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poprvé v životě mám možnost vás oslo-
vit ve dvojroli, kterou jsem získal mým
zvolením do poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v červnu loň-
ského roku. Těšil jsem se, až na mne do-
jde řada, protože je toho tolik, co bych
chtěl sdělit, abyste mohli sami posoudit,
jak se slučuje má práce zastupitele a po-
slance.

Ve Zlíně jsem se na-
rodil, žiji tady po celou
dobu mého života a ne-
hodlám na tom zatím
nic měnit. Záleží mi 
na prosperitě našeho
krásného města s ba-
ťovskou tradicí, města,
které snad nenaplňuje
domněnku, že Zlín je
odvozen od slova zlý.
Vždyť za posledních
patnáct let se tady
udály změny k lepší-
mu, které jsou na 
první pohled patrné,
univerzitou počínaje
a novými parky, spor-
tovišti, moderními bu-
dovami i staršími ob-
jekty s opravenými
fasádami, obchodními
centry a dalšími inves-
ticemi konče. Politické obsazení radnice
dosud vždy dokázalo využít spolupráce
s poslanci a senátory ku prospěchu měs-
ta, a po vzniku krajské úrovně veřejné
správy jsme úspěšně zahájili nejen spo-
lečné projekty, jako jsou bezpečnost a kri-
zové řízení, dopravní koncepce, školství,
kultura či podpora podnikatelských akti-
vit, ale "s krajským větrem v zádech" jsme
začali docela úspěšně čerpat také finance
z evropských fondů a různých odvozených
forem podpory v rámci přeshraniční spo-
lupráce se Slovenskem.

Barum Rally, Mezinárodní dětský filmo-
vý festival, divadelní festival, výstavy a tr-
valé expozice v galerii i muzeu, odborné
konference, sportovní a společenské akce,
průmyslová zóna v Přílukách, úspěšně
spravované městské společnosti, kouzelně
vyšperkovaná zoologická zahrada a mno-
ho dalších skvostů jsou již se Zlínem ne-
odmyslitelně spojeny a běžný občan to vše
bere jako naprostou samozřejmost. V mé
nové roli poslance bych se chtěl podílet na
urychlení realizace již započatých a nebo
naplánovaných projektů, které ještě více
zatraktivní Zlín. Domy s pečovatelskou
službou pro seniory, bytová výstavba pro
mladé rodiny, samozřejmě Kulturní a uni-
verzitní centrum, modernizace a zefektiv-

nění městského úřadu, dopravní terminál
s rekonstrukcí vlakového i autobusového
nádraží, participace na rozvoji Krajské ne-
mocnice Tomáše Bati a jiné záměry, včet-
ně oživení továrního areálu Baťa, určitě
podpořím, co mi budou nováčkovské síly
ve sněmovně stačit. Nejsem na to naštěs-
tí sám.

Vážení spoluobčané, jsem rád, že mohu
pracovat v Radě měs-
ta Zlína a být zodpo-
vědný za strategický
rozvoj, evropské záleži-
tosti a problematiku
životního prostředí.
Jsem potěšen tím, že
se na mne ještě stále
obracíte se svými ná-
měty a připomínkami,
a stejně tak by mi chy-
běl kontakt se zlínskou
podnikatelskou sférou.
Je před námi obdo-
bí velkých finančních
možností, ale jak se ří-
ká, štěstí přeje připra-
veným, proto se budu
rád podílet na přípra-
vě každého smyslupl-
ného projektu, abychom
společnými silami do-
kázali úspěšně čerpat

dotace během příštích let. Se zájmem sle-
duji dění v euroregionu Bílé-Biele
Karpaty, kterému jsem ještě minulý měsíc
předsedal, a po dohodě s partnerským
Trenčínským krajem jsem se stal na příš-
tí dva roky místopředsedou. Nová mož-
nost být jako zlínský radní současně
v Praze, tzv. "při tom", snad bude brzy 
zúročitelná a společně se všemi zastupite-
li zrealizujeme podstatnou část našich
předvolebních představ o dalším rozvoji
města s bohatou tradicí v oblasti výzku-
mu, vzdělávání i byznysu. 

Závěrem bych si dovolil vyslovit přání,
abyste na mne "nežárlili", pokud jako zá-
stupce celého zlínského regionu v parla-
mentu budu hájit zájmy i jiných měst
a obcí, ale současně vás chci ujistit, že ja-
ko zlínský patriot vím, kam patřím. Za
dlouhá léta v komunální politice jsem si
plně vědom, jak důležitá je spolupráce po-
slanců a zastupitelů. A stejně tak hodlám
pokračovat v mých humanitárních a cha-
ritativních aktivitách, protože poctivé me-
zilidské vztahy a přirozenou lidskou sou-
náležitost považuji za nejcennější odkaz
příštím generacím. Přeji vám všem nád-
herné léto a slunce v duších...

Tomáš Úlehla,
radní města Zlína

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU,
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E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu
plánovaných oprav bude přerušena dodávka elek-
trické energie v následujících dnech a lokalitách: 

Dne 28. 5. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast T9 bl.70 - Jižní Svahy ul.

U Trojáku bl. 66 č.p. 4642 - 4650, bl. 65 č.p. 4631
- 4641, ul. Dětská bl. 64. č.p. 4608 - 4617 bl.č. 64
č.p. 4618 - 4630 

Dne 29. 5. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast trafostanice T10 Nad

Stráněmi - ul. Slunečná č.p. 4552 - č.p. 4562
a č.p. 4566 dále ul. Nad Stráněmi - ter. domy
č.p.4679-č.p.4684 a č.p.4686,4693 

Dne 29. 5. 2007 od 7.30 hod. do 10.30 hod.,
kácení stromu

Část obce: Zlín - ul. Lipová - levá strana směr
poliklinika od č.p. 1654 po č.p. 1640

Dne 31. 5. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast trafostanice T11 Slunečná -

ul. Slunečná č.p. 4548, ul. Okružní č.p. 4549 -
4551,ul. Javorová č.p. 4537 - 4547 a ul.
Družstevní č.p. 4520 - 4532, Oblast trafostanice
T11 Slunečná - ul. Slunečná č.p. 4548, ul.
Okružní č.p. 4549 - 4551, ul. Javorová č.p. 4537
- 4547 a ul. Družstevní č.p. 4520 - 4532 

Dne 14. 6. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast trafostanice T14 Česká - ul.

Česká od č.p. 4758 po č.p. 4764 
Dne 25. 6. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T24 Segment -

JS bytový dům č.p. 4786 /segment/ 
Dne 26. 6. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Část obce: Oblast T25 Hony - ul. Na Honech II

č.p. 4912 - 4917, Na Honech 4918, 4919, 4931,
4932, ul. Na Honech III č.p. 4920 - 4928 

Dne 28. 6. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Část obce: Oblast T26 Podlesí - ul. Podlesí I č.p.

5308 - 5311, ul. Podlesí III 4946 - 4951 a 4959 -
4960, ul. Podlesí IV č.p. 5307, 5302A, 5302B a ul.
Na Honech č.p. 4929 - 4930 

Dne 2. 7. 2007 od 7.30 hod. do 12.00 hod. 
Část obce: Oblast trafostanice T6 sídliště

Malenovice - ul. l. Milíčova, Chelčického, tř. Svo-
body č.p. 704 - 724 a č.p. 891 - 896 

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

stat i v jiných lokalitách, které nebyly do uzávěr-
ky magazínu známy.

Dodávky elektrické energie

Sjednocení otevírací doby restauračních za-
hrádek mimo centrální část města Zlína do
22.00 hodin a u vybraných restauračních za-
hrádek v centru do půlnoci, a to v obou přípa-
dech po období celého roku. To je jedna ze
změn nového tržního řádu. "Je to kompromis
mezi zájmy provozovatelů zahrádek a návštěv-
níků a zájmy občanů, kteří bydlí v okolí zahrá-
dek," vysvětlil otevírací dobu náměstek primá-
torky města Zlína Miroslav Šenkýř. 

Další novinkou nového tržního řádu je změ-
na v jeho příloze č. 1, spočívající v rozšíření po-
volených druhů prodávaného zboží na tržišti
"Pod kaštany" o výrobky tradiční ruční lidové
řemeslné výroby, resp. o další zboží, které je
svým charakterem obdobné tomu, které již trž-
ní řád uvádí ve výčtu. "Tato zobecňující formu-
lace umožňuje zařadit v případě potřeby do
prodejního sortimentu jiné zboží i bez noveliza-
ce tržního řádu," vysvětlil M. Šenkýř a dodal,
že tímto nedojde k narušení charakteru sorti-
mentu prodávaného na tržišti Pod kaštany.

Podle náměstka primátorky byla důvodem
pro vypracování nového tržního řádu také sku-
tečnost, že tržní řád byl v minulosti několikrát
novelizován a stal se nepřehledným. "Proto
jsme spojili nové změny a zapracování všech
minulých změn v jedno a vytvořili tak nový řád.
Nakupující, prodejce ani zaměstnanec magist-
rátu tak nemusí listovat několika verzemi," vy-
světlil M. Šenkýř.

Zmiňovaná příloha zní: "Druhy prodávané-
ho zboží a poskytovaných služeb: zemědělské
produkty, lesní plody, květiny, sadby, sazeni-
ce, vejce, med a ostatní včelí produkty, pop-
corn, vařená kukuřice, pečené kaštany, peče-
né brambory, živé drobné zvířectvo, volně
vážené čaje, léčivé byliny, koření vyrobené
z vlastních výpěstků prodejce, výrobky tradič-
ní ruční lidové řemeslné výroby, výrobky tý-
kající se památky zesnulých, velikonoční
a vánoční ozdoby (s výjimkou elektrospotřebi-
čů), další zboží, které je svým charakterem
obdobné zboží uvedenému v tomto výčtu."

Zahrádky u restaurací v centru do půlnoci

SPRÁVNÍ  RADA  FONDU
ZDRAVÍ  MĚSTA  ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí finančních 
prostředků z fondu zdraví města

Zlína na rok 2007.

Finanční prostředky jsou určeny ze-
jména na podporu akcí, které proběh-
nou v rámci Týdne zdraví ve Zlíně
v měsíci říjnu 2007 a dotýkají se zdra-
ví člověka a zdravého životního stylu.
Uzávěrka příjmu žádostí je 29. červ-
na 2007.
Závazné formuláře žádostí a informa-
ce poskytuje odbor školství, zdravot-
nictví, mládeže a tělovýchovy Magi-
strátu města Zlína (detašované pra-
coviště tř. T. Bati 44) - J. Richtrová,
tel. 577 630 330, nebo jsou k dispozi-
ci na internetu: www.mestozlin.cz

Žádosti budou posuzovány podle kri-
térií daných statutem fondu zdraví.
Správní rada má vyhrazenu možnost
dodatečné změny podmínek pro po-
skytnutí finančních prostředků i prá-
vo odmítnout předložené žádosti.

MUDr. Miroslav Šindlář,
předseda správní rady fondu zdraví

SLOVO PRIMÁTORKY:

Je tomu jen pár let - přibližně od roku
2004, kdy se rozhodla tehdejší politická 
reprezentace našeho města doslova a do 
písmene "zvednout" z prachu pokroucené
historie jméno Jana Antonína Bati. Snad

žádné ze zlín-
ských jmen 
se nestalo po
dlouhá dese-
tiletí jménem,
které jako by
nebylo, a když
je někdo ná-
hodou vyslo-
vil, pak vět-
šinou s ne-
lichotivým ko-
mentářem, či
dokonce s ne-
chutí.

Přesto však
zůstalo pár

pamětníků, kteří si dokázali uchovat svůj
vlastní nezkreslený úsudek a kteří se o osud
v minulosti váženého a od roku 1947 nao-
pak zavrhovaného zlínského podnikatele ne-
přestali nikdy zajímat. Mnoho dalších lidí -
zejména těch, kteří si přečetli např. známou
knihu profesora Ivanova o osudu "zlínského
ševce", ale i pod vlivem dalších dokumentů
postupně začali měnit svůj původní - minu-
lým režimem perfektně zdeformovaný názor
na osud zlínského - československého obča-
na J. A. Bati.

A tak nejenom pod tlakem této části veřej-
ného mínění, ale i z vlastního přesvědčení
jsme se začali životním příběhem J. A. Bati -
především jeho částí po roce 1947, intenziv-
ně zabývat.

O prvním setkání s brazilskou částí ba-
ťovské rodiny přímo v Brazílii byla veřejnost
před více než rokem podrobně informována.
Od té doby se stalo mnohé. Ve jménu očisty
jména J. A. Bati započala velmi intenzivní
výměna informací tak říkajíc "přímo od zdro-
je", ale byl také natočen dokumentární film
o životě potomků zlínského továrníka a také
o těch krajanech, kteří mu nikdy nepřestali
věřit a zůstali s ním až do konce jeho dnů ve

vzdálené zemi na druhém konci světa.
Finančně jsme napomohli k vydání knihy
o J. A. Baťovi, poslali jsme krajanskému
spolku náš zdejší kroj, atd.

Naše snaha o objektivizaci osudu a neo-
byčejného životního příběhu vyústila v řadu
aktivit v měsíci květnu tohoto roku. Snad
jste si povšimli i vy sochy J. A. Bati na mís-
tě, odkud se jakoby symbolicky dívá na ty
stavby a části továrny, které vznikly právě za
jeho působení ve vedení firmy Baťa. Daleko
významnějším počinem ovšem byla dvou-
denní konference právě o něm. V prostorech
Malé scény ve Zlíně měli možnost odborníci,
politická reprezentace, členové ABŠ, ale
i všichni občané, kteří přišli sledovat konfe-
renci, se na vlastní oči přesvědčit o jistotě
sedmi přítomných potomků J. A. Bati, že je-
jich příbuzný byl očerněn a odsouzen v roce
1947 tehdejším Národním soudem nespra-
vedlivě.

Stejným jazykem jako oni hovořili i zdejší
historici Muzea jihovýchodní Moravy, ekono-
mové zabývající se systémy baťovského říze-
ní, specialisté na architekturu Zlína, bývalý
generální prokurátor naší země a řada dal-
ších. Fakta byla řazena jasně, nekompro-
misně a zřetelně - ve prospěch velkého zlín-
ského patriota, který až do konce svých dnů
věřil, že se do svého milovaného Zlína vrátí.

Nevrátil se, ale vrátili se ti, kteří opakova-
ně prohlásili, že ve svém úsilí neustanou,
dokud se naše právo a justice, stejně jako
veřejné mínění, neprobudí a jejich předek
nebude od nespravedlivých a vykonstruova-
ných nařčení zcela očištěn.

Jsem si vědoma toho, že ne všem čtená-
řům se těmito řádky zavděčím a že hodně
jich svůj pevně zakotvený názor nezmění.
Jsem si však naprosto jista tím, že to, čeho
jsme jako současná politická reprezentace
chtěli dosáhnout - totiž vzbuzení veřejného
zájmu o osobnost J. A. Bati, se nám podaři-
lo. Naše aktivity na toto téma nekončí, bu-
dou pokračovat i nadále. Pevně doufám, že
nakonec tak, jak to kdysi řekl daleko od své
rodné země J. A. Baťa: "Pravda vyplave na
povrch tak jako olej na vodě".

Irena Ondrová 

Je lepší mlčet, nebo mluvit?
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SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

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

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

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

Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné dokla-
dy, náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny v Obecně zá-
vazné vyhlášce č. 8/2000, která je k dispozici na internetové adrese www.mes-
tozlin.cz - Statutární město Zlín - Obecně závazné vyhlášky nebo v informačním
středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice).
Formuláře žádostí o úvěry získáte na odboru ekonomickém, Magistrátu měs-

ta Zlína, nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288,
v informačním středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elek-
tronické podobě na internetové adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové
řízení na poskytnutí úvěrů z fondu rozvoje bydlení města Zlína.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do kanceláře č. 117 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu od 4. června do 18. čer-
vence 2007. 

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

Se zástupci Rady města Zlína a Magistrátu města Zlína 

Městská část Štípa 
11. 6. 2007  v 18 hodin - jídelna základní školy Nová cesta, Štípa

Mokrá, Zlínské Paseky 
17. 9. 2007 v 18 hodin - jídelna Charity, Mokrá II

VEŘEJNÁ SETKÁNÍ

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:

na akce, projekty ve 3. čtvrtletí 2007 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 dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné
rozpočty nebo osoba napojená na veřejné rozpočty v případě, že realizuje pro-
jekt, který je nad rámec jejího běžného provozu.

