky bylo povoleno provádět až od osmnácti let,
absolvoval jsem nejdříve kurz a výcvik pilota bez-
motorových letadel a posléze jsem začal s prvními
seskoky na vojenských kruhových padácích. Na
stavební průmyslovce ve Valašském Meziříčí jsme
pak založili kroužek letců a parašutistů, který jsem
tam pak vedl tři roky, až do nástupu základní vo-
jenské služby na letišti v Přerově. Do této doby jsem
uskutečnil 150 seskoků, zúčastnil se 3. mistrovství
republiky v seskoku padákem v Brně a nalétal jsem
120 hodin. Posléze, při práci u stavbařského pod-
niku ve Zlíně, při studiu na vysoké škole v Brně
i při všech dalších stavbařských zaměstnáních,
která jsem v životě zastával, jsem se aktivně zapo-
joval do letecké a parašutistické činnosti na letiš-
tích Zlínského kraje i v celé republice.

Za své sportovní úspěchy jste získal i oceně-
ní...

V roce 1967 mi byl udělen titul Mistr sportu a po
splnění mezinárodních podmínek FAI i zlatý od-
znak se třemi diamanty, který jsem získal spolu
s Rudolfem Brandou, bratry Červinkovými, manže-
li Martincovými... To si vyžádalo provést přes 1500
seskoků na celostátních a zahraničních soutěžích
včetně seskoků do terénu, vod, rybníků a přehrad.
Na prvním mistrovství Slovenska v roce 2003 jsme
zvítězili v soutěži seskoků na cíl jednotlivců i druž-
stev. 

Mezi činnosti, které pořádá Klub výsadko-
vých veteránů, patří seskoky na padáku; kdy
jste naposledy skákal? Plánujete ještě další se-
skoky? 

V roce 2008 jsem skákal v Dubnici nad Váhom
a na letišti v Piešťanech před prezidentem
Slovenska Ivanem Gašparovičem. Další seskoky
plánuji i v následujících letech, ovšem pokud budu
zdravý a zbudou-li mi z důchodu nějaké peníze. 

Před nedávnem jste byl spolu s výborem KVV
Zlín spolupořadatelem výstavy "Vznik a historie
čsl. výsadkového vojska," která se setkala s ne-
bývalým úspěchem. Plánujete ještě podobnou
výstavu do budoucna, popřípadě její přesunutí
do jiných měst? 

V tomto roce se naskýtá příležitost připomenout
si šedesáté výročí počátku vzniku civilního "sokol-
ského parašutismu" v Praze a následně pak ve
Zlíně. Právě odtud se pak rekrutovali nejlepší vý-
sadkáři i důstojníci i ze Zlína, Vsetína a Valašského
Meziříčí. Při této příležitosti uvažujeme o rozšíření
této výstavy o část sportovního parašutismu, po-
kud budou pro tuto výstavu vytvořeny vhodné pro-
storové i finanční podmínky. Převážnou část nákla-
dů na zvětšování fotografií jsme totiž hradili ze
svých důchodů a při přípravě výstavy jsme rovněž
zdarma odpracovali několik tisíc hodin. Zatím nám,
žel, představitelé města ani kraje neposkytli míst-
nost k setkávání či pro uložení pracně zhotovených
exponátů. V takové místnosti bychom rádi instalo-
vali i trvalou výstavu určenou pro návštěvníky
z řad občanů a především mládeže, která o létání,
parašutismus či paragliding projevuje značný zá-
jem. Žel, naše pracně vybudovaná letiště s aeroklu-
by se postupně a bez náhrady stávají vhodnými
stavebními místy pro průmyslové zóny pro majetné
podnikatele. 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám pevné zdraví
a ještě hodně letů a seskoků. 

Irena Orságová

PPřřeeddssttaavvuujjeemmee  KKlluubb  vvýýssaaddkkoovvýýcchh  vveetteerráánnůů  ZZllíínn  
Odchodem do zálohy vztah vojen-

ských výsadkářů k tomuto elitnímu voj-
sku nekončí. Pouta vzájemného přátel-
ství, tradice, hrdost na příslušnost
k "paragánům" i potřeba sdílet neobvyk-
lé vzpomínky, vedly ke vzniku klubů vý-
sadkových veteránů (KVV). V těchto klu-
bech se však nežije pouze minulostí.
Členy zajímá i přítomnost výsadkových
jednotek Armády České republiky
a mistrovství jejich následovníků. 

Zlínský klub, založený 8. prosince 1998,
má přes 60 řádných a pět čestných členů
a téměř 20 příznivců z řad manželek či dru-
žek členů, a rovněž z řad sponzorů. V klu-
bu působí také dva váleční veteráni.
Jedním z nich je plk. v. v. Vladimír Maděra,
druhým pak plk. v. v. Jan Ivan Lukášek.
K nejaktivnějším patří bývalí sokolští para-
šutisté, příslušníci výsadkových jednotek
a někdejší sportovci z okolních aeroklubů
bývalého Svazarmu. 

Život v klubu je organizován podle stanov
a ročního plánu činnosti. Klub úzce spolu-
pracuje s patronátním KVV Prostějov,
s kluby z Prahy, Liberce a Chrudimi, ale ta-
ké s kluby ze Slovenska - Bratislavy,
Trenčína, Žiliny a Prešova. Klub si vytvořil
vlastní symboly a znaky, vlaječku a zará-
movaný znak využívá jako upomínkové da-
ry, nášivky a klubové odznaky nosí členové
na rukávech i baretech. Členové klubu se

zúčastňují řady pietních
aktů, například u hrobu
Ivana Kolaříka ve Zlíně,
u pamětní desky parašutisty Jana Hrubého
z Kunovic, Josefa Bublíka z Bánova
a Josefa Valčíka ze Smoliny u Valašských
Klobouk. Dále se účastní pietního aktu
v obci Ploština, vypálené nacisty, v Praze
pak k uctění památky atentátníků na
Reinharda Heydricha ze skupiny Antropoid
a jiných. Mezi jejich další aktivity patří po-
chod po stopách 2. paradesantní brigády
na hřebenech Javorníků nebo každoroční
účast na Memoriálu zakladatelů výsadko-
vého vojska. Každoročně navštěvují žilinské
vzpomínkové akce na Jozefa Gabčíka, jed-
noho z atentátníků na zastupujícího říš-
ského protektora Heydricha. Mezi oblíbené
akce patří setkání se slovenskými kolegy -
veterány na moravsko-slovenském pomezí
Javorníků či Javoriny. I přes vyšší věk ab-
solvují mnozí členové klubu seskoky padá-
kem na cíl dodnes.

Na svých setkáních si účastníci pravidel-
ně připomínají tradice našich elitních vý-
sadkových jednotek, které byly založeny za
II. světové války v Anglii a Sovětském sva-
zu. 

Symbol - červený baret, pocházející od
anglických elitních jednotek, nosí členové
při slavnostních příležitostech dodnes jako
součást svých uniforem.

U příležitosti 60. výročí založení vý-
sadkových vojsk se ve Zlíně, městě bez
armády a letiště, představili širší veřej-
nosti "paraveteráni". Výstava se usku-
tečnila ve zlínském mrakodrapu na
konci loňského roku, a to i díky finanč-
ní podpoře ze strany Magistrátu města
Zlína a Krajského úřadu.

Na výstavě se mohli návštěvníci podrob-
něji seznámit se vznikem, historií a odka-
zem čsl. parašutistů v boji za mír, svobo-
du a demokracii, a to prostřednictvím 55
panelů s dobovými fotografiemi a tří mo-
delů původního výsadkového cvičiště ang-
lických Comandos.

První část výstavy s názvem Antropoid,
jejímž cílem bylo především mladým gene-
racím přiblížit nejrozhodnější okamžik na-
šeho zahraničního odboje ve II. světové
válce proti německému nacismu, byla se-
stavena Alfonsem Kolářem převážně z do-
kumentárních fotografií dnes už třiadeva-
desátiletého válečného parašutisty
Vladimíra Maděry.

Druhá část výstavy, kterou
zpracovali Metoděj Martinec se
synem, se věnovala poválečné-
mu vzniku a historii čsl. výsad-
kového vojska a vzniku oddílů
Sokolských parašutistů ve
Zlíně, které později přešly pod
Aerokluby Svazarmu. Tuto část
výstavy doprovázely také foto-
grafie z výcviku sportovních pa-
rašutistů volnými pády.