Uzávěrka příjmu žádostí je do středy 20. června 2007.

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

PhDr. Irena Ondrová, 
předsedkyně správní rady kulturního fondu města Zlína
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NABÍDKA POMOCI PRO HRÁČE

Město přispěje na
PREVENCI RAKOVINY
O přidělení částky ve výši 50 tisíc ko-

run na projekt "Prevence zhoubných
nádorových onemocnění konečníku
tlustého střeva" MUDr. Liboru Manovi
rozhodla Rada města Zlína. "Pracoviště
pana doktora Mana zaujímá druhé
místo v počtu vyšetřených osob kraje.
Dotace bude použita na opravu endo-
skopu, tedy speciálního lékařského pří-
stroje k vyšetření konečníku a tlustého
střeva, s možností léčení přednádoro-
vých stavů," vysvětlil náměstek primá-
torky města Zlína Miroslav Kašný.

Celostátní projekt prevence zhoub-
ných nádorových onemocnění koneční-
ku a tlustého střeva probíhá od roku
2002. Tato onemocnění mají v popula-
ci stoupající tendenci. ČR zaujímá po-
čtem nemocných touto chorobou jedno
z předních míst v celosvětových statis-
tikách. Nejrizikovější skupinou jsou
občané nad 50 let věku, ale také mlad-
ší s pozitivní rodinnou zátěží. 

Jedná se o endoskopické vyšetření,
které může odhalit časná stádia zhoub-
ných nádorů také u bezpříznakových
pacientů, kteří mají největší šanci na
úplné vyléčení nemoci. -mm-

VVZZNNIIKKNNOOUU  NNOOVVÁÁ
pprraaccoovvnníí  mmííssttaa

Přibližně 200 nových pracovních míst za-
jistí ve Zlíně telefonní centrum Komerční
banky, tzv. callcentrum, které zde vznikne
v prvním čtvrtletí roku 2008. "Domnívám se,
že jde o největší počet nově vzniklých pra-
covních míst ve Zlíně za posledních deset
let," řekla primátorka města Zlína Irena
Ondrová a dodala, že provoz centra bude
dlouhodobějšího charakteru. 

"Provoz centra bude trojsměnný. Proto zde
najdou uplatnění např. studenti, matky,
které potřebují kratší pracovní úvazek, i re-
kvalifikovaní občané," vysvětlila I. Ondrová. 

Podle primátorky je vítězství Zlína oceně-
ním intenzivní práce radnice, protože kon-
kurence dalších zájemců - významných čes-
kých měst - byla velká. "Považuji to za
osobní úspěch," uvedla primátorka Zlína.

Komerční banka zřídila telefonní centrum
již v roce 1998 v Liberci. To však v blízké do-
bě dosáhne  hranice svých kapacitních mož-
ností. Proto banka začala hledat vhodné
město pro otevření svého druhého telefonní-
ho centra a rozhodla se pro Zlín. Zde bude
telefonní centrum sídlit v budově
Centroprojektu. -mm-

Poskytnutí dotací ve výši téměř 300 tisíc
korun z fondu mládeže a tělovýchovy
schválila Rada města Zlína. Pokud vysloví
souhlasné stanovisko také Zastupitelstvo
města Zlína, budou v průběhu letošního
roku více než 230 tisíc korun čerpat růz-
né kluby a sportovní sdružení a 55 tisíci
korunami podpoří Zlín tři pořádané akce.
"Májový a Letní turnaj mládeže dostanou
po patnácti tisících a na Primátor Cup při-
spějeme částkou 25 tisíc korun," upřesnil
náměstek primátorky města Zlína Mi-
roslav Kašný. Podle jeho slov by z částky
230 tisíc korun byly podporovány např.

Mezinárodní závody v dálkovém plavání
s ploutvemi, veřejná přehlídka pohybo-
vých skladeb, Mezinárodní turnaj ve volej-
bale žáků, turnaj v kopané žáků, Letní
mistrovství ČR dorostu (v plavání),
Celostátní turnaj starších žáků v tenise
a mnoho dalších akcí. Současně uvedl, že
město podporuje sportovní aktivity mláde-
že, protože je považuje za jedny z nejvý-
znamnějších preventivních aktivit.

"V průběhu letošního roku můžeme na
podobné aktivity rozdělit ještě více než
660 tisíc korun," zdůraznil náměstek.

-mm-

Informace k čistírnám odpadních vod

TÉMĚŘ TŘI STA TISÍC NA DOTACE

Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína upozorňuje všech-
ny vlastníky čistíren odpadních vod (dále
ČOV), že ke dni 1. 1. 2008 zanikají podle
zákona o vodách ta povolení k vypouštění
odpadních vod z těchto čistíren, která by-
la pravomocně vydána do 31. 12. 2001.

Zánik povolení se týká všech čistí-
ren, od obecních přes firemní až po do-
movní, které jsou zaústěny do vodního
toku nebo do terénu (vsakovací jímky).

Pokud se nezměnily podmínky, za kte-
rých bylo původní povolení k vypouštění
vody z ČOV uděleno, pak je možno takové
povolení prodloužit. Žádost o prodlouže-
ní je nutno podat do 1. 7. 2007, a to na
odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12,
761 40 Zlín. Formulář žádosti je k dispo-

zici v budově radnice (kanc. č. 254 - ve
dvoře) nebo na www.mestozlin.cz -
Elektronické formuláře-Životní prostředí.

Na prodloužení platnosti stávajícího po-
volení není právní nárok. Vodoprávní úřad
bude v rámci tohoto řízení zejména hod-
notit, zda se nezměnily podmínky, za kte-
rých bylo povolení k vypouštění kdysi vy-
dáno. Pokud žádosti o prodloužení
stávajícího povolení nebude vyhověno, je
ještě možnost požádat o vydání nového
povolení vypouštění odpadních vod.

Vlastníkům, kteří mají ČOV zaústěny
do veřejné kanalizace, povolení k vypou-
štění nezaniká a není třeba žádat o jeho
prodloužení ani o nové povolení. Takové
povolení má platnost po dobu v něm uve-
denou; doporučujeme proto dobu platnos-
ti si zkontrolovat. - OŽPaZ -

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

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

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

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

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

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

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

Mgr. Karel Jankovič
předseda správní rady fondu mládeže a tělovýchovy

V těchto dnech se pokouší o vznik skupi-
na anonymních gamblerů. Tato skupina je
určena pro lidi závislé na herních automa-
tech a hazardních hrách.

Svépomocná skupina nabízí účinnou psy-
chosociální pomoc nejen pro samotné hráče,
ale i pro jejich rodinné příslušníky. Hlavními
přínosy pomoci jsou zejména sdílení zkuše-
ností, uvolnění nahromaděných emocí
v podpůrné a chápající atmosféře a výměna
informací.

Kontakt: 
murat2121@centrum.cz, 
telefon: 721 655 475 od 15 do 20 hodin.
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Vzhledem k pozitivním zkušenostem s no-
vým policejním systémem, který zapadá do
koncepce rozvoje a řízení Městské policie
Zlín, uspořádal ředitel MP Zlín ing. Milan
Kladníček začátkem dubna odborný semi-
nář na téma "Mobilní řešení policejního
systému Memphis pro městské a obecní po-
licie". Zúčastnili se ho zástupci sedmi měst-
ských policií z České i Slovenské republiky,
např. z Českých Budějovic, Opavy, Trenčína
nebo Prievidze.

Městská policie Zlín disponuje jako první
městská policie v republice právě tímto poli-
cejním systémem. Tento hardwarový i soft-
warový technický prostředek se skládá z te-
rénního přenosného PC, prostřednictvím
něhož mohou strážníci nejen vést přestup-
kovou agendu, ale i přistupovat k nejrůzněj-
ším potřebným evidencím, jako jsou např.
databáze odcizených vozidel, hledaných
osob anebo evidence psů. 

Ředitel MP Zlín ing. Milan Kladníček 
řekl: "Účastníci se seznámili se současnou
úrovní celého projektu, na jehož konečné
podobě se právě MP Zlín velmi výraznou mě-
rou podílela. Zaujala je druhá etapa rozvoje
zařízení, která by do terénního HW pro-
středku měla integrovat datový fotoaparát
a online komunikátor a lokalizátor polohy
GPS. Přínos pro praxi spočívá v tom, že zjis-
tí-li strážník např. nepovolenou černou
skládku, vrak nebo jiný správní delikt, poří-
dí fotozáběry a obrazový materiál společně
s přesnou geografickou polohou odešle v re-
álném čase na operační středisko.

Mgr. Šárka Škubalová, 
Bc. Pavel Janík

ODBORNÝ SEMINÁŘ
MĚSTSKÉ POLICIEZ E  S T A T I S T I K Y  M Ě S T S K É  P O L I C I E  Z L Í N

Druh činnosti Kvantifikační 
jednotka

P Ř I J A T Á     O Z N Á M E N Í  -  celkový počet 2454
Počet tísňových volání na l. 156 1827
Přijatá telefonická oznámení 112
Přijatá ústní oznámení 79
Přijatá oznámení z technických systémů 217
- z toho MKDS 14
- z toho PCO 203

P O L I C E J N Í     Č I N N O S T I  -  celkový počet 7840
Celkový počet zákroků 1633
Celkový zadokumentovaný počet provedených kontrol 4853
- z toho pěších 1330
- z toho cyklo 7
- z toho motocykl 7
- z toho moto 3509
Počet použití donucovacích prostředků (DP) 10
- z toho bez zranění a škody na majetku 10
- z toho se zraněním 0
- z toho se škodou na majetku 0
- z toho oprávněných použití DP 10
- z toho neoprávněných použití DP 0
Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ) 69
- z toho zjištěných vlastní činností 6
- z toho oznámených 63
- z toho důvodně potvrzených 65
- z toho důvodně nepotvrzených 4
- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR 65
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§76/2 TŘ) 50
Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR 5
Celkový počet registrovaných přestupků 2692
- z toho přestupky proti BESIP 2324
- z toho přestupky na úseku alkoholismu 4
- z toho přestupky proti pořádku v územní samosprávě 36
- z toho přestupky proti veřejnému pořádku 83
- z toho přestupky proti občanskému soužití 20
- z toho přestupky proti majetku 225
- z toho jiné typy přestupků 0
Celkem uloženo sankcí 2659
Celkem uloženo sankcí ve výši (Kč) 993 300 Kč
Celkem vybrány v hotovosti sankce ve výši (Kč) 886 300 Kč
Asistence 688
- z toho asistence Policii ČR 108
- z toho asistence HZS ZK 6
- z toho asistence ZZS ZK 36
Součinnostní opatření 3
Zvláštní bezpečnostní opatření 10

N E P O L I C E J N Í     Č I N N O S T I  -  celkový počet 2561
Administrativně technické a organizační záležitosti 717
Asistence 214
- z toho doručování zásilek 113
Autovraky 23
Havárie, poruchy poškození 122

OO  ppoohháárr  pprriimmááttoorrkkyy
Statutární město Zlín a Městská policie

Zlín pořádají již VII. ročník mezinárodních
kynologických závodů "O pohár primátorky
města Zlína". Závody se konají od 15. do 16.
června 2007 od 14.30 hodin v Pohořelicích
v areálu rekreačního střediska "Hájenka". 

V letošním roce je soutěž otevřena i pro
veřejnost, tzn. i pro psy a psovody z civilní-
ho sektoru. -jd-

Městská policie Zlín upozorňuje
všechny občany, kterým byla v minulos-
ti uložena bloková pokuta za přestupek
v dopravě,  a kterou doposud neuhradili,
že od 1. 8. 2007 budou všechny tyto po-
kuty předány k vymáhání exekutorovi.

Každý občan má možnost ověřit si 
na telefonních číslech 577 630 509
a 577 630 510, zda nemá  v evidenci
MP Zlín  nezaplacenou pokutu. 

Zároveň  upozorňujeme, že  exekutor
ke každé nařízené exekuci účtuje nákla-
dy exekuce a odměnu exekutora.

Dne 30. 4. 2007 byly ve zkušeb-
ním provozu spuštěny webové
stránky Městské policie Zlín
www.mpzlin.cz

U P O Z O R N Ě N Í
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Dne 30. října 2006 uzavřely tři politické sub-
jekty - Občanská demokratická strana (dále
ODS), Česká strana sociálně demokratická (dále
ČSSD) a Volba pro Zlín (dále VPZ) Dohodu o po-
volební spolupráci. 

Dne 11. listopadu 2006 byla zvolena na usta-
vujícím zasedání Zastupitelstva města Zlína (dále
jen ZMZ) jedenáctičlenná Rada města Zlína (dále
RMZ). 

V návaznosti na Dohodu o povolební spoluprá-
ci se RMZ rozhodla, že své Programové prohláše-
ní  schválí na svém jednání 19. března 2007 a ná-
sledně zveřejní na zasedání ZMZ dne 29. března
2007. Dále bylo dohodnuto, že principem tohoto
prohlášení bude věcnost, konkrétnost, měřitel-
nost a kontrolovatelnost.

Základní priority, které bude RMZ ve voleb-
ním období  2006 - 2010 prosazovat: 

Při všech rozhodovacích procesech, kterých se
aktivně účastní odborníci z Magistrátu města
Zlína (dále jen MMZ) i externí firmy, dodržovat zá-
sady efektivity, kvality a průhlednosti. Důsledně
využívat funkčních kontrolních mechanismů ve
všech zásadních rozhodnutích státní správy i sa-
mosprávy.

Zajistit kvalifikovanou, kompletní a včasnou
přípravu všech podkladů nutných pro čerpání fi-
nančních prostředků z externích, zejména kraj-
ských, státních a evropských zdrojů. Rychle rea-
govat na aktuální změny ve vyhlašovaných
regionálních operačních programech tak, aby
město Zlín bylo schopno čerpat co nejvíce finanč-
ních prostředků z mimorozpočtových zdrojů.

Rozšiřovat účelněji a intenzivněji partnerství
s profesními, nestátními a soukromými organiza-
cemi, zejména v těch případech, kdy možná vý-
znamná rozhodnutí dlouhodobě ovlivní vývoj
města. 

Včasně, cíleně a aktuálně informovat veřejnost
o významných skutečnostech a rozhodnutích
státní správy i samosprávy - s respektem ke zpět-
né vazbě na občany města. K tomuto cíli využít
veškeré dostupné  informační technologie i ko-
munikační možnosti.

Uvážlivě, citlivě a s ohledem na historické sou-
vislosti rozhodovat o budoucím  územním i urba-
nistickém rozvoji města. 

Kvalifikovaně, kvalitně zvyšovat dostupnost
státní i veřejné správy pro občany města.
Prostředkem bude soustřeďování detašovaných
pracovišť MMZ do centra města, stejně jako sni-
žování nadbytečných administrativních úkonů
a přehlednost informačního systému.

Budeme usilovat o získání majetkového vztahu
k bývalému Baťovu areálu s cílem jeho obnovy
a zapojení do života města.

Na základě nové koncepce rozvoje Městské po-
licie Zlín (dále jen MPZ) bude tato, jako výkonný
bezpečnostní orgán obce, prohlubovat vztah
a spolupráci s občany města Zlína. Zaměříme se
na další zlepšování podmínek pro zvýšení dohle-
du MPZ na veřejný pořádek a bezpečnost ve měs-
tě a začlenění MPZ do městského i krajského
Integrovaného záchranného systému.

Oblast strategického plánování
K zajištění dlouhodobé rozvojové strategie měs-

ta vyhodnotíme a aktualizujeme stávající
Integrovaný plán rozvoje města (IPR). Tento ná-
stroj chápeme jako základní dokument pro plá-
nování střednědobých i krátkodobých výdajů. 

Aktualizace IPR bude postavena na principu
partnerství - na účelné, vícestranné komunikaci
s podnikatelskými subjekty, neziskovým sekto-
rem i veřejnou  správou. Tento princip bereme ja-
ko základní předpoklad pro dokončení a realizaci
potřebných záměrů.

Jedním z výstupů IPR bude položkový doku-
ment významných investičních rozvojových zámě-
rů města s určením jeho priority ve volebním ob-
dobí. Tato priorita bude určena v návaznosti na
legislativní možnost její realizace i předpokláda-
nou finanční náročnost.

Oblast financí a hospodaření
Vypracujeme střednědobý finanční plán s posí-

lením důrazu na financování rozvojových aktivit
města dle požadavků Integrovaného plánu rozvo-
je města.

Aktuální rozpočty města budou akceptovat zá-
kladní požadavky střednědobého finančního plá-
nu a zásad efektivního vynakládání provozních
výdajů města.

Prioritou z hlediska financování bude snaha
o maximální a účelné vynaložení dotačních zdro-
jů z Evropské unie.

Pro posílení střednědobého plánování stanoví-
me princip vynakládání provozních prostředků
města ve volebním období dle jednotlivých oblas-
tí.

Oblast dopravy a infrastruktury
Zvýšíme propustnost městské dopravní sítě

a budeme odstraňovat  příčiny dopravních kolap-
sů.

Vytvoříme podmínky pro snížení počtu vozidel
projíždějících centrem města.

Budeme řešit problematiku parkování včetně
nedostatku parkovacích ploch na sídlištích.

Připravíme dopravní napojení pro investice
v centru města i v průmyslových zónách.

Připravíme dopravní síť pro výstavbu terminá-
lu hromadné dopravy.

Budeme usilovat o napojení krajského města
na dálniční síť ČR a vytvoříme podmínky pro roz-
voj čtyřpruhových komunikací.

Ve spolupráci s okolními obcemi budeme bu-
dovat síť cyklostezek pro sportovní i turistické vy-
žití; vytvoříme podmínky pro přístup cyklistů do
centra města.

Zastupitelstvu města Zlína předložíme ke
schválení návrh územního plánu, který vytvoří
podmínky pro další intenzivní rozvoj města. 

Oblast sociálních služeb
Prostřednictvím rozpočtu budeme podporovat

rozvoj, nabídku a kvalitu sociálních služeb na
území města Zlína.

Postavíme pro seniory další zařízení typu domů
s pečovatelskou službou a dalšími přidanými
službami.

Pro potřeby mentálně postižených lidí nabíd-
neme vhodný objekt pro chráněné bydlení. 

V okrajových částech města budeme podporo-
vat vznik menších, víceúčelových zařízení pro
kontakt občanů se samosprávnými i státními or-
gány s možností využití pro volnočasové občanské
aktivity.

Zajistíme několik lůžek pro nepřizpůsobivé že-
ny bez přístřeší.

Zejména ve spolupráci s Úřadem práce ve Zlíně
i Evropským sociálním fondem podpoříme jak or-
ganizačně, tak i finančně terénní sociální práci na
území města Zlína. 

Budeme podporovat stávající kluby seniorů
a podle požadavků umožníme vznik dalších v jed-
notlivých částech města. 

Oblast bytů
Vybudujeme, případně provedeme rekonstruk-

ci objektu pro ubytování sociálně slabých a ne-
přizpůsobivých občanů.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
Budeme výrazně podporovat vyvážený rozvoj

celého systému školství ve městě Zlíně.
Pokračováním rekonstrukcí školských budov

podle koncepce budeme zlepšovat podmínky pro
pedagogický proces, zaměříme se na zvyšování
úrovně vybavení škol moderními vyučovacími
prostředky.

Budeme vytvářet podmínky pro využití volného
času dětí, mládeže i dospělých občanů města
Zlína; zaměříme se na rekonstrukce a budování
dostupné sítě dětských hřišť a drobných sporto-
višť s kvalitními povrchy i sportovních a rekreač-
ních areálů s komplexní nabídkou vyžití pro vol-
nočasové aktivity všech věkových skupin
obyvatel. Zaměříme se na zlepšení nabídky
a úrovně koupališť.

Ve spolupráci s městskou policií se zaměříme
na prevenční programy.

Budeme vytvářet účinné preventivní programy,

zvláště podporou nabídky volnočasových aktivit
dětí a mládeže.

Oblast životního prostředí a městské zeleně
Zahájíme realizaci Plánu odpadového hospo-

dářství SMZ na léta 2006 - 2010 se zaměřením na
alternativní zdroje energie, zejména používání bi-
omasy.

Budeme pokračovat ve zkvalitňování životního
prostředí obyvatel města, zvláště v panelových
sídlištích, a zaměříme se na obnovu a budování
veřejných parků, návsí, vodních ploch, zeleně
a rekreačních zón a stezek zdraví v příměstských
lesích.

Zaměříme se na vypracování koncepce ochrany
přírody a ekologické vzdělávání obyvatel města
Zlína. 

Budeme se podílet na vybudování centrálního
kanalizačního sběrače Želechovice - Malenovice
a budeme klást zvýšený důraz na rozšiřování ka-
nalizačních sítí.

Projekčně připravíme a budeme realizovat nut-
ná protipovodňová opatření na drobných tocích.

Oblast kultury, ochrany kulturního a histo-
rického dědictví

Dokončíme a zprovozníme Kongresové cent-
rum nejenom jako budoucí sídlo Filharmonie 
B. Martinů, ale i jako regionální centrum spole-
čenských, konferenčních, informačních  a vzdělá-
vacích aktivit.

V souladu se schválenou koncepcí "Regenerace
památek a památkové zóny" ve městě Zlíně bude-
me pokračovat v realizaci dalších rekonstrukcí,
repasí a případně náhrad památkově chráněných
objektů. 

S respektem k urbanisticky cenným a jedineč-
ným  částem města, stejně jako k solitérním stav-
bám, budeme posuzovat zájem státních, veřejno-
právních i soukromých investorů o jejich využití.

Zahájíme přípravu a následnou realizaci rege-
nerace některých architektonicky cenných sta-
veb.    

Budeme významně podporovat fungující kni-
hovnické služby ve městě a zvýšíme komfort jed-
notlivých poboček i v okrajových částech města.

Vytvoříme podmínky pro definitivní umístění
bývalého baťovského a svitovského archivu ve
Zlíně. 

Budeme i nadále významně podporovat do-
stupnost a rozmanitost všech podob kultury. 

Budeme podporovat zajištění prostor pro du-
chovní potřeby pacientů Baťovy krajské nemoc-
nice.

Oblast cestovního ruchu
Vytvoříme takové produkty cestovního ruchu,

které zvýší zájem návštěvníků o město Zlín, za-
měříme se na rozvoj kongresové turistiky.

Zaměříme se na dobudování infrastruktury pro
rozvoj cestovního ruchu a na zlepšení služeb s ce-
stovním ruchem souvisejících; vytvoříme tematic-
ky různě zaměřené městské turistické trasy s od-
povídajícím značením.

Budeme usilovat o koordinaci našich aktivit
s dalšími partnery působícími v oblasti cestovní-
ho ruchu; podpoříme vznik Regionálního infor-
mačního centra.

Vypracujeme akční plán rozvoje cestovního ru-
chu v turistické oblasti Zlínsko. 

Budeme podporovat pokračování koncepce
rozvoje a budování Zoo Lešná a související infra-
struktury.

Oblast informačních technologií
Vypracujeme informační strategii města se za-

měřením na budování komplexní infrastruktury
(metropolitní síť) a rozvoj a další rozšíření
Městského informačního systému, manažerského
informačního  a ERP systému nad propojenými
nosnými informačními systémy MMZ.

Vytvoříme podmínky pro zjednodušení komu-
nikace veřejnosti s úřadem i uvnitř úřadu pro-
střednictvím informačních technologií a "Ko-
munikačního centra" fyzicky i funkčně propojené-
ho s informačním centrem.

Rada města Zlína
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C Y K L O D E N

Opakovaně, jako bumerang se stále vra-
cí téma zařazení města Zlína - nebo jen je-
ho vybraných částí na seznam památek
UNESCO. 

Pro ty, kdo nevědí, co organizace UNES-
CO je a jaké je její poslání, několik údajů.
Zkratka v češtině znamená Organizaci
spojených národů pro výchovu, vědu
a kulturu a její vznik je datován v roce
1945. Jejím nejvyšším orgánem je
Generální konference se sídlem v Paříži
a stejně důležitá je i Výkonná rada utvoře-
ná ze zástupců všech členských států.
Naši zemi po několik let zastupovala na-
příklad paní doktorka Jaroslava Moserová.

V roce 1972 byla pod patronací UNES-
CO uzavřena "Úmluva o ochraně světové-
ho dědictví" a na jejím základě je vytvářen
a doplňován Seznam světového dědictví,
což znamená, že jsou do něho zařazovány
ty historicky a kulturně významné památ-
ky, které jinde ve světě nemají obdoby
a jsou jedinečné.

O tématu "Zlín do UNESCO" bylo po-
psáno mnoho stran papíru. První pokus
reálně se zamyslet nad možností zažádat
o zařazení Zlína byl - ovšem jen slovně,
učiněn v roce 2002 formou záměru před-
loženého do rady města. Idea sice krásná,
leč pouze na papíře, v praxi znamenající:
"...Rychle někdo zařiďte, ať se všechno,
o čem je řeč, opraví do původní podoby
a také sežeňte nemalé finanční prostřed-
ky, zároveň poskytněte lidem bydlícím
v částech města, o nichž je řeč, bydlení na
úrovni třetího tisíciletí. Kromě toho zařiď-
te, aby alespoň jedna z nemovitých kul-
turních památek byla zařazena do režimu
Národních kulturních památek nejvyšší
hodnoty, atd."

Záměr skvělý a úctyhodný. A protože
i já jsem ze své tehdejší pozice náměstky-
ně primátora pro oblast kultury a pamá-
tek a tehdy již jmenované členky České
komise pro UNESCO skutečně chtěla pro-
věřit reálnou šanci Zlína pro jeho zařazení
na onen úctyhodný seznam, pozvala jsem
do našeho města tehdejšího zástupce ČR
pro UNESCO v Paříži a spolu s bývalým
hlavním architektem města P. Novákem
a dalšími odborníky jsem prověřovala
krok za krokem situaci přímo na místě. 

Verdikt byl pro naše město jasný, avšak
nepříliš povzbudivý. Komentáře zejména
našeho zástupce pro UNESCO byly ne-
kompromisní a realistické. Míra devastace
jednotlivých objektů i celých čtvrtí či ulic
v podobě přístaveb, dostaveb, využívání
neadekvátních materiálů, zkrátka ztráta
autenticity nás vedla k předložení zásad-
ního materiálu do rady města. Na základě
shody všech odborníků bylo nejenom 
v radě, ale i v zastupitelstvu města zamít-
nuto podání žádosti o přijetí Zlína do
UNESCO.

Zásadními důvody byly tyto:
- ekonomický aspekt: prvotní vynalože-

ní ohromných finančních částek v krát-
kém časovém období s nejistým výsled-
kem a s minimální návratností - viz
příklad Kroměříže 

- nepřipravenost a averze většiny zlín-
ských občanů k tomuto kroku, která spo-
čívá v omezení již zažitého způsobu života
v některých částech města a s omezením
jejich vlastnických práv apod.

Závěr, na kterém byla tehdy naprostá
shoda, naopak zněl:

- při dodržení profesionálního přístupu
odborníků v oboru, památkářů, politiků,
MK atd. lze docílit toho, aby městská pa-
mátková zóna byla v rámci možností spra-
vována dobře a přitom poskytla i para-
metry bydlení hodné tohoto tisíciletí.

- Péče o historické dědictví města bude
každoročně formována prostřednictvím
programu "Regenerace památkových zón".
Tento program je částečně financován
i prostřednictvím Ministerstva kultury
ČR, ale jeho základ je v rozpočtu města.
Kromě toho bude vždy v programovém
prohlášení města obsažena některá z vý-
znamnějších investičních akcí směřovaná
k zachování kulturního dědictví.

- Promyšleně bude vedena diskuze o re-
generaci významných solitérů, včetně je-
jich budoucího oživení. 

Tento závěr se pro nás stal jasným, re-
álným a v praxi splnitelným plánem na
mnoho let dopředu. 

Výsledkem takto schváleného postupu
se od roku 2002 až dosud - v intencích
předchozích slov, podařila velmi kvalitní
rekonstrukce Malé scény, která doslova
a do písmene ožila kulturou, opravilo se
Velké kino, v Kolektivním domě vzniklo
zcela nové kulturní zařízení Alternativa
a právě teď bylo otevřeno v jednom z ty-
picky cihlových domků otevřeno Muzeum
baťovského bydlení.

Nadstandardní úroveň měla i konferen-
ce na téma současný Dům umění - bu-
doucí Památník T. Bati. Vyústila v kon-
krétní záměr a my se jím budeme velmi
přísně řídit. Jeho obnova souvisí i s pří-
padným čerpáním evropských peněz.
Dalším výjimečným krokem byla soutěž
o Regulační plán centra města Zlína. Také
v tomto případě se budeme řídit většinou
významných doporučení.

Náš promyšlený přístup k dědictví před-
ků v oblasti architektury byl oceněn
v rámci celé ČR minulý měsíc. Dostali
jsme ocenění za jeden z nejlepších progra-
mů regenerace památek jako vůbec jediné
město moderního typu.

Co říci závěrem. Nelze neustále - pod
vlivem momentální atraktivnosti i jisté mí-
ry populismu nastolovat a stále měnit již
započatý směr (který se navíc projevuje ja-
ko úspěšný). Občané města, stejně jako
jeho návštěvníci, musí mít ve Zlíně pod-
mínky ke každodennímu životu, nemohou
žít uzavřeni v minulosti. 

"Přeunescování" se stalo typickým
znakem dnešní doby. Snad právě proto
je nad ČR daleko větší dohled UNESCO
než dříve. Na jeho seznam se tak nedo-
staly např. renesanční domy ve Slavo-
nicích. Obecný trend je nasměrován do
míst spíše mimo Evropu. Reálný pohled
na věc nám ušetří energii, která je využi-
telná daleko výhodněji přímo v konkrét-
ních projektech města. Pokud bude
o odkaz našich předků řádně pečováno
nejenom formou repasí, rekonstrukcí
a dokonce i náhrad původních staveb
a spolu s tím bude ve Zlíně i patřičný
servis pro návštěvníky včetně kvalitního
zázemí, nemusíme se o budoucí návštěv-
níky bát.

Irena Ondrová 

Právě v těchto dnech vrcholí ve Zlíně kam-
paň "Na kolo jen s přilbou", která má za cíl pro-

pagovat bezpečnou jízdu
na kole a nošení cyklis-
tických přileb. Hlavní cí-
lovou skupinou jsou dě-
ti a mládež do 15 let.
Strážníci městské policie
rozdávají v ulicích od
května informační letá-
ky a děti, které mají na

hlavě cyklistickou přilbu, odměňují věcnými
odměnami, zadními blikačkami nebo odrazka-
mi na kolo. Vyvrcholením kampaně je
"Cykloden", kde jeden z účastníků získá nové
jízdní kolo. Podmínkou je přijet na náměstí na
kole, mít na hlavě cyklistickou přilbu, zapsat
se u informačního stánku a být přítomen na
losování, které proběhne na pódiu při ukonče-
ní akce. Také výherce všech ostatních soutěží
čekají věcné odměny.

Na kolo jen s přilbouRReeaalliittaa  oo  ZZllíínněě  aa  oorrggaanniizzaaccii  UUNNEESSCCOO

19. 6. 2007 • 13 - 16 hodin
Zlín, náměstí Míru

s hostem Michalem Červenkou, jedním
z nejúspěšnějších sportovců města Zlína za
rok 2006

Program:
Freestyle BMX - Flatland (GoGen Sub-

form team) (krasojízda "tanec" na bmx kole,
exhibice ve 14 a v 15 hodin). Michal Červen-
ka (GT Subform MeatFly) ukázky dovednos-
tí mistra ČR ve sjezdu na horském kole,
Besip Zlín, jízda zručnosti, vědomostní sou-
těž, výstava z kampaně "Na kolo jen s přil-
bou", nejlepší výtvarné práce žáků MŠ a ZŠ
Zlína, Český červený kříž - ukázky v posky-
tování první pomoci při úrazech, soutěž
v praktických znalostech, soutěže Střediska
volného času dětí a mládeže "Ostrov radosti"
DDM Astra, házedla pro děti, soutěže, vý-
tvarná dílna, ukázky netradičních jízdních
kol aj.

Humanitární akce na podporu výzkumu 
rakoviny, známá jako BĚH TERRYHO 
FOXE, se uskuteční  dne 14. června 2007 
ve Zlíně, sad Komenského (vedle knihovny 
Fr. Bartoše).