Třetí část, zpracovaná
Antonínem Šulákem, doku-
mentovala desetiletou pestrou
činnost Klubu výsadkových ve-
teránů ve Zlíně. I přes malou
propagaci zhlédla výstavu
spousta návštěvníků, z nichž

mnozí projevili svůj obdiv a vzdali díky zá-
pisy do návštěvní knihy, z nichž vyjímá-
me:

"Výsadkáři - to je elita národa. To doka-
zuje i tak krásná a vyčerpávající výstava.
Je to záslužná práce, děkuji." (návštěvník
z Uherského Brodu)

"Doporučuji zvážit možnost výstavu pře-
sunout i do dalších měst..."

"Hezká a poučná výstava, vážíme si
Vás..."

"Boli sme prekvapení názornosťou, úpl-
nosťou i zpriestupněnou históriou čsl. para-
šutismu. Sme radi, že sme to videli. Je po-
trebné vysloviť obdiv i podekovanie
organizátorom výstavy.." (Klub výsadko-
vých veteránů Bratislava)

"Je důležité i dnes připomínat hrdinství
a oběti našich občanů..."

Setkání „paraveteránů“ při oslavě 60. výročí založení 
výsadkového vojska v KVV Žilina.



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

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

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

tel.: 577 431 333

Potřebujete opravit deštník,
kapající kohoutek, 

postavit novou střechu,
umýt auto, zasklít okno 

či koupit ledničku?

Navštivte informační servis
řemesel a služeb

www.remeslazl in.cz
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SPORT V  BŘEZNU

AEROBIK KLUB ZLÍN
21. 3. Sobota v pohybu

9.30 hod. Bosa Basic, 
10.40 hod. Pilates - Magic Circle
Vstupenky v předprodeji denně 15-20 hod. na Benešově nábř. 1739, 
tel.: 577 432 0279, 608 751 612

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19.00 hod.
Sobota 17.00 - 18.30 hod.
Neděle 17.00 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Kontakt: PSG aréna, tel.: 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. 
Vstupné 40 Kč

1. 3. - 9 hod. - ZKP (krajský přebor) - Zlín D-Boršice (herna šacho-
vého klubu, Kotěrova ulice) 

29. 3. - 9 hod. - ZKP (krajský přebor) - Zlín D-Staré Město D (herna
šachového klubu, Kotěrova ulice) 

Sobota 14. 3. - 17.00 - Zlín - Liberec
Sobota   4. 4. - 17.00 - Zlín - Teplice

Sobota 7. 3.
17.00 Proton U18 Zlín - Gymnázium Hladnov, extraliga juniorů

Neděle 8. 3.
10.00 Proton U18 Zlín - BK Opava, extraliga juniorů

Sobota 14. 3.
12.00 Proton U14 Zlín B - Orlová, přebor střední a severní Moravy

starších žáků
14.00 Proton U14 Zlín B - Orlová, přebor střední a severní Moravy

starších žáků
17.00 Proton Zlín - Sokol pražský, I. liga mužů
17.00 Proton U53 Zlín - BC Drozdi Velké Bílovice, SOP jižní Moravy

východ o 1.-4. místo

Neděle 15. 3.
11.00 Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň, I. liga mužů

9.30 Proton U53 Zlín - BK Vyškov B, SOP jižní Moravy východ 
o 1.-4. místo

Pátek 20. 3.
19.00 Proton U22 Zlín - BK Olomouc, přebor střední Moravy mužů

Sobota 28. 3.
14.30 Proton U16 Zlín - Sokol Písek, extraliga kadetů

Neděle 29. 3.
9.30 Proton U16 Zlín - Sokol Vyšehrad, extraliga kadetů

Hraje se v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova čtvrť. 
Aktuální informace na www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u sportovní ha-
ly Zelené, kde jsou další informace mj. i o utkáních mladších katego-
rií či družstev hrajících nižší soutěže.

Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 731 504 655, 
St. Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.

NEDĚLE 1. 3. PŘEMYSLOVICKÝ VĚTŘÁK
15 km, odjezd do Kostelce na Hané vlakem z Otrokovic v 8.15
hod., vede St. Chadim ml.

NEDĚLE 1. 3. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ
PASECKÝ A PRŠTENSKÝ

12 km, sraz v 8.30 hod. u vily T. Bati, vede J. Tomáš. 

STŘEDA 4. 3. NA HRANICI
8 km, odjezd vlakem do Vizovic z Příluku v 8.24 hod., vede St.
Chadim st. 