Start běhu začnou
v 10.00 hodin maminky
s dětmi a děti z MŠ,
v 11.00 hodin senioři, ve
12.00 hodin střední ge-
nerace a studenti VŠ
a ve 13.00 hodin žáci ZŚ
a studenti SŠ.

Prezentace účastníků bude vždy půl hodiny
před každým během.

Věk, ani případný handicap, není na překáž-
ku účasti, jen každý musí dbát o svou vlastní
bezpečnost. Občerstvení obdrží každý účastník
běhu. 

Doprovodný program: DDM Astra - kreslení
křídou, soutěže pro děti, Český červený kříž -
ukázky v poskytování první pomoci, měření
tlaku

Veřejná sbírka bude v prostorech startu
a okolí s dobrovolným vkladem na podporu
výzkumu rakoviny v ČR.

Běh Terryho Foxe
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V letošním roce bude probíhat již
11. ročník soutěže Rozkvetlé město,
kterou organizuje Odbor městské zele-
ně Magistrátu města Zlína ve spolu-
práci s odborem životního prostředí
a s redakcí Magazínu Zlín.

Za 11 let své existence prošla soutěž
svým vývojem. Měnil se počet katego-
rií, způsob přihlašování i účast obyva-
tel. Nejdříve byla soutěž zaměřena
pouze na kategorii předzahrádek byto-
vých domů a úpravu oken a balkonů,
později přibyla kategorie zahradní
úpravy vstupních prostorů firem. Ta
byla pro malou účast firem později
zrušena, ale naopak vznikla kategorie
velmi specifická pro Zlín - úprava oko-
lí baťovských domků. Zrod této kate-
gorie vyplynul z problémů při samot-
ném posuzování úprav, protože
u těchto domků lze velmi těžko určit,
kde začíná a končí předzahrádka
a kde je už obytná část zahrady.

Co se však nezměnilo, je cíl této ak-
ce. Smysl soutěže Rozkvetlé město je
zakotven v jejím samotném názvu.
Chtěli jsme povzbudit obyvatele v zá-
jmu o zlepšení životního prostředí v je-
jich bezprostředním okolí. Vždyť to, že
si vyzdobí svá okna květinami, je ra-
dost pro ně samotné, ale i pro kolem-
jdoucí spoluobčany.

O tom, že se tuto myšlenku daří na-
plňovat, svědčí nejenom zvyšující se
účast obyvatel, ale také čím dál pěk-
nější a rozkvetlejší město.

V letošním roce budou opět vyhlá-
šeny tři kategorie:

I. kategorie - předzahrádky obyt-
ných domů (rodinných, řadových i pa-
nelových domů) 

II. kategorie - květinová výzdoba
oken a balkonů obytných domů 

III. kategorie - úprava okolí baťov-
ských domků 

Do soutěže se mohou osobně  při-
hlásit všichni obyvatelé Zlína a jeho
městských částí. Od loňského roku se

nám také osvědčila spolupráce s ob-
čanskými iniciativami a pracovníky
úřadoven, kteří také vybírají  nejzdaři-
lejší zahradnické realizace v jednotli-
vých čtvrtích. Tím se do soutěže mo-
hou dostat i zahrádky a balkony, které
jejich majitelé nepřihlásili, ale jsou
velmi zdařilé a bylo by škoda je opo-
menout.

Hodnocení probíhá dle klimatických
podmínek na přelomu měsíce července
a srpna, kdy pětičlenná komise hod-
notí výsadby dle následujících kritérií:

• kompoziční uspořádání 
• harmonické sladění barev
• respektování nároků rostlin na

místo výsadby 
• úroveň údržby (zaplevelenost, ko-

sení trávníku apod.)
• zdravotní stav rostlin

Slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže proběhne v září 2007 za účasti zá-
stupců města. Oproti předchozím
ročníkům budou ohodnoceni všich-
ni soutěžící, protože jsme dospěli
k názoru, že každá snaha o zkrášle-
ní okolí domů by neměla zůstat ne-
oceněna. Kromě toho však budou
vyhlášena první tři místa v každé
kategorii, kdy vítězové budou ohod-
noceni významnějším darem ve for-
mě drobné zahradní mechanizace či
jiného hodnotného věcného daru.

Soutěže Rozkvetlé město se mo-
hou zúčastnit se svými zahrádkami
(viz vyhlášené kategorie) občané
bydlící ve správním obvodu města
Zlína, pokud zašlou do 10. 7. 2007
vyplněný soutěžní kupon na adresu:
Magistrát města Zlína, odbor měst-
ské zeleně, náměstí Míru 12, 761 40
Zlín. Přihlásit se můžete také na 
e-mailové adrese: zuzanareznicko-
va@muzlin.cz, pokud nezapomenete
zapsat všechny potřebné údaje.

Ing. Zuzana Řezníčková,
Odbor městské zeleně 

Magistrátu města Zlína

11. ročník soutěže Rozkvetlé město

Základní umělecká škola Harmonie  Zlín
se ve dnech 13. - 15. 4. 2007 zúčastnila
ústředního kola národní soutěže v komorní
hře ZUŠ MŠMT ČR ve Vysokém Mýtě. 
Do tohoto  postoupila po úspěšném zvlád-
nutí okresního a následně krajského kola
soutěže ZUŠ. Zlín reprezentovaly tři komor-
ní soubory ZUŠ Harmonie. Junior trio 
(K. Kouřilová, N. Bazelová, B. Vičíková)
a Dívčí kvarteto zobcových fléten (M. Ka-
menčáková, A. Juříková, K. Mlčková, 
K. Slívová) pod vedením paní učitelky Dany
Skopalové získaly ve velmi silné republikové
konkurenci 1. místo. Žesťové "BRASS TRIO"
pod vedením pana učitele M. Kubáta získa-
lo 3. místo. Paní učitelka Dana Skopalová
si přivezla "Zvláštní ocenění poroty za vyni-
kající pedagogickou práci". Ke skvělé repre-
zentaci zlínského uměleckého školství bla-
hopřejeme. - red -  

Kde najdete obchody a sluÏby?
NAIL STUDIO - M
- MINAŘÍKOVÁ MIROSLAVA  
Prodlužování a zpevňování nehtů.

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

Kontakt: Nail studio - M. Minaříková
Miroslava, T. Bati 751 (nad optikou Mezírka),
Zlín. Tel.: 608 883 788 

PENZION BAR UNO  
PENZION BAR UNO otevírá letní zahrádku

a gril. Otevřeno denně, za každého počasí.
Kontakt: Na Nivách II 4439, Zlín  www.pen-
zionuno.cz, tel. 775 662 980

STUDIO BLUE SHAPE
Nově otevřené Studio BLUE SHAPE Vás zve

na den otevřených dveří v sobotu 2. 6. 2007
v areálu Svit, 42. budova, od 10 do 18 hodin.
Studio BLUE SHAPE nabízí: cvičení na rekon-
dičních stolech, pohyb v podtlaku, lymfomasá-
že, rolletic, solárium. Sportovní oblečení s se-
bou. Kontakt: 603 263 681, behalova@email.cz 

HELEN DORON EARLY ENGLISH
Angličtina pro děti od 3 měsíců do 14 let. Již

nyní se můžete přihlásit do kurzů, které se bu-
dou otevírat v září! Počet míst je omezený.
Otevírají se následující kurzy podle věku dětí:
Baby’s Best Start (3-22 měsíců), English For
Infants (1,5-3 roky), First English For Infants
(4-5,5 roku), English For All Childer (6-10 let).
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA. Kontakt: 
H. Změlíková, 777 894 348, zlín@helendo-
ron.com, www.helendoron.com, Výukové cent-
rum angličtiny, L. Váchy 176, Zlín-Podhoří.
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Nzakroužkujte vybranou kategorii:

předzahrádky obytných 
domů

květinová výzdoba oken 
a balkonů bytových domů

úprava okolí baťovských
domků

jméno ..................................................

adresa .................................................

............................................................

patro a orientace ke světovým stranám

(u kategorie 2) .....................................

telefon ..........................................
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Ve dnech 30. dubna - 4. května proběhlo ve Zlíně národní kolo bio-
logické olympiády. Jedná se o nejvýznamnější soutěž středoškolských
studentů biologie v naší republice. Celá akce pro nás byla významná
i tím, že se uskutečnila ve městě Zlíně i ve Zlínském kraji poprvé po 41
letech svého trvání. Nad soutěží převzali záštitu hejtman Zlínského
kraje, primátorka statutárního města Zlína a rektor Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Uspořádáním biologické olympiády byla pověřena
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním orga-
nizátorem a garantem soutěže byl člen ústřední komise biologické
olympiády Ing. Otakar Rop, Ph.D. Soutěž proběhla v prostorách Ústa-
vu potravinářského inženýrství FT UTB ve Zlíně. Praktické části soutě-
že se konaly za přispění přírodovědného oddělení Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně pod vedením RNDr. Dušana Trávníčka. Na celé akci se
podílely i další významné instituce jako Akademie věd ČR, Univerzita
Karlova v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská uni-
verzita v Českých Budějovicích a celá řada významných podnikatel-
ských subjektů našeho regionu. Slavnostní vyhlášení výsledků se 
konalo na zámku Zoo Lešná za účasti předních představitelů minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva životního prostře-
dí, města a kraje. V náročné soutěži se ze 30 účastníků na prvním mís-
tě umístil Michael Mikát z Biskupského gymnázia v Hradci Králové.
Prvních 8 umístěných bude reprezentovat Českou republiku v meziná-
rodním kole soutěže, které se letos uskuteční v Kanadě.

Hokejovému logu RI OKNA Zlín
vévodí městský erb

V prostorách Magistrátu města Zlína bylo představeno oficiálně nové
logo hokejového klubu RI OKNA Zlín. Slavnostního odhalení před zraky
zástupců sdělovacích prostředků a členy zlínského fanklubu se ujali pri-
mátorka města Zlína PhDr. Irena Ondrová a předseda představenstva RI

OKNA, a.s., Bzenec pan Petr Ingr. Výrobce
plastových oken z Bzence vystřídal po pětile-
tém působení na pozici generálního partnera
klubu potravinářskou firmu Hamé.

Zlínský hokejový klub bude hrát od příští
extraligové sezony s logem, do kterého se vra-
cí název i znak města. "Jsem ráda, že po
dlouhých letech se Zlín vrací do loga i ná-
zvu klubu," řekla primátorka města Zlína
Irena Ondrová. Nechybí ani hokejka s pukem
a jméno nového generálního partnera. Nové

logo vzešlo z celkem osmi návrhů. Ideově logo navrh generální manažer
Michalovský. "Naše představa byla skloubit městský erb Zlína a logo
společnosti nového generálního partnera. Nakonec se nám městský
znak podařilo do celkového návrhu umístit v celkové symbióze.
Snažili jsme se vytvořit takové logo, které přežije i případné další
změny na postu generálního sponzora. V plánu máme rovněž změ-
nu hymny a maskota," uvedl Michalovský. Vítězný návrh vybrala ko-
mise složená z vedení hokejového klubu, zástupců generálního sponzo-
ra a Magistrátu města Zlína. Autorem vítězného návrhu je profesionální
grafik a designer Damir Grbič. Mimochodem pan Grbič se podepsal i pod
předchozí logo. "Nové logo se zatím setkává s velmi pozitivním ohla-
sem všech zúčastněných stran," upřesnil Michalovský. 

Zatímco logo je již na světě, na nové dresy si zlínský fanoušek ještě pár
týdnů počká. Vzhledem k nově vypsanému hokejovému poháru, který
vyplní letní program přípravných zápasů, obdrží jednotlivé kluby dresy
od organizátora pohárového klání agentury BPA. Na premiéru nových
dresů si zlínský fanda počká zřejmě až na polovinu září, kdy bude za-
hájen nový ročník 02 Extraligy ledního hokeje.

Národní kolo biologické olympiády

POZVÁNA NA VÝSTAVU
Výstava výtvarných prací žáků základních škol členských obcí

Regionu Zlínsko je ke zhlédnutí ve foyer Městského divadla ve Zlíně
od 31. 5. do 10. 6. 2007. Soutěž s názvem „Zajímavá místa v mém
okolí, aneb Kam bych pozval kamaráda z ciziny“ vyhlásil svazek ob-
cí Region Zlínsko pod záštitou primátorky statutárního města Zlína
Ireny Ondrové. Po dobu výstavy mohou návštěvníci jednotlivé práce
sami hodnotit a rozhodnout o nejlepším výtvarném dílu. -ok-



29. června - 4. července v 17 a v 19.30 hodin
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA-2007-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Když teroristé zaútočí na počítačovou síť, ovládající veškerou eko-
nomiku v USA, je čas povolat "starého známého" policejního de-
tektiva Johna McClanea (Bruce Willis).          
Režie: Len Wiseman

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI v sobotu v 15 hodin 
SE V MĚSÍCI ČERVNU   N E K O N A J Í . 

23. - 27. června 2007
ZAČÁTKY VE 21 HODIN - VSTUP ZDARMA

Velké kino a Magistrát města Zlína připravily na poslední 
červnový týden jako rozloučení se školou promítání pro děti,

mládež a jejich rodiče v parku pod Velkým kinem

23. 6.
NOC V MUZEU                        
USA-2006-108 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné nejúžasnějších ex-
ponátů. V dobrodružné komedii budeme svědky toho, co se stane,
když všechny ožijí... Režie: Saun Lewy

24. 6. 
ZA PLOTEM           
USA-2006-83 minut-animovaný-český dabing-Bontonfilm-(0)
Když venku začne zuřit jaro, probouzejí se ze zimního spánku i ti
největší spáči... 
Režie: Len Blum, Lorne Cameron

25. 6.  
V TOM DOMĚ STRAŠÍ    
USA-2006-91 minut-animovaný-český dabing-Falcon-(0)
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu, kde se neustále zá-
hadně ztrácejí věci... Režie: Gil Kenan

26. 6.  
AUTA                              
USA-2006-116 minut-český dabing-animovaný-Falcon-(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen se během cesty na
velkolepý šampionát zatoulá do ospalé  Kardanové Lhoty. Tady se
naučí, že opravdová radost ze života se neskrývá za cílovou rovin-
kou, ale na cestě k ní...                             
Režie: John Lasseter

27. 6.    
KARCOOLKA                   
USA-2005-80 minut-český dabing-animovaný-SPI-(0)
Červená Karkulka, kde je vše naopak. Začíná od konce...              
Režie: Cory Edwards

Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284
Začátky představení:

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

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

1.  června 
47. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ -
ZLÍN 2007

2. června  v 17 a v 19.30  hodin + 3. června v 17 hodin
PRÁZDNINY PANA BEANA
Velká Británie-2007-90 minut- titulky-Bontonfilm-(0)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas... V hlavních rolích Rowan
Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden.
Režie: Steve Bendelack

4. června  v 19 hodin (a)
BABEL                                                                      
USA-2006-142 min-titulky-Bioscop-(15)
Tři příběhy odehrávající se paralelně v Maroku, Tunisku, Mexiku
a Japonsku. 
Režie: Alejandro González Inárritu

5. června v 19 hodin FILMOVÝ KLUB ANÝZ
PINK FLOYD - THE WALL                                 
Velká Británie-1982-95 min-titulky-AČFK-(0)
Kultovní snímek experimentující s ryze hudební látkou-stejno-
jmenným dvojalbem skupiny Pink Floyd. V hlavní roli Bob Geldof.
Režie: Alan Parker 

7. června v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
ROMING
ČR/Rumunsko/SR-2007-105 minut-Falcon-(0)
Nová česká komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od
tvůrců hitu Účastníci zájezdu.
Režie: Jiří Vejdělek

8. června v 19.30  a 9. června v 17 hodin
ALPHA DOG
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-Intersonic - (15)
Jeden zločin - 3 dny- 38 svědků: akční drama podle skutečných
událostí... Režie: Nick Cassavetes

KINO KVĚTEN

LETNÍ KINO VE ZLÍNĚ

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz

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

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

tel. 577 432 936

1. června 
47. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
- ZLÍN 2007

2. - 6. června v 17 hodin
PUSINKY
ČR-2007-90 minut- premiéra-HCE-(12)
Tři holky na prázdninách hledají lásku a dobrodružství. Nacházejí
sex, deziluzi... a samy sebe
Režie: Karin Babinská

2. - 6.  v 19.30 hodin
SUNSHINE
USA-2007-107 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Ve velkolepé vesmírné sci-fi od režiséra Trainspottingu dělí lidstvo
od vymření jen krůček...
Režie: Danny Boyle

6. června v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Životní osudy malého českého číšníka podle  Bohumila Hrabala -
V hlavních rolích Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch,
Martin Huba                                                                        
Režie: Jiří Menzel

7. června v 17 a v 19.30 hodin  (a)
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
USA-2006-113 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Herold Crick není ještě připraven zemřít. Tečka.
Režie: Marc Forster 

8. - 13. června v 17 a v 19.30 hodin
ROMING
ČR/Rumunsko/SR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
Nová česká komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od
tvůrců hitu Účastníci zájezdu.
Režie: Jiří Vejdělek

14. června v 17 a v 19.30 hodin (a)
PIANO
Austrálie/Nový Zéland/Francie-1993-121 minut-titulky-In-terso-
nic-(15)
Nostalgická romance o lásce, která vzplála v drsném prostředí no-
vozélandské pustiny. Mistrovské dílo, které se nepodobá ničemu,
co jste doposud viděli...
Režie: Jane Campion

15. -20. června v 17 a v 19.30 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v níž se zelení
manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím...            
Režie: Chris Miller, Raman Hui

20. června ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Německo- 2006-137 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití...
Režie: Florian  Henckel von Donnersmar

21. června v 17 a v 19.30 hodin (a)
ZÁPISKY O SKANDÁLU  
Velká Británie-2006-92 minut-premiéra-titulky-Bontonfilm-(15)
Podlehnout vášni může být nebezpečné... Judi Dench a Cate
Blanchett hrají o sebedestrukci samoty a zničující touze po citu.
Režie: Richard Eyre

22. - 27. června v 17 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Konečně máte zelenou...                                      
Režie: Chris Miller, Raman Hui

22. - 27. června v 19.30 hodin
ODSTŘELOVAČ
USA-2007-125 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Včerejšek byl o cti. Dnešek je o spravedlnosti. Mark Wahlberg od-
střelovačem na odstřel.                                            
Režie: Antoine Fuqua

28. června v 17 a v 19.30 hodin (a)
PIANISTA
Francie-2002-140 minut-titulky-Falcon-(12)
Drama o přežití polsko-židovského klavíristy Wladyslawa
Szpilmana (Adrien Brody) ve varšavském ghettu. Oscar za hlavní
mužskou roli
Režie: Roman Polanski

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
8. června v 17 hodin, 9. června v 19.30 hodin, 
10. června  v 17 hodin
BAREVNÝ ZÁVOJ
Čína/USA-2006-125 minut-titulky-premiéra-Falcon-(12)
Nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci...                             
Režie: John Curran

11. června v 19 hodin (a)
OSTROV                                                                          
Korea-2000-86 min-titulky-AČFK-(18)
I když se drama lásky promění v posedlost a i když se obrátí v zu-
řivost, která nás drtí, přeroste někdy v silnou energii, která nás
drží naživu...                                                                
Režie: Kim Ki-duk

12.  června v 19 hodin FILMOVÝ KLUB ANÝZ
PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA
ČR-1995-88 minut-Bontonfilm-(0)
Filmová podoba románu Bohumila Hrabala. Slavný Phillipe Noiret
v hlavní roli!
Režie: Věra Caisová

14. června v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v níž se zelení
manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím...            
Režie: Chris Miller, Raman Hui

15. - 17. června v 17 hodin
ŽELVY NINJA
USA/Hong Kong-2007-87 minut-animovaný-premiéra-Palace
Pictures
Jsou zelené a je s nimi legrace jako s málokterým živočichem...     
Režie: Kevin Munroe

15. - 16. června  v 19.30 hodin
NEZNÁMÝ SVŮDCE
USA-2007-109 minut-titulky-premiéra-Falcon-(12)
Napínavý erotický thriller se svůdnou Halle Berry a charismatic-
kým Brucem Willisem.
Režie: James Foley

18. června v 19 hodin (a)
SHERRYBABY                                      
USA-2005-92 minut-titulky-premiéra-CinemArt-(12)
Chce začít znovu od začátku - ale začátek je jen jeden.
Režie: Laurie Collyer

19. června v 19  hodin≤ FILMOVÝ KLUB ANÝZ  
AMADEUS 2002                                                   
USA-1984-178 min-titulky-WarnerBros-(0)
Obraz sváru mezi genialitou a průměrností v režii Miloše
Formana.

21. června v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
ODSTŘELOVAČ
USA-2007-125 minut- titulky-Bontonfilm-(15)
Včerejšek byl o cti. Dnešek je o spravedlnosti. Mark Wahlberg od-
střelovačem na odstřel.                                            
Režie: Antoine Fuqua

22.  června v 17 a v 19.30  hodin,  
23. června  v 17  hodin
TAXI 4
Francie-2007-91 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Čtvrtá část slavné automobilové ságy...                                       
Režie a scénář: Luc Besson

23. června  v 19.30 hodin, 24. června v 17 hodin
VRATNÉ LAHVE
ČR-2007-95 minut-Falcon-(0)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... Rodinná komedie
Zdeňka a Jana Svěráků

25. června v 19  hodin    (a)
SKICI FRANKA GEHRYHO                                  
USA-2005-83 min-titulky-Aerofilms-(12)
Dokumentární film o životě, díle a především procesu tvorby nej-
geniálnějšího architekta současnosti. 
Režie: Sydney Pollack 

26. června  v 19  hodin FILMOVÝ KLUB ANÝZ
BALADA PRO BANDITU
ČR-1978-89 minut-AČFK-(15)
Poutavé vyprávění o loupežníkovi Nikolovi Šuhajovi - zbojníkovi
z Koločavy s Miroslavem Donutilem, Ivou Bittovou a Bolkem
Polívkou v hlavních rolích. Režie: Vladimír Sís

28. června v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA-2007-titulky-Bontonfilm-(12)
Když teroristé zaútočí na počítačovou síť, ovládající veškerou eko-
nomiku v USA, je čas povolat "starého známého" policejního de-
tektiva Johna McClanea (Bruce Willis). Režie: Len Wiseman

29. června  v 17 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
GOYOVY PŘÍZRAKY 
ŠPANĚLSKO-2006-106 minut-titulky-Falcon-(15)
Historické drama, v němž si záludný inkvizitor na pozadí revoluč-
ního kvasu pohrává s mladičkou dívkou a do jejich osudů se tro-
chu plete dvorní malíř... V hlavních rolích Natalie Portmann,
Javier Bardem. Režie: Miloš Forman

29. června v 19.30 hodin,  
30. června v 17 a v 19.30 hodin
BESTIÁŘ
ČR-2006-113 minut-Bioscop-(15)

Červen  v  ku l tu ře



Romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové  -
v hlavních rolích Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut,
Miroslav Etzler.                                                         
Režie: Irena Pavlásková

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI v neděli v 15 hodin 
SE V MĚSÍCI ČERVNU   N E K O N A J Í

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206,  fax: 577 636 300
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL
1. pátek - 10.00 hodin POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Nataša Tanská - Zoja Mikotová
PUF A MUF
Představení k Mezinárodnímu dni dětí

2. sobota - 19.00 hodin - 8. abonentní řada
Neil Simon
VÝBORNÁ KACHNA  

4. pondělí -10.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE

5. úterý - 19.00 hodin - DERNIÉRA
William Shakespeare
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

6. středa - 17.00 hodin - 21. abonentní řada
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU aneb
Pečení holubi

9. sobota - 19.00 hodin
CZECHTALENT ZLÍN 2007
finále pěvecké soutěže 
hosté: Ilona Csáková, Daniela Šinkorová, Roman Vojtek

13. středa - 19.00 hodin - 2. abonentní řada
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU aneb
Pečení holubi

14. čtvrtek - 19.00 hodin - 3. abonentní řada
Neil Simon
VÝBORNÁ KACHNA 

15. pátek - 19.00 hodin - 7. abonentní řada
Neil Simon
VÝBORNÁ KACHNA 

16. sobota - 19.00 hodin - 6. abonentní řada
Jaroslav Havlíček
PETROLEJOVÉ LAMPY
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha

22. pátek - 19.00 hodin - 4. abonentní řada
Neil Simon
VÝBORNÁ KACHNA 

23. sobota - 19.00 hodin - PREMIÉRA
Johann Wolfgang Goethe
FAUST (Pokušení a vykoupení)

25. pondělí - 10.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST (Pokušení a vykoupení)

26. úterý - 19.00 hodin - nám. Míru
Dodo Gombár, Vladimír Fekar
BLÁZNI JSME DIVADLEM aneb Jak jsme hledali ten pra-
vý poklad
Pouliční představení Městského divadla Zlín

20. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Johann Wolfgang
Goethe - FAUST (Pokušení a vykoupení)

12. úterý - 19.00 hodin - DERNIÉRA
Samuel Königgrätz
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU
(55. repríza)

STUDIO „Z“

DIVADLO V ARŠE

MĚSTSKÉ DIVADLO

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
9. sobota - 19.00 hodin - DERNIÉRA
Josef Holcman - Karel Semerád
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE, POLETÍME aneb
Neklidná noc

16. sobota - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

25. pondělí - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

2. 6.
Dodo Gombár, Vladimír Fekar    
BLÁZNI JSME DIVADLEM aneb Jak jsme hledali ten pra-
vý poklad
Pouliční představení Městského divadla Zlín
15.00 hodin hrajeme v HOLEŠOVĚ
17.30 hodin hrajeme v BYSTŘICI POD HOSTÝNEM  

3. 6.
15.00 hodin hrajeme v BRUMOVĚ - BYLNICI 
17.30 hodin hrajeme ve VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

10. 6.
14.00 hodin hrajeme v HOŠŤÁLKOVÉ 
16.30 hodin hrajeme ve VSETÍNĚ 
19.00 hodin hrajeme v KAROLINCE

17. 6.
15.00 hodin hrajeme v BZENCI
17.30 hodin hrajeme v KYJOVĚ

24. 6.
15.00 hodin hrajeme v BEZMĚROVĚ

8. 6. - 20.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE
hrajeme v Kroměříži

17. 6. - 21.00 hodin 
Neil Simon
VÝBORNÁ KACHNA
hrajeme ve Zvolenu na mezinárodním divadelním festivalu
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ 2007

21. 6. - 19.30 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE
hrajeme v Městském divadle Brno na mezinárodním festi-
valu DOKOŘÁN PRO HUDEBNÍ DIVADLO BRNO 2007

27. 6. - 19.30 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!
hrajeme v Lázeňském divadle v Luhačovicích

24. 8. - 19.30 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!
hrajeme na festivalu DIVADELNÍ LUHAČOVICE

prodej vstupenek na září bude zahájen 13. června 2007
(pro předplatitele prodej již od 11. června - předplatenku
s sebou)

15. 9. - 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 61. DIVADELNÍ SEZONY
2007/08

22. 9. - 14.30 hodin - PREMIÉRA
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

7. 6. - 19.00 
BLÍZKOST V POKUSECH
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem
v dotecích.
Vstupné 60 Kč. Představení je do 16 let nevhodné

11. 6. - 19.30
AUTORSKÉ ČTENÍ
Milan Valenta a Pavel Svoboda - Kavárna Café Malá scéna 

MALÁ SCÉNA

PŘIPRAVUJEME

ZÁJEZDY

DIVADÉLKO V KLUBU

11

Červen  v  ku l tu ře
14. 6. - 19.00
Fráňa Šrámek: STŘÍBRNÝ VÍTR      
Romantická klasika v rockovém hávu Zdenka Kluky a Progressu 2
Vstupné 60 Kč

17. 6. - 15.30
STRAŠIDLÁCI
pohádka - hrají žáci LDO ZUŠ Zlín

Premiéra pohádky O PEJSKOVI A KOČIČCE  se z technických
důvodů přesouvá z 3. 6. 2007 na začátek sezony 2007/2008.
Děkujeme za pochopení.

Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace na
tel.: 608 430 172, případně osobní rezervace v kavárně Café Malá
scéna.

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Aleš Růžička. Obrazy 1997-2007 do 10. 6.
Karel Nepraš a přátelé 26. 6. - 23. 9. 2007

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Abstrakce 1. poloviny 20. století ze sbírek GHMP do 3. 6.
Ladislav Daněk - struktury 12. 6. - 16. 9. 2007

Stálá expozice 
České výtvarné umění poloviny 20. století

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

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 12, 13 - 17 hodin. 
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních pro-
stor galerie.

tel.: 577 005 630 - sekretariát, tel.: 577 005 742 - pokladna, 
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

62. KONCERTNÍ SEZONA 2007-2008

Prodej předplatného zahájen!
Rezervace míst stávajících abonentů do 31. května 2007.
Volný prodej předplatného od 1. června 2007.

Prodej předplatného v pokladně Domu umění ve Zlíně.

Prodejní doba:
PO-ČT 14,30-17,00, v den koncertu 14,30-20,00.

Ceny předplatného:
běžné předplatné senioři (nad 60 let) studenti 

I. kat. 950 Kč 700 Kč 400 Kč
II. kat. 800 Kč 650 Kč 375 Kč 

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

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

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

velký sál
do 3. června 2007
KRASOHLED
Výstava Krasohled zavádí návštěvníky muzea do první poloviny
20. století a ukazuje jim, jak v té době trávily svůj volný čas dě-
ti a mládež. Na výstavě je možné vidět nejenom, s čím si děti hrá-
ly doma i venku, ale také, co si dovedly samy vyrobit, co četly, co
sbíraly, jakých společenských akcí se zúčastňovaly a jaké spol-
ky navštěvovaly. Dětským návštěvníkům se jistě bude nejvíce lí-
bit velké loutkové divadlo, v němž si dokonce sami mohou zahrát
pohádku. Tuto výstavu připravilo muzeum spolu se žáky zlín-
ského regionu.

7. června - 26. srpna 2007
STRAŠÁCI
autor výstavy - Pavel Bezděčka
vernisáž výstavy - hlavní výstavní sál - čtvrtek 7. června 2007
v 17 hodin

malý sál
22. dubna - 3. června 2007
František Přikryl - ilustrátor a grafik
je autorem grafiky a ilustrací všech cestopisů J. Hanzelky 
a M. Zikmunda s výjimkou knihy Cejlon - Ráj bez andělů. 
Z rodinného archivu vybral kurátor výstavy  PhDr. Ivan Plánka -
ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE
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14. června - 9. září 2007
ZTRATILA SEM FĚRTŮŠEK
LIDOVÝ KROJ NA LUHAČOVICKÉM ZÁLESÍ
autorka výstavy - PhDr. Blanka Petráková
vernisáž výstavy - malý výstavní sál - čtvrtek 14. června 2007
v 17 hodin

spojovací chodba
do 3. června 
Brumovský hrad v proměnách staletí
Příběh významného, původně královského hradu nad Vlárským
průsmykem, který po letech archeologického výzkumu, násled-
ných stavebních úpravách  a vybudování expozice znovu "ožil"
a zařadil se mezi nejnavštěvovanější památky východní Moravy.

7. června - 9. září 2007
FOTOSOUTĚŽ H+Z
vernisáž výstavy - hlavní výstavní sál - čtvrtek 7. června 2007
v 17 hodin

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 - bu-
dova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky
s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami
ševcovského řemesla. 
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
listopad, prosinec, únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden-zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad vzdálený jen několik kilometrů od centra města
Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční pro-
hlídka hradu). 
Stálé expozice 
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Pravěk jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou řemesl-
nických dílen a výrobků
Otevírací doba:
pondělí zavřeno
květen-srpen 10-12, 13-17 hodin
duben, říjen SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané ná-
vštěvy
poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu 
Kontakt: 
Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 
tel.: 577 103 379; 577 119 582, 
kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice

BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Nová expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je umístěna
v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou. 
Obývací pokoj a kuchyně v přízemí jsou zařízeny nábytkem a do-
plňky z první poloviny 20. století. V prvním patře je v dětském 
pokoji expozice vývoje baťovského bydlení, v ložnici je sezonní vý-
stava představující domy vedoucích baťovských představitelů
a ukázky oděvu, obuvi a doplňků z první poloviny 20. století. 
Pro příští sezonu plánuje muzeum další rozšíření vybavení do-
mácnosti, a to o vybavení ložnice.
Město Zlín, Zlínský kraj i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
srdečně zvou k návštěvě.
Expozice je přístupná sezonně, tj. od počátku května do konce zá-
ří, úterý až neděle vždy 9 - 12 a 13 - 17 hodin. 