SOBOTA 7. 3. CHATOCHÁCKÉ ODEMYKÁNÍ HOR 
NA ONDŘEJNÍKU - ZÁJEZD

2 délkové trasy, v závěru posezení s kytarami, odjezd v 6.15 hod.
od Velkého kina ve Zlíně, cena 250 Kč, vede St. Chadim ml.

SOBOTA 7. 3. PŘEROVSKÁ "50" - MEMORIÁL JIŘÍHO CALETKY
6 - 50 km, odjezd vlakem do Přerova z Otrokovic v 7.50 hod., jíz-
denka zpáteční, vede J. Tomáš.

STŘEDA 11. 3. LUKOVSKÉ POLESÍ
9 km, odjezd do Lukovečku z AN ve Zlíně z nástupiště č. 3 v 7.40
hod., vede St. Chadim st. 

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

BASKETBAL

FOTBAL

ŠACHY

BRUSLENÍ

AEROBIK SOBOTA 14. 3. NA SETKÁNÍ S PIVEM LUHEM LITOVELSKÉHO
POMORAVÍ

Odjezd do Litovle vlakem z Otrokovic v 6.50 hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 15. 3. ZA KŘEHKOU KRÁSOU: TENTOKRÁT 

ZA VALAŠSKOU LIDOVOU TVORBOU
Odjezd do Vizovic vlakem ze Zlína v 8.16 hod., vede J. Tomáš.

STŘEDA 18. 3. VYHLÍDKA
Sraz na zastávce MHD č. 12 Želechovice - střed v 8.45 hod., vede
St. Chadim st.

21. 3. - 22. 3. PŘÍRODNÍ PARK SVRATECKÁ HORNATINA -
POLIČKA - dvoudenní vlakový zájezd

Sobota 19 km, neděle 16 km., odjezd do Bystřice nad Pernštejnem
vlakem v 4.50 hod. z Otrokovic, jízdenka SONE+ na osobní a spěš-
né vlaky, ubytování s polopenzí v obci Bystré asi za 300 Kč.
Přihlášky na tel. 773 550 627 do 15. 3., vede St. Chadim ml. 

NEDĚLE 22. 3. VÍTÁNÍ JARA V DRŽKOVSKÉM POLESÍ
12 km, odjezd autobusu do Držkové z AN ve Zlíně v 7.00 hod., ve-
de J. Tomáš.

STŘEDA 25. 3. KLENČOV
8 km, odjezd do Provodova autobusem z AN ve Zlíně z nástupiště
45 v 9.00 hod., vede St. Chadim st.

NEDĚLE 29. 3. PŘES GRÚŇ NA TESÁK
15 km, odjezd na Velíkovou ze zastávky MHD náměstí Práce v 8.05
hod. - bus č. 36, vede St. Chadim ml.
Změna programu vyhrazena. 

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
PO-PÁ 6.45-  7.30 pro veřejnost jen 1 dráha na 50m

bazénu
PO 6.00-  8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
ÚT-PÁ 6.45-  7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na 25m

bazénu
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 2. 3. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa zavřeno
čtvrtek 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:
PO 2. 3. otevřeno 17.00–20.00
PO 9. 3. otevřeno 8.00–20.00
ÚT 10. 3. otevřeno 8.00–20.00
ST 11. 3. otevřeno 8.00–14.00
ČT 12. 3. otevřeno 8.00–20.00
PÁ 13. 3. otevřeno 8.00–20.00

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00– 8.15
úterý 6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
středa 6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky/15.30–17.00
čtvrtek - pátek 6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota 10.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření 25m bazénu - výjimky:
PO 2. 3. zavřeno
PO 9. 3. otevřeno 6.00–8.00/10.00–18.00
PÁ 13. 3. otevřeno 6.00–8.00/10.00–18.00

OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky
za výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, masáže, výuka po-
tápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik,
občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.

Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením pro-
vozu.

SPORTOVNÍ CENTRUM K2 NA VRŠAVĚ
Novinka ve světě fitness - H.E.A.T. Program - efektivní program na
spalování tuků a zvyšování kondice, který vychází z přirozeného lid-
ského pohybu-chůze, zvládne ho každý. Dále lekce spinningu, Tae-ba,
Fit-boxu, posilování břicha a problémových partií, Pilates, Aerobic
a spoustu dalších. Parkování zdarma, hlídání dětí v dětském koutku,
poradenství výživy, prodej oblečení pro sport a volný čas, prodej výži-
vových doplňků, džusů a zdravé výživy fy Fructal a těstovin AGNESI.
Kontakt: Vršava 1492 (konečná trol. č. 4), tel. čísla 604 260 020, 
577 200 204, www.k2sport.cz, k2@avonet.cz

POWER JOGA 
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. Vhodné pro začátečníky i mír-
ně pokročilé.
neděle 17.30 hod. - K2 Vršava (60 min.)