KLUB  PŘÁTEL  VÝTVARNÉHO  UMĚNÍ  A KNIHY
PŘEDNÁŠKOVÝ  CYKLUS

5. června
ILUSTRACE FRANTIŠKA PŘIKRYLA
Kresby a kvaše k cestopisům H + Z
Prohlídka výstavy s odborným výkladem pana Jiřího Novotného ze
Zlínského filmového studia. Malý výstavní sál Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, začátek v 16.30 hodin

12. června 
VELKÁ CESTA PATAGONIÍ
Přednáška s promítáním, přednáší paní Zdena Masnerová ze
Zlína.  Přednáškový sál Muzea jihovýchodní  Moravy ve Zlíně, za-
čátek v 17.00 hodin.

20. června
BAŤŮV MRAKODRAP
Prohlídka expozic ve 2. a 8. etáži mrakodrapu, spojená s odbor-
ným výkladem Mgr. Ladislavy Horňákové. Výklad bude doplněn
pohledy na Zlín z 21. budovy. 
Začátek v 16.00 hodin, zájemci se dostaví do 2. etáže mrakodra-
pu.

26. června
TOULKY SEVERNÍ MORAVOU
Přednáška s diapozitivy, přednáší Mgr. Zdeněk Samek z Ostravy.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00 hodin.
Touto přednáškou bude ukončen zimní cyklus přednášek, spoje-
ný s přátelským posezením a hodnocením činnosti za uplynulé ob-
dobí.
Vstupné na přednášky, pro členy KPVÚ 10 Kč, pro nečleny 
20 Kč. 

Upozorňujeme členy klubu i širokou veřejnost na plánovaný zá-
jezd na jižní Moravu, který se uskuteční dne 30. 6. 2007.
Navštívíme galerii v Hodoníně a zámek Milotice. V odpoledních ho-
dinách uskutečníme projížďku lodí po nejkrásnějším úseku řeky
Moravy. Zájemci se mohou přihlásit na tel. číslo 608 741 563.

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

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

JAZYKOVÉ KURZY 
v novém školním roce 2007/2008
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených lek-
torů: angličtina (od úplných začátečníků až po úroveň FCE)
dále němčina, francouzština, italština, španělština, ruština

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

NOVINKY:
ANGLIČTINA pro seniory
dopolední (i odpolední) výuka v centru Zlína, kvalifikovaní lektoři,
různé stupně pokročilosti, ukázková hodina ZDARMA!
ANGLIČTINA pro děti předškolního věku
POZOR! Možno se přihlásit do jazykových kurzů již v červnu 2007
se slevou!!! Zápis bude probíhat v pondělí 11. 6. a ve čtvrtek 
14. 6. 2007, vždy od 10.00 do 18.00 hod., v oddělení kurzů DK,
stávajícím návštěvníkům jazykových kurzů bude během tohoto zá-
pisu poskytnuta sleva.   

POHYBOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008 
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže
a cvičí se při hudbě.
Na formování a posilování postavy:
- kalanetika, aerobic mix, body styling, kick box aerobic, fit ball,

kondiční cvičení, pilates, pilates mix, kondiční pilates
Zdravotní kurzy:
- fitnes jóga, pilates+jóga, speciál zdravotní - gynegymnastika, cvi-

čení od hlavy po paty , rehabilitační cvičení na balonech nebo na
lehátkách, tai-či, cvičení pro  baculky

Zájmový kurz - škola šermu kordem

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

Celoročně  
Kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhotenství a porod

Každý pátek - KLUB MAMINEK, CVIČENÍ NA BALONECH 
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová
POZOR - od 1. 4. 2007 dochází v těchto kurzech ke změně v ter-
mínech!

VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ 
v Domě kultury, ve dnech 8.  6. - 10. 6. 2007, od 9 do 17 hodin.
Místnost č. 209 (1. patro, prostory bývalé knihovny)

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

ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH KURZŮ
ve dnech 13. a 14. června 2007 (st a čt) od 12 do 17 hodin v Domě
kultury, III. etáž, místnost 322
- výtvarné kurzy pro děti (5 - 16 let) - po, st, pá
- večerní kresba podle modelu (pá)
- kresba a modelování (st)
- malířské techniky (út a st)
- knihařský kurz (čt)

PRÁZDNINOVÝ KURZ KRESBY PODLE MODELU
I. termín 9. - 14. 7. 2007 * 16 - 19 hodin
II. termín 27. 8. - 1. 9. 2007 * 16 - 19 hodin
- vyučuje René Hábl - ak. malíř

Divadelní soubor STUDIO T
zve malé i velké diváky na představení pohádky JAK ČERTI
SKOČILI NA ŠPEK v neděli 24. června v 10 hodin dopoledne, v sál-
ku Domu kultury ve Zlíně. 

GALERIE ATELIÉR
Santražiny 3061, Zlín, www.galerieatelier.cz

Smíšená prodejní výstava - obrazy ze sbírek: Hroch, Hofman,
Kousal.
Autorská výstava: Peter Župník - fotografie
Výstava trvá: 30. 5. - 15. 6. 2007
Otevřeno: po-pá 12.30 - 17.30 hodin   

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
Zlín, budova radnice

Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, www.galerieatelier.cz

GALERIE

DŮM KULTURY

Autorská výstava: ak. soch. Olbram Zoubek - sochy, plastiky
Výstava trvá: 30. 5. - 20. 6. 2007, 
Otevřeno: po-pá  10.00 - 18.00 hod., so 9 - 12 hod. 

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, Zlín     

Tel.: 577 240 036, +420 737 504 258, 
e-mail: chp.zlin@charita.cz

čtvrtek 7. 6. v 17 hodin
vernisáží zahájení prodejní výstavy obrazů mladé výtvarnice Jany
Gerychové. Výstavu pod  názvem "Krása ve své barevnosti" mož-
no zhlédnout v galerii na Podlesí do  konce měsíce července 2007.

pátek 15. 6. od 15.30 hodin 
odpoledne veselého dovádění pro děti, rodiče, prarodiče, kamará-
dy a všechny, kdo si chtějí hrát, bude v zahradě Charitního do-
mova pro matky s dětmi v tísni (ulice Česká, JS) připravena v po-
řadí již osmá "Zahradní slavnost" - soutěže, hry, klaun, historický
šerm, autogramiáda zlínských hokejistů... Nad touto akcí převza-
la záštitu primátorka města Zlína PhDr. Irena Ondrová. 
Akce se uskuteční i za nepříznivého počasí, deštníky s sebou!

pátek  29. 6. v 17.30 hodin  
"P o e z i e ". Večer s básníkem, překladatelem a spisovatelem,
emeritním knězem, Zdeňkem Svobodou. Průvodní slovo a před-
nes Ludmila Keřkovská, hudební doprovod v podání  učitelů ZUŠ
Štefánikova Zlín.  

neděle  24. 6. v 15.00 hodin
"Kdo si hraje, nezlobí", odpoledne věnované  všem bez rozdílu vě-
ku. K poslechu zahrají na terase před kavárnou členové hudební
kapely "Černá není bílá". Pro děti  přichystány různé hry, přede-
vším malování, tetování henou, které bude předvádět mladá vý-
tvarnice slečna Markéta Kunstová. Cena 50 -100 Kč za materiál
(originál omalovánky, tetování). Pro účastníky v černobílém oša-
cení sleva! Za nepříznivého počasí se přesuneme do kavárny.

V prostorách prodejny stálá expozice obrazů autorů Pavla
Jaromíra Lešťanského, Jana Hladkého, Věry Valáškové, Evžena
Kunsta, Vlasty Kahovcové, a dalších.  

Kreativní tvorba s paní Ditou Královou
čtvrtek 14. 6. v 17 hodin  
"Letní aranžmá" 
čtvrtek 28. 6. v 17 hodin  
"Hurá na prázdniny" poslední předprázdninové odpoledne  splně-
ných  přání. Cena 50 až 100 Kč za materiál. Z kapacitních dů-
vodů nutná rezervace týden před uskutečněným kurzem na tele-
fon 737 504 258.
Změna programu vyhrazena!

Upozorňujeme širokou veřejnost na otevření  cukrárny a změnu
otvírací doby.
Prodejna otevřena: PO-Pá 10 -19 hod., SO 10-14 hod. 
Cukrárna, Kavárna, 
Galerie otevřena:    PO-Pá 10-20 hod., SO 10-14 hod. 

NE 14-20 hod. 

Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.  

Provoz pracoviště podporuje statutární město Zlín a drobní 
dárci. 

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

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

4. 6. v 17.00 hodin
Vernisáž výstavy "Z ateliéru uprostřed továrny" - průřez tvor-
bou studentů Soukromé střední školy pedagogické a sociální ve
Zlíně. 
Výstava potrvá do 15. 6. 

6. 6.  v 18.00 hodin
Absolventský koncert
Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy
Vstup volný

7. 6. v 18.00 hodin
Absolventský koncert 
Základní umělecká škola Morava
Vstup volný

20. 6. v 18.00 hodin
Absolventský koncert
Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy
Vstup volný

26. 6. v 17.00 hodin
Vernisáž výstavy "Karel Nepraš a přátelé"
výstava potrvá do 12. 8.
Výstavní projekt připomene jednu z nejvýraznějších osobností čes-
kého umění 2. poloviny 20. století - Karla Nepraše a současně
představí jeho blízké umělecké partnery, členy Křižovnické školy
čistého humoru bez vtipu, a dále výrazné umělce mladší výtvarné
generace, jež prošli jeho ateliérem figurálního sochařství na
Akademii výtvarných umění v Praze.
V Alternativě se soustředí představitelé české grotesky, k expozici
budou využity i exteriéry travnaté plochy u Alternativy, zaujmou
je Neprašovi žáci, aby tak mj. připomněli sochařovu pedagogickou
činnost.

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

2. 6. Hrušky s jabkama - dramaterapeutický seminář
5. 6. Koncert učitelů, Komorní sál, 17,30 hod.
6. 6. III. Absolventský koncert, Komorní sál, 17,30 hod.

19. 6. Slavnostní vyřazení absolventů školy, Komorní sál, 16.00
hod.

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

tel.: 577 143 767

Žákovský koncert
I v červnu Vám nabídneme přehlídku hudebního mládí naší ško-
ly. K veřejnému koncertu Vás zveme ve středu 6. června 2007 do
prostor kulturního centra Alternativa. Zahájíme v 18 hodin.

Taneční koncert
Každoročně se setkáváme s příznivci tanečního mládí u příležitos-
ti veřejné prezentace práce tanečního oboru. Letošní koncert ta-
nečníků se uskuteční 19. června 2007, v sále Malé scény. Začátek
je stanoven na 18.00 hodin. 
Jako hosté vystoupí žákyně tanečního oboru ze ZUŠ Luhačovice
a dětský pěvecký sbor Cantica.

Závěrečný  koncert
S koncertní sezonou letošního školního roku se rozloučíme ve
středu 20. června 2007.  Tradičně v 18 hodin v sále kulturního
centra Alternativa. Přijďte se s námi rozloučit. 

ZUŠ MALENOVICE
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm

27. 5. Princezna Rozmařilka - divadelní představení mladších žá-
ků LDO  zrcadlový sál ZUŠ, 16.00 hod. - představení pro-
běhne i pro žáky mateřské školy.

28. 5. Zápis do všech oborů ZUŠ  14.00 - 18.00 hod.
29. 5. Zápis do všech oborů ZUŠ  14.00 - 17.00 hod.
29. 5. Koncert žáků ze třídy p.uč. J.Kupské  zrcadlový sál ZUŠ

17.30 hod.

Ve dnech 21. 5. - 30. 5. proběhne v prostorách 8. ZŠ výstava pro-
storových a plošných prací žáků VO s názvem Talent? Talent!
V měsíci květnu bude v malenovické knihovně instalována výsta-
va keramických prací s názvem Boty, boty, botičky.
30. 5. 2007 Žákovský koncert v pobočce v Mysločovicích, budova
základní školy, 16.00 hod.
Výstava absolventských prací proběhne v budově výtvarného obo-
ru a v zahradě dne 25. 6. 2007 v 16.00 hod.

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

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

29. 5. II. absolventský koncert - Baťova vila, začátek v 18.00 hod. 
4. 6. - 8. 6. 2007 Postupové zkoušky hudebního oboru
V týdnu od 25. 6. 2007 představí v prostorách školy své práce žá-
ci a absolventi výtvarného oboru na  VIII. "Výstavě na půdě" 

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín, 

www.volny.cz/harmonya, e-mail harmonya@volny.cz
tel. 577 437 434, 736 102 424 

ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 13. rokem pravidelné
výběrové řízení pro hudební obory: 
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír

Studijní náplň: 
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Práce na PC - notační programy, vědomostní testy
Práce se zvukem na PC 
Dějiny vývoje akustiky
Dějiny vývoje hudebních nástrojů
Dějiny hudby
Hodnocení studentů: 
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy
Ukončení studia: 
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
Věk uchazečů o studium:  4 - 16 let. 
Novinka: 
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé 

ZÁVĚREČNÝ  KONCERT  2007
Hudební agentura Harmony Agency zve všechny milovníky hudby
let minulých i současných do přednáškových prostor zlínského
zámku, kde ve dnech 20. - 22. června 2007 se uskuteční u příle-
žitosti Zámeckého léta 2007 závěrečné koncerty studentů ZUŠ
klávesových nástrojů ve Zlíně. Začátky koncertů jsou v 17 hodin.

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

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Zavírací dny: pondělí 4. 6. 2007 

UNIE KOMPAS

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
POZOR! Zvláštní akce:
28. 6. 2007 - Táborák pro všechny TéKlubáky na zahradě Pod
Stráněmi od 17.00 hodin (uzeninu a chleba s sebou!)

Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: 
Jitka Masařová, tel.: 577 011 947, 739 309 419
Otevřeno: pondělí: 15.00 - 19.00, úterý - pátek: 14.00 - 19.00

Klubové večery
Každé úterý od 16.00 do 17.00

5. 6. Soutěže pro každého
12. 6. "Věda je zábava"
19. 6. "Šikana a co s ní"
26. 6.Co se dá dělat o prázdninách

Středisko pro mládež od 13  let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová,  tel.: 577 018 876
Otevřeno: pondělí: 16.00 - 20.00, úterý: 14.00 - 20.00, středa -
čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00

Volný  vstup. K dispozici el. šipky, fotbálek, kulečník, boxovací py-
tel, prostor pro break dance, kytara, klávesy, bonga,  deskové hry,
nealkoholický bar. Doučování, poradenství. 

Klubové večery
Čtvrtky od 18.00 do 19.30 hod.

7. 6. "Kdo-proč-jak?"  HIV, AIDS
14. 6. Naše - vaše Téčko
21. 6. Mixování se Z@xem

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ TÁBORY:
"Ztraceni" - Letní tábor pro děti ve věku 9 - 15 let  inspirovaný
známým TV seriálem. Koná se 12. 8. - 21. 8. 2007 na tábořišti
Ochozy u Bystřice pod Hostýnem. Cena 2 490 Kč. 
Přihlášky k dostání v T klubu a T klubu DOMA. 

Letní tábor pro děti s ADHD - "Operace T*V*S*T"
Specificky zaměřený letní pobyt na děti se syndromem ADHD. 
Věk 7 (po absolvování 1. třídy ZŠ) - 15 let. Koná se 13. - 19. srp-
na 2007 v rekreačním středisku TON Tesák. Cena 2 600 Kč. 
Přihlášky a další informace na tel.: 577 011 948 (psycholožka Mgr.
Janina Zemanová) nebo 732 136 905 (Martin Stavjaník). 

Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající a jejich ro-
diče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální i sku-
pinová práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt: Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996  

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

29. 5. - 3. 6. MFF - ZLÍNSKÝ PES 
Další ročník mezinárodního festivalu studentských filmů!
Workshopy, soutěžní projekce, doprovodný program a novinka le-
tošního programu - autokino přímo před budovou MOR Cafe!!! 
Vstupné: zdarma

5. 6. od 19.30 hod. - RYCHLÉ ŠÍPY (J. FOGLAR)
Nenechte si ujít nejúspěšnější divadelní komedii v historii
Slováckého divadla Uherské Hradiště! 
Vstupné: 200 Kč

13. 6. od 19.00 hod. - DOULOS 
Americká pop-rocková kapela DOULOS vystoupí poprvé ve Zlíně,
kde v rámci svého evropského čtyřdenního turné pod názvem
"Freedom is coming" představí současnou americkou křesťanskou
hudební produkci.                                                                    
Vstupné: zdarma

29. 6.  od 20.00 hod. - ROCKOVÁ DVANÁCTKA
2. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Těšte se na 3 ví-
tězné kapely, které se utkají o postup na letní festival Masters of
Rock 2008 a o další ceny!                                                          
Vstupné: 50 Kč

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

BESEDY
středa 6. června v 17 h: 
Příběh české tištěné bible, beseda o vzácných českých biblích
z 15. až 18. století s autorkou stejnojmenné publikace Jiřinou
Fabiánovou z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně (sálek hudební-
ho oddělení)
čtvrtek 7. června v 10 h: 
Koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě,
ve spolupráci se SONS (sálek hudebního oddělení)
středa 13. června ve 13.30: 
Claude Debussy - letní pastorale, hudební pořad s verši Paula
Verlaina, ve spolupráci s Domem seniorů (sálek hudebního oddě-
lení)

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí ústřední knihovny)
pondělí 4. června 10 - 12 h: 
Internet na první pokus
středa 6. června 15 - 16.30: 
Elektronický katalog knihovny 

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

MASTERS OF ROCK CAFÉ

pondělí 11. června 10 - 12 h: 
Elektronická pošta pro začátečníky
pondělí 18. června 10 - 12 h: 
Elektronická pošta prakticky
25., 26. a 28. června 10 - 12 h: 
Základy práce s internetem pro seniory (poplatek za třídenní
kurz 120 Kč)

Do kurzů je nutno se přihlásit na telefonu 577 210 018, linka 126
nebo 122, nebo na e-mailu jtomancova@kfbz.cz. 
Kurzy jsou bezplatné.  

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
červen: výstava při příležitosti 47. ročníku Mezinárodního festiva-
lu filmů pro děti a mládež (ve spolupráci se společností FILMFEST,
Zlín)

Obvodní knihovna Jižní Svahy
červen: Budiž světlo - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy 

Obvodní knihovna Malenovice
červen: MŠ Malenovice, tř. Svobody 
Středa 20. června: 
Prodej vyřazených knih (chodba v přízemí)
Středa 27. června: 
Sanitární den - zavřeno ve všech provozech knihovny

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

ddmzlin.sweb.cz

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

3. 6.  Akademie kroužků v Golemu, I. Vladíková

9. 6.  Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro
všechny děti. 9-13 h. Práce ve výtvarném ateliéru, počítače, hry,
soutěže. S sebou přezůvky, svačinu. Vstup zdarma. 

2. - 6. 7. Letní příměstský tábor s tanečním zaměřením (dis-
kotance, hip - hop). Stravování zajištěno. Cena: 1100 Kč

30. 7. - 3. 8.  Letní příměstský tábor s výtvarným zaměřením
- pro děti od 6 do 14 let. Není důležitý talent, ale chuť a radost
z tvořivosti. Stravování zajištěno. Cena: 1000 Kč

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

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

22. - 24. 6.  Víkend na Revice - třídenní výlet do krásného pro-
středí Vizovických vrchů pro děti. Zpestření konce školního roku -
výlety, sportování, táborák, kultura. 
Předběžná cena 600 Kč. Bližší informace a přihlášky: viz výše.
Těšíme se na Vás!

27. 6.  Den otevřených dveří v malé Zoo Astra - od 13.00 do
17.00 hod.  Více než 20 druhů zvířat v nově upravené pracovně.
Nové přírůstky - králíci, burunduci, andulky, pískomilové, cha-
meleóni, osmáci. Možnost i pro školy, družiny, MŠ po dohodě
i v dopoledních hodinách.

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

ddmpriluky@volny.cz 

7. 6. Turnaj v kopané, 15 - 18 hod, hřiště ve sportovním areálu
u ZŠ Zlín, Dřevnická (u Dopravního podniku). Přihlášky a prezen-
tace 5členných družstev (4+1 hráčů) 14,30 - 15,00 h. Družstva je
nutno předem telefonicky přihlásit do středy 6. 6. na uvedených
tel. číslech. Akce je určena dětem od  9 do 15 let.  

14. 6. Běh Terryho Foxe, 10 - 14  hod, Sad Komenského.
Výtvarná a rukodělná činnost ve stáncích, kreslení křídou na
chodník a sportovní atrakce (házedla) pro děti. Akce probíhá ve
spolupráci s Magistrátem města Zlína.

19. 6. Cykloden, 13 - 16  hod,  náměstí Míru Zlín. Výtvarná a ru-
kodělná činnost ve stáncích a sportovní atrakce (házedla) pro dě-
ti. Akce probíhá ve spolupráci s Magistrátem města Zlína.

2. - 9. 7. Letní tábor - Jižní Moravou na kolech, letní prázdni-
nové cyklistické putování po jižní Moravě (Mikulov, Pálava,
Lednice, Valtice, Novomlýnské nádrže, aj.). Ubytování dětí je zajiš-
těno v ZŠ Dolní Věstonice. Předběžná cena 3 300 Kč. Pro děti od
12 do 16 let. 

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

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

23. 6. Turnaj Magic - Zlínské manobraní, 8 - 19 h, 
D. Večerková

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz

6. - 14. 6.  V. ročník soutěže technické tvořivosti mládeže -
pro chlapce a děvčata 1.-9. tř. ZŠ. Kategorie: papírové, plastikové

DDM ASTRA

Červen  v  ku l tu ře
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modely, modely automobilů, staveb, železniční modelářství, želez-
niční a bojová technika, lodě, letadla, rakety, elektrotechnika, byt.
doplňky ze dřeva, kovu, textilu, keramika, paličkování, šité a ple-
tené výrobky. 6.-8. 6. přejímka výrobků 13-17 h, 13. 6. výstava
pro veřejnost 10-16 h, 14. 6. vyhodnocení a předání cen v 16 h.

Hledáme od září 2007 externího vedoucího pro letecké modeláře -
začátečníky. 

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

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

Každé pondělí vás čekají testy, hádanky, bludiště, v úterý můžete
tvořit , kreslit  a zacvičit si "AEROBIC", ve středu sportujeme, 
pořádáme turnaje a soutěžíme, "Počítače hrou", ve čtvrtek je vý-
tvarný ateliér- práce s hlínou, rozvoj tvořivosti... a v pátek pouští-
me filmy a hrajeme Dostihy, Osadníky z Katanu, playstation, 
šachy.

"Počítače hrou" - každou středu od 16.00  do 17.00 hod. základy
PC a internetu pro děti, "Aerobic" - s p. Jarkou každé úterý od
16.00 hod. Zahrát si můžete přijít i nové společenské hry "Říše
snů" a "Carcasonne".

1. 6.  Den dětí "Soutěže a hry se sladkou odměnou"
11. 6.  Hry se slovy "Kdo je nejlepší"
20. 6.  Souboj v šipkách
29. 6.  Soutěže v Areálu zdraví 

MC - MALENOVICE
Milíčova 867, tel.: 577 103 384

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:

PONDĚLÍ 
9.00 - 13.00 - Kurz základní počítačové dovednosti (pro ma-

minky) - koordinátor projektu - p. Simona
Chalánková, tel. 724 516 901

17.30 - 18.30 - Břišní tance - začátečníci - Mgr. Pavla Boudová,
tel. 608 860 252

ÚTERÝ
10.00 - 11.00 - Angličtina pro nejmenší děti do 3 let

s rodilým mluvčím - manželé Venterovi, 
tel. 774 332 711

15.00 - 16.00 - Angličtina pro děti 3 - 6 let s rodilým mluvčím
- manželé Venterovi, tel. 774 332 711

15.00 - 16.00 - Angličtina pro děti 3 - 6 let - manželé Venterovi 
17.30 - 18.30 - Břišní tance - pokročilí - Mgr. Pavla Boudová,

tel. 608 860 252

STŘEDA 
8.00 -   9.30 - Kurz základní počítačové dovednosti (pro ma-

minky) - koordinátor projektu - p. Simona
Chalánková, tel. 724 516 901

10.00 - 11.30 - Masáže miminek (od 6 týdnů) - p. R. Dorazilová,
tel. 604 256 266

13.00 - 14.00 - Cvičení kojenců (3-9 měs.) - p. R. Dorazilová
16.00 - 18.00 - Kurz předporodní péče - p. Radmila Dorazilová

ČTVRTEK 
9.00 - 13.00 - Kurz základní počítačové dovednosti (pro ma-

minky) - koordinátor projektu - p. Simona
Chalánková, tel. 724 516 901

14.00 - 15.00 - Cvičení kojenců (3-9 měs.) - p. R. Dorazi-
lová, tel. 604 256 266

16.00 - 18.00 - Kurz předporodní péče - p. R. Dorazilová

PÁTEK
9.00 - 10.00 - Angličtina pro maminky - začátečníci - Mgr.

Silvie Máčalová
10.30 - 11.00 - Kolo, kolo mlýnský - tancování, zpívání při kla-

víru
11.00 - 11.30 - Cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková

PROGRAM NA ČERVEN 2007

PÁ 1. 6. 2007 OSLAVA DNE DĚTÍ
9.00 - 12.00 - vycházka ke hradu v Malenovicích (soutěže, od-

měny) 
14.00 - 17.00 - táborák na zahradě MC

SO 23. 6. - NE 24. 6. 2007 
- DVOUDENNÍ VÝLET PRO CELÉ RODINY DO HOSTĚTÍNA 
- seznámení se s nádhernou přírodou Bílých Karpat a s ekologic-
kými projekty obce (pasivní domy ze slámy, energie z biomasy, so-
lární kolektory, kořenová čistička pro celou obec, sušárna ovoce,
moštárna, ochrana přírody...).
Pro přihlášené účastníky ubytování a strava zajištěna.

ST 27. 6. 2007  
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
14.00 - 17.00 - táborák na zahradě MC

MATEŘSKÉ CENTRUM

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

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

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

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

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

29.  6., 19.00, Letiště Moravan Aviation Otrokovice
KONCERT KAPELY KABÁT
Corrida tour 2007

Velryba Music Club, Zlín - červen 2007
1. 6. RAGGAE
7. 6. DIESEL - módní přehlídka
8. 6. APOKALYPSA - warmup
9. 6. BREAKBEAT CONFERENCE

15. 6. ELECTRONICA - Michael Burian
16. 6. SUPASTYLIN’- rnb party
22. 6. CZECH DANCE PARTY
23. 6. VEČERNÍ SÁDLO - Crazy noc plná všech hudebních žánrů.
27. 6. HOLIDAY PARTY - Clublife Stage
29. 6. HOLIDAY PARTY - HipHop Stage
30. 6. FREEFLY

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

4. června v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín
A. Nicolaj: TŘI NA LAVIČCE
Hrají: P. Nárožný, K. Fialová a L. Trojan
Vtipná komedie o tom, že touha po dobrodružství je v každém
z nás, bez ohledu na věk.

PŘIPRAVUJEME
26. září v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín

Y. Reza: KUMŠT
Hrají: J. Tříska, J. Hrušínský a J. Kačer
Slavná komedie o nerozlučném přátelství, které rozdělí spor o ne-
obvyklé umělecké dílo. 

DŮM SENIORŮ
6. 6.  Zájezd, odjezd v 8.00 hod od divadla 

13. 6. 13.30 Hudební odpoledne vážné hudby 
- Knihovna F. Bartoše

14. 6. 11.00 Poslední cvičení žen
20. 6. 13.30 Poslední receptář 
27. 6. 14.00 Poslední sportovní hry 
Po a Čt dopolední kurzy NJ a AJ, každý čtvrtek ruční práce, úterý
a čtvrtek cvičení pro ženy.

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 3. a 17. června
2007 

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
V neděli 10. a 24. června 2007 se konají další hudební odpoled-
ne v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná se vždy v 15
hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská muzika, řízený
Miroslavem Františákem. 

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Středa 6. června v 10 hodin VELKÉ KINO
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-Bioscop-(12)

Středa 20. června ve 14 hodin VELKÉ KINO                                
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH                          
Německo-2006-137 minut-titulky-Bontonfilm-(12)

Pátek  29. června v 17 hodin KINO KVĚTEN                                
GOYOVY PŘÍZRAKY                                    
ŠPANĚLSKO-2006-106 minut-titulky-Falcon-(12)

Změna programu vyhrazena

KLUBY DŮCHODCŮ

AGENTURY
Vstupné jednotné 25 Kč
Infor.: na tel. 577 431 780, 577 432 936, www.velkekino.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE
Pravidelným divákům Filmového klubu seniorů nabízíme
VĚRNOSTNÍ BONUS!
SCHOVÁVEJTE VSTUPENKY Z KLUBOVÝCH PŘEDSTAVENÍ!
Po předložení 5 vstupenek na 5 různých filmových představení
FKS dostanete 6. vstupenku ZDARMA.
Vstupenky z roku 2006 platí do 30. 6. 2007

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

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

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

inzertní služba, půjčování knih a kazet, přihlášky na kurzy, akce
a do poradny. 

Rodinná poradna (konzultace vedou odborní spolupracovníci
Centra) psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného plá-
nování rodičovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy přiro-
zeného plánování rodičovství - ve školách i jinde dle domluvy, in-
fo v kanceláři. 

Příprava snoubenců: cyklus šesti setkání - vždy přednáška a prá-
ce v malých skupinkách pod vedením manželských párů; v naší
kanceláři se průběžně můžete hlásit na kurz, který se uskuteční
během října a listopadu. 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí zpravidla 1x za 14 dní, vždy v době od 
9 hod. do 11 hod.
Klub maminek Zlín 
1. a 3. čtvrtek v měsíci v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6 

7. 6. Výroba maňásků
21. 6. Těšíme se na prázdniny

Klub maminek Zlín-Velíková 
- každé pondělí ve staré škole Velíková 

4. 6. Pohádkový les (Výletiště Velíková)
11. 6. Výšlap do Lukova
18. 6. Plavání v Kostelci
25. 6. Opékání špekáčků

Klub maminek Zlín-Štípa 
- 1. a 3. pátek v měsíci v prostorách kláštera ve Štípě

1. 6. Návštěva solné jeskyně ve Zlíně
15. 6. Výroba papírových zvířátek

Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné a Lukově, pro-
gramy jsou ve vývěskách.

Modlitby matek - setkání pro maminky a babičky: čtvrtek 
10. 5. od 9 h, kaple v Divadelní 6.
Cvičení žen s hudbou: pondělí od 19.30 h, tělocvična SOU gas-
tronom. ve Štefánikově ul. 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý od 18 h, 
tělocvična 9. ZŠ ve Štefánikově ulici.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10 hodin, úte-
rý 9 a 10 hodin v tělocvičně na Zeleném.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, Divadelní 6.
Termíny jsou 11. a 25. 6.
Angličtina: v úterý v 9 h mírně pokročilí, v 10 h nejpokročilejší,
v 11 h úplní začátečníci.
Klub seniorů: setkání se uskuteční ve středu 20. 6. od 16.00 ho-
din v sále Centra na Divadelní 6, na programu je přednáška ThDr.
Petra Žůrka Duchovní doprovázení.

ZVEME VÁS NA AKCE
Den pro rodinu: Oblíbená akce pro všechny rodiny se uskuteční
u malenovického hradu v neděli 3. června od 14.00 hodin. Těšit se
můžete na soutěže pro malé i velké, koně, šermíře, kolotoč a dal-
ší atrakce; provází folková skupina BPT. Po skončení programu od
18.00 hodin začne táborák.
Rozloučení se školou: pátek 29. 6. od 17.00 hodin - táborák se
soutěžemi na hřišti za hvězdárnou na Lesní čtvrti ve Zlíně.