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LÁZNĚ ZLÍN

středa 17.00 hod. - ZŠ Štípa (60 min.)
čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín (75 min.)
H.E.A.T. pondělí 9.00 hod., úterý 8.30 hod., pátek 15.30 hod. - K2
Vršava (50 min.) 
28. 3. 9.30-11.00 hod. Power yoga - pozdrav Měsíci - nácvik sesta-
vy a její vložení do cvičební lekce, dechové techniky, meditace, řízená
relaxace.
Kontakt: tel. 605 527 605 

KURZ HUBNUTÍ STOB
Kurz hubnutí vedený lektorkou společnosti STOB PharmDr. Renatou
Mičovou. Kurz trvá 3 měsíce, každý týden jedna lekce. Lekce se sklá-
dá z 1 hodiny cvičení a 1,5 hod. teoretické části. Cvičení je vhodné pro
všechny věkové i váhové kategorie. V teoretické části se společně se-
stavuje zdravý a chutný jídelníček. Kurz začíná od 9. dubna každý
čtvrtek od 17.30 do 20 hod. v klubovně kostela na Jižních Svazích ve
Zlíně.
Kontakt: 
www.hubnutizlin.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel. 723 051 761.

SAHADŽA JÓGA 
Sahadža Jóga dává klid, mír a harmonii. Pozvedá nad stres a vytváří
duševní a fyzické zdraví. 
Začátek cvičení 12. 3. od 18 hodin, pokračování každý čtvrtek ve stej-
ný čas. 
Kontakt: tel. 737 446 278, 
nám. T. G. Masaryka, 1. budova nad Obchodní akademií. 

KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Několik týdnů pod dohledem odborníků na výživu, hubnutí a zdravý
pohyb, úprava jídelníčku, životosprávy, režimu, motivace, pohybových
aktivit a speciálních měření. Začíná se za pár dní. 
Kontakt: www.aerobic-zlin.cz, 
nebo 721 760 136, lépe na rytmik@aerobic-zlin.cz

TAJČI 
Pro milovníky tohoto druhu cvičení probíhá každé pondělí od 19.30
hodin v Aerobik studiu D na Pasecké ve Zlíně lekce TAIČIČUANU. Čín-
ské cvičení pro zdraví, krásu a vitalitu je určeno pro lidi všech profesí
a věku.
Kontakt: tel. 773 282 010 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

BOSU MIX
Účinné, zábavné a spolehlivé spalování tuků díky speciálnímu náčiní.
Cvičení pro všechny, kdo chtějí hezký zadek, ploché břicho, pevnou
postavu a zdravá záda. 
Cvičí se každé pondělí od 18.00 h nebo čtvrtek 19.00 h na 17. ZŠ ve
Zlíně.
Kontakt: tel. 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

JARNÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurz bude probíhat od dubna do června každý čtvrtek od 16.45 do
19.45 hodin na Orlovně ve Zlíně - jedna hodina cvičení a dvě hodiny
teorie, cena 1 900 Kč. Vede lektorka společnosti STOB MUDr. Helena
Andelová. 
Kontakt: www.volny.cz/joand/stobindex tel. 604 966 092, 
e-mail: h.andelova@seznam.cz

JOZEFSKÝ BĚH 
V sobotu 21. března v 10 hod. se uskuteční 22. ročník Josefského 
běhu.
Místo konání - sad Burešov - Zlín, prezentace v klubovně sadu od 
9 hod. 
Délka tratě je 10 km. Závod je zařazen v kalendáři vytrvalců ČR. Běží
se za každého počasí. 
Kontakt: 
Jiří Prokop, tel. 577 524 605, e-mail: prokop.beh@seznam.cz

JÓGA V REHABILITACI 
Klub jógy zve na seminář Jóga v rehabilitaci, který se uskuteční 14. 3.
od 9 do 13 hodin na ZŠ E. Zátopka ve Zlíně (ul. Štefánikova). 
Seminář vede lektorka J. Miklasová z Ostravy. 
Kontakt: tel. 605 731 844

POZVÁNKA NA VALAŠSKÝ FLERET
Ve dnech 21. a 22. března se uskuteční v tělocvičnách 16. ZŠ Jižní
Svahy ve Zlíně 23. ročník fleretového turnaje žactva a mladšího žac-
tva-žebříčkového turnaje, za účasti šermířů z celé republiky.Výsledky
turnaje se započítávají do seriálu mistrovství republiky. 
Začátky vždy v od 10 hod. Vstup volný, obuv na přezutí nutná.

JUNIOR AEROBIK
Nábor (II. pol.) začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí.
Orlovna (naproti 9. ZŠ), učebna 114 (1. patro vpravo)
Úterý 14.15 -15.15 hod.. (4-6 let)
16.30-17.30 hod. (7-12let), středa 14.15-15.15 hod. (9-12 let)
Příprava soutěžních choreografií, účast na přehlídkách, soutěžích
a vystoupeních klubu.
Kontakt: tel. 732 537 932, eva.rajnochova@centrum.cz
www.tspohyby.ladavrska.com 

VÝBĚR DO ATLETICKÉ TŘÍDY
Atletický klub Zlín (AK Zlín) ve spolupráci se Základní školou Emila
Zátopka ve Zlíně připravuje výběr žáků a žákyň 5. tříd do šesté třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku.
Vyučuje se 5 hodin tělesné výchovy týdně. Žáci Základní školy E.
Zátopka využívají tělocvičnu ve škole a atletický stadion. Zúčastňují se
závodů jednotlivců i družstev v atletice v rámci školních i oddílových
přeborů, soustředění a každým rokem lyžařského výcviku.
Výběr žactva se koná na Stadionu mládeže ve Zlíně, Hradská ul.,
v úterý 14. 4. nebo ve středu 15. 4. vždy od 14.00 hodin.
Zájemci se dostaví ve sportovním oblečení a obuvi, hlásit se budou
u vedoucí trenérky sportovních tříd paní Z. Mušinské.
Kontakt: tel. 577 210 148 nebo 737 548 894.

NÁBOR



Váš nový skutečný výhledVáš nový skutečný výhled
bydlení v zeleni

Z L Í N  K Ř I B Y

sjednejte si

prohlídku stavby



Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 milionu Kč
 odpovídající nové výši pojištění vkladů

- největší spořitelní družstvo,
 bilanční suma přes 4 miliardy Kč

- více než 6 500 klientů, přes 12 let kvalitních
 služeb klientům

- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásma
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Nové pásmo
 úročení vkladů do 1,2 milionu Kč

Kval i tní  s lužby k l ientům

bezplatná infolinka
800 678 678

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a. 

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)

3 6 12 18

100 - 400 3,9 4,2 4,4 4,7

400 - 800 4,3 4,7 4,9 5,0

800 - 1 200 4,5 4,9 5,2 5,3
V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních 
družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

COMFOR Partner − AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s r.o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín, tel. 577 002 700
www.avex.cz, www.a−store.cz, e−mail: obchod@avex.cz

Notebook Asus X58L
ASUS X58L - notebook který si nedokážete vynachválit! 2GB paměti
RAM, dvoujádrový mobilní procesor Intel T3200, širokoúhlý displej
15,4” s mikrofonem, grafická karta Intel, velký disk 250GB a orig-
inální Windows Vista Home Premium, dvouvrstvá DVD vypalovačka,
bezdrátová síťová karta WiFi a Bluetooth!

13 990 Kč s DPH ... 11 756 Kč bez DPH
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× originální Windows Vista® Home Premium Service Pack 1, MS Office 2007 60 denní verze × procesor
Intel® CoreTM 2 Duo E7400 × pamì� 4 GB DDR2 × HDD 750 GB × mechanika DL±R/RW (DVD vypalo-
vaèka) × grafika ATI Radeon HD4850, 512 MB DDR3 2DVI, HDMI × ostatní: čtečka paměťových karet,
zvuk 5.1 kanálový int., síťová karta 10/1000, provedení minitower, klávesnice a optická myš × záruka
2 roky × displej značkové 22" LCD

21 990 Kč s DPH ... 18 479 Kč bez DPH

Poèítaè COMFOR BOXER II

0 Kč na prodejně /  0% navýšení*

0 Kč na prodejně /  0% navýšení*

22” LCD NEC 22WV
Kvalitní 22" LCD displej. Pokročilá NTAA technologie pro nejvyšší kval-
itu obrazu. Kontrast 1000:1. Odezva 5ms. Splňuje přísnou ergonom-
ickou normu TCO 03. Mimořádná záruka 3 roky!

3 490 Kč s DPH ... 2 932 Kč bez DPH

0 Kč na prodejně /  0% navýšení*

TRHÁK

I bez peněz u COMFORu

nakoupíte

Zaručeně
Vás dostane 

I bez peněz 
nakoupíte

Pobočka ve ZLATÉM JABLKU
PO–NE 9:00–21:00 • Tel.: 777 021 700

Centrála v budově „ČEDOK“
Otevřeno: PO–PÁ 9:00–17:00
Tel.: 577 212 359, 577 019 300



FINANČNÍ PORADENSTVÍ V PLNÉM ROZSAHU
POJIŠTĚNÍ ŽIVOTA, DĚTÍ, RIZIK, MAJETKU, AUTA, FIREM, 
PODNIKATELŮ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, ...
HYPOTÉKY, VKLADY, STAVEBNÍ SPOŘENÍ, ÚVĚRY
MOŽNOST SPOLUPRÁCE S NADPRŮMĚRNÝM VÝDĚLKEM

obchodní zastoupení: Budovatelská 4821,760 05 Zlín
malina.p@kapitol.cz, tel.: 724 577633, cepak.j@kapitol.cz, tel.: 608 970 662
kancelář: Lorencova 9,760 01 Zlín, datka.v@kapitol.cz, tel.: 602 641 642

KAPITOL - JEDNIČKA V PRODEJI POJIŠTĚNÍ



Bytový dům Zlín - Kúty

naše další projekty:

· nové byty 2+kk a 3+kk

·
· vlastní plynový kotel

·
infolinka: 775 298 516

· prostorné byty 2+kk a 3+kk

·

:

·
· 2 2

)

·

Nové, moderní byty 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, 4+kk a 4+1 
v klidné lokalitě u řeky nedaleko centra Zlína
Podlahová plocha od 67 do 144 m2.

Dokončení: 12/2009  Každá bytová jednotka má 
samostatné topení a ohřev teplé vody. Ve standardním 
vybavení je dodávka podlah, obkladů, vč. sanitárního 
vybavení. Samozřejmostí jsou interiérové obložkové dveře 
a vstupní bezpečnostní dveře. Možnost dokoupení sklepa 
a garážového stání. 
Nízké náklady na bydlení, dostatek parkovacích míst! 

tel.: 775 298 516 | www.zvonek.cz

Novinka!



·
· Byty 1+kk - 5+kk

·

·
·
·
·

·

... INFORMUJTE SE NA 

PRO TENTO PROJEKT ...

www.zvonek.cz

Zelinova

PARKOVÁNÍ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY

GARÁŽOVÁ STÁNÍ KE KOUPI 
I K PRONÁJMU

V lokalitě již dokončené výstavby 
„Zlín - Jižní Svahy, Kozlův Žleb“.  

Výhodné fi nancování! 
Nabídka pro všechny!
Informace - tel.: 605 981 494

JUDr. Eva Pavlíčková,  advokátka 
  

 

se sídlem ve Zlíně, Slunečná 4552, PSČ 760 05, zapsaná v seznamu 
advokátů ČAK pod evidenčním číslem 12180, IČ 68043309 

                  
 
Advokátní kancelář JUDr. Evy Pavlíčkové poskytuje komplexní právní 
poradenství ve všech záležitostech týkajících se obchodního, občanského, 
pracovního, rodinného a trestního práva. Níže uvedený seznam dává přehled 
o hlavních oblastech právní praxe  
 
� právo obchodních společností 
� závazkové právo 
� správa a vymáhání pohledávek 
� převody nemovitostí 
� rozvody manželství a vypořádání společného jmění manželů 
� dědické právo 
� pracovní právo, otázky skončení pracovního poměru 
� sepis smluv, podání a právních stanovisek 
� insolvenční právo a zastupování v insolvenčním řízení 
� správní právo a zastupování ve správním řízení 
� zastupování před soudy v civilním i trestním řízení  
� rozhodčí řízení a mediace 
� právní poradenství a konzultace 
� spolupráce s notáři, auditory, daňovými poradci a znalci 
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