PŘIPRAVUJEME
Aktivity pro děti ve městě: v průběhu dvou týdnů (od 9. 7. do
20. 7. každý všední den) uskutečníme deset jednodenních akcí pro
školní děti. Na programu budou výlety, výtvarné akce, návštěva
ZOO, hasičů, policie, hvězdárny a další. Přihlásit se můžete (osob-
ně, telefonicky nebo mailem) na jeden nebo více dní, cena je 100
Kč/ den (v ceně je zahrnut oběd + pamlsek, pitný režim, jízdenky,
vstupné, materiál).  

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

Pondělí 4. června 2007 v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček "Astronomické mapy
a soupisy nebeských objektů"
Od starověkých hvězdných map a glóbů se postupně přeneseme
až k astrometrickým projektům dnešní doby.
Vstupné 25 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Če rven  v  ku l tu ře
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Úterý 12. června 2007 18-22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč

Pátek 15. června 2007 v 18  hodin
Koncert: "Dechovka pro hvězdy"
Provodovská kapela zahraje a zadýchá návštěvníkům hvězdárny
a Miroslav Černý předvede ukázky nových "starých hudebních ná-
strojů". Také se bude povídat o hvězdách, tentokrát neastrono-
micky, ale s ukázkami. Vstupné 40 Kč

Sobota 23. června 2007 v 18 hodin
Scénické autorské čtení: Martin Macháček "Storáče"
Repríza veselého kriminálního čtení, v němž s hrdiny projdeme
nejpodivnějšími bláty kanálů, nejpekelnějšími kláštery staré
Evropy a posedíme v nejdivočejších barech na výsluní historie. 
Vstupné 40 Kč

Úterý 26. června 2007 18-22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.
Vstupné 20 Kč

VÝSTAVY:
Radim Hanke
na hvězdárně zhmotní a opět osvobodí Vesmír. Sochy a obrazy bu-
dou procházet nepoznány hvězdnou tmou a mísit se s pozorovate-
li u dalekohledů. Je jen na návštěvnících, zda se do takto nabíd-
nutého světa odváží vstoupit.
Výstava trvá od 19. 5. do 27. 6. 2007

Petr Horák: Malby
Vernisáž výstavy se koná v neděli 24. 6. 2007 v 17 hodin.
Vstup na vernisáž volný.
Výstava potrvá do konce prázdnin.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondě-
lí, středu a pátek od 21.30 do 23 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

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

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

Volný vstup: 
Klub pro mládež (od 14 let) Út, Pá 14.30 - 18.00 hod.

St, Čt 16.00 - 20.00 hod
Klub pro děti (11 -14 let) Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod 
Klub pro dospělé Ne 17.00 - 20.00 hod

Nealkodiskotéky: 
8. 6. 2007

22. 6. 2007 Graffiti party
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 - 17 let, 
19 - 23 hod
Účast dětí mladší 13 let není vhodná

VÝLETY: 
mládež od 14 let 1. - 3. 6. 2007 - putovní tábor   
děti 10 - 14 let 23. 6. 2007 - viz nástěnky

Rodiče  s dětmi do 6 let                                     
Kavárna - st 8.30 - 11.30 hod.

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektro-
nické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení
a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná,
volejbal - viz nástěnky.

3. 6. 2007 koncert TIBI v kostele v 18 hod.

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

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

SALSA  KURZY - probíhají každý čtvrtek,
sál Domu kultury v 19.30 hodin 

TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007 
Zápis v květnu a červnu

Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR

ZÁKLADNÍ   -   POKRAČOVACÍ   -   SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tan-
ců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolování, etiketa
v praxi.                     
Základní školy - Předtaneční výchova                                       

KURZY pro děti  7 - 14 let -  taneční, pohybové,
mažoretková skupina od 4 let 

TANEČNÍ ŠKOLY

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje,
bez obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli. 
Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté 

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

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

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

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
manželů Felcmanových

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

radek.felcman@tkfortuna.cz 

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé meziná-
rodní licence a Mistři republiky

ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2007/2008
Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
Začátečníci a pokročilí, možnost pokračování v soutěžním spole-
čenském tanci. Za jeden kurz až 20 tanců a 50 figur v bezkonku-
renční kvalitě v regionu. Lektoři tanečníci mezinárodní třídy. (Čep-
kov, Jižní Svahy)
Taneční hodiny pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
Nejnavštěvovanější taneční v příslušných věkových kategoriích
v regionu. Výběr ze čtyř skupin.
Minitaneční pro základní školy 
Taneční průprava a rytmika hrou.
Sportovní společenský tanec od 4, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní spole-
čenský tanec. Profesionální vedení. Široká základna.
Salsa - Vaše nová vášeň (VELRYBA MUSIC BAR Zlín )
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Předprázdninová škola tance - MINIDISCO
Taneční příprava dětí na prázdninové dovolené. 
Rodiče nakupují - děti tancují. OC Čepkov. 
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie.
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let. 

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

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI 
V pracovní dny od 7 do 17 hodin. 

Do 15. 6. Koláže 
Výstava v rámci doprovodného programu dětského filmového fes-
tivalu.
18. 6. - 4. 7.  Jak to vidíme my
Prezentaci žurnalistických fotografií pořádá Syndikát novinářů
Zlínského kraje.

VÝSTAVA VE VÍCE ETÁŽÍCH 

Do 15. 6.  Výstava k 60. výročí 1. cesty cestovatelů Hanzelky
a Zikmunda
Ve 2. etáži jsou jako upoutávka informace o cestovatelské dvojici
a ukázky plakátů, které upozorňovaly na jejich filmy, ve 13. - 15.
etáži jsou představeny fotografie z expedicí.

AKCE VE 2. ETÁŽI

Čtvrtek 7. 6. od 19 hodin Pururambo
Projekce stejnojmenného filmu uzavře cyklus pěti cestopisných
besed.

EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.

EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu
o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století.
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria. V etáži
je umístěna obnovená busta zakladatele moderního Zlína -
Tomáše Bati.

Uvedený program je volně přístupný.

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

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

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

6.  6. Den dětí v centru - skákací hrad, soutěže
7.  6. Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší

13.  6. Masáže a cvičení kojenců a batolat
15.  6. Všeználkova miniškolka - vždy ve středu a v pátek 9 - 12

DOMINO

BAŤŮV MRAKODRAP

20.  6. Hrátky s angličtinou - novinka - netradiční kurz pro děti
od 1 roku

4. - 8. 6. Týden dětí - hry, soutěže, dětské zábavné dopoledne 

Služby: hlídání dětí, herna, psychoprofylaxe pro těhotné, pora-
denství, odborná knihovna, PC učebna, internet, Šikulka - výtvar-
ný kroužek pro děti od 2 let, masáže kojenců,

Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel. 603 508 153
Stále se můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 
3 let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohybo-
vá a taneční výchova pro nejmenší děti...)

Zápis na nový školní rok 2007/2008 se uskuteční od 27. 8. do
7. 9. 2007

KLUB PRO DĚTI, tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti do 12 let - po, st, pá
13. 6. Vadí - nevadí 
22. 6. Turnaj v ping-pongu

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ, tel. 739 141 082
Bohatá nabídka dětských táborových pobytů na www.domino-
zlin.cz

Dobrovolníci - školení 23. 6. - určeno všem táborovým pracovní-
kům

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

S příchodem jara odhalí zlínská zoologická zahrada naplno svou
krásu a své přednosti. Rozlehlý anglický park se rozzáří kvetoucí-
mi rostlinami, areálem se nese zpěv našeho i cizokrajného ptactva
a všechna zvířata se tak jako lidé radují z nejveselejšího ročního
období. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy
zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani.
Z přírůstků se můžete těšit např. na samičku velblouda dvouhr-
bého, mládě malpy hnědé či na dva malé tučňáky.
Navštívit můžete i tropickou halu Yucatan. Spatřit zde můžete 
např. lenochody, drápkaté opičky či nejrůznější druhy jihoameric-
kých ptáků. Do tropické haly můžete zavítat každý den včetně 
víkendů.
V červnu opět probíhají u vybraných expozic oblíbená komentova-
ná krmení, která se řídí dle daného časového harmonogramu.
Těšit se na ně můžete každý červnový víkend.

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

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

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

1. června                              
Setkání s hosty Mezinárodního filmového festivalu 
V pátek 1. června zavítá do zlínské zoo Mezinárodní filmový festi-
val. V rámci zábavného programu, který bude probíhat na nádvo-
ří lešenského zámku, se mohou návštěvníci těšit na vystoupení
populárních osobností, chybět nebude ani kouzelník, taneční ex-
hibice, soutěže, malování na chodníku či křtění mláďat. 

9. června - Cesta kolem světa
V rámci doprovodného programu výstavy Tajemná Indonésie všem
zájemcům nabídneme od 14 hodin speciální prohlídku zlínské zoo
s průvodcem. V 17 hodin proběhne beseda s ředitelem zoo Mgr. Ivo
Klikou.

23. června - Dětský den s Komerční bankou
Od 11.00 do 16.00 hodin se můžete těšit na zábavný program v al-
tánku na nádvoří lešenského zámku. Se svým programem vystou-
pí Magda Reifová a Petr Vacek, nebudou chybět ani kejklíři, kou-
zelníci nebo loutkové divadlo. Po celý den pak budou probíhat
nejrůznější soutěže a taneční vystoupení. Děti se mohou také tě-
šit na oblíbené malování zvířátek na obličej.

29. - 30. června - Za samé jedničky zadarmo do zoo
Každý, kdo se bude moci pochlubit samými jedničkami na vy-
svědčení, bude mít ve dnech 29. a 30. června 2007 zajištěn volný
vstup do zoo (tj. pátek a sobota). Stačí pouze předložit vysvědčení
v pokladně zoo.

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

KURZ TIFFANY ŠPERK - 14. ČERVNA 2007
Na kurzu si vytvoříte šperčík na krk a naušnice, jednoduché geo-
metrické tvary. Základní seznámení s Tiffany technikou. Začátek:
v 16.00 hod. Místo konání: regenerační a masérské centrum
Elisté, Vodní 105, Zlín

KURZ LETNÍ DECOUPAGE - 21. ČERVNA 2007 
Decoupage na květináčky a kamínky. S sebou placaté kamínky.
Začátek v 16.00 hod. Místo konání: regenerační a masérské cent-
rum Elisté, Vodní 105, Zlín

RŮZNÉ

ZOO ZLÍN

Červen  v  ku l tu ře
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Červen  v  ku l tu ře
Agentura Victoria, tel. 777 58 53 11 nebo zelinkova.lenka@cent-
rum.cz

JAZYKOVÉ LÉTO S AGENTUROU S!
Pro všechny zájemce němčiny a angličtiny, kteří chtějí využívat lé-
to ve Zlíně, jsou připraveny intenzivní kurzy.
Kontakt: www.agentura-s.cz nebo tel. 577218290, 728961836

LETNÍ KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE 
S JANOU VE STUDIU TYA
na Santražinách
11. 7. a 12. 7. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00
18. 7. a 19. 7. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00
1. 8.  a 2.  8.  16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00
22. 8. a 23. 8. 16.30 - 18.00; 18.30 - 20.00
Počet míst omezen!
Kontakt: tel. 737702492 nebo
e-mail: jananor@centrum.cz, jananor@seznam.cz

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
(AEROBIK, HIP-HOP, MODERNÍ TANEC)
Sobota 9. června 2007 v 17.00 hod. - Basketbalová hala Zelené
Vystoupí základní i závodní pohybové kurzy z Benešova nábřeží,
určeno rodičům a ostatním zájemcům.
V týdnu od 11. do 15. června budou v kurzech pro předškoláky
probíhat ukázkové hodiny. Vstup volný.
Školní rok všech kurzů končí 22. června 2007.
Kontakt:
Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, Zlín. Tel. 577 432 079,
http://aerobik.e-zlin.info, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz

DETOXIKACE A REGENERACE
organismu metodou MUDr. Jonáše 
Kontakt: 603 389 573

OSLAVA DNE DĚTÍ - CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ
Ve středu  30. 5. 2007 od 14.30 do 17.00 hod. v Rehabilitačním
stacionáři Nivy-Žlebová, Zlín (Hanzelkova vila). Zábavné soutěžní
odpoledne v "cirkuse" v prostorách zahrady, projížďka na koni, tá-
borák, opékání špekáčků, k poslechu zahraje "Cirkusband".
Kontakt:
Občanské sdružení Šance pro život, 577 223 056, 606 425 068, 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - VELEHRAD 2007
Výtvarná soutěž pro děti I. stupně základních škol.  
www.velehrad2007.cz

UVOLNĚNÍ BLOKU V MYSLI A TĚLE
Léčení účinnou přírodní metodou různých fyzických a psychic-
kých nemocí. Individuální zasvěcení do Reiki  I., II. i III. st., certi-
fikát a učební materiály.
Kontakt: Kateřina Treiberová, léčitelka, 776 356 092

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
- LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU
Hodiny společenství se konají  dne 29. 5. 2007 a 19. 6. 2007 od
17.00 do 20.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, 
č. učebny 315 B.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186 

NADACE HNUTÍ GRÁLU, KRUH ZLÍN
pořádá 20. 6. 2007 v 17.00 hod. přednášku "Svět myšlenek
a zdraví", v aule Univerzity T. Bati. Přednáší MUDr. Ivan Rusnák,
CSc.
Kontakt: Milada Nagyová, 577 145 072

ANGELICA STUDIO
7.  6. Lékařská poradna, MUDr. Antonín Minařík, hodnocení zdra-
votního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů

18. 6. J. Polepilová, řešení zdravotního stavu na tělesné i du-
chovní úrovni (diagnostika přes automat. kresbu)

11. 6. Regresní terapie, Karel Břečka, odstraňování duševních
a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů

21. 6. Diagnostika karmy, Karel Reidl, odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, detoxi-
kační programy
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské
a tibetské medicíny.
Kontakt: ing. Jindřiška Mužná, T. Bati 3672 (nad pojišťovnou
Generali), 731 127 170

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
OS ČČK  má na akcích Běh Terryho Foxe, Den bezpečnosti v do-
pravě aj. zdravotní dozor. Při této příležitosti bude pro veřejnost
zařazeno měření krevního tlaku a rozdávány letáčky s informace-
mi o činnosti ČČK Zlín.

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE - VELEHRAD 2007 
2. - 5. července 2007
V předvečer státního svátku České republiky - Dne slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 4. července 2007 probíhá následu-
jící program:

15.00 - 19.00 hodin zahájení odpoledne pro rodiny s dětmi, finá-
le soutěže ve fotbalových dovednostech, prezentace charitativních
organizací, hnutí a komunit, vernisáže např. "Výstava děl uvězně-
ných z celého světa" nebo výstava vítězných obrázků II. ročníku
výtvarné soutěže "Cestou dvou bratří", dále ekologické aktivity
v Archeoskanzenu s bohatým programem pro děti a dospělé.

20.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Účinkují: Jiří Pavlica s Hradišťanem, No Name, Czech Virtuosi
Brno, Kantiléna - dětský sbor, Ewa Farna a další.
www.velehrad2007.cz 

NETRADIČNÍ KAVÁRNA SLUNEČNICE 
Tř. T. Bati 1276, II. Morýsův dům, 
tel. 577 434 602, 
www.slunecnice.us
Otevřeno:
Po 14.00 - 20.00 hod., Út - Pá 10.00 - 20.00 hod., So a Ne zavře-
no - možnost soukromých akcí

HLÍDÁNÍ DĚTÍ S ANGLIČTINOU 
Happy pony pořádá v měsíci  červenci dopolední hlídání dětí s vý-
ukou angličtiny a spoustou her. Celý týden od 8 do 12 hod. Místa
jsou omezena! Max. 10 dětí. Vhodné pro děti od 4 let. 
Kontakt:
tel. 603 165 377, anglictina@c-mail.cz, www.anglictinaprodeti.cz

CARUSELL s. r.o.,
Škola kineziologie, Systém USJK nabízí: 
2. - 3. 6. 2007 ŔÁD SVĚTLA, II. stupeň Kineziologie Světla - Zlín

9. - 10. 6. 2007 AUTOMATICKÁ KRESBA A PÍSMO, I. stupeň,
Fenomén Světla USJK- Zlín

22. - 24. 6. 2007 - 7 PAPRSKŮ SVĚTLA PANNY MARIE -meditace
- Sv. Hostýn 

14. 9.- 27. 9. 2007 -  KARMICKÉ RODINNÉ A PARTNERSKÉ KON-
STELACE - Chorvatsko 

Autor a lektor: Helena Zavadilová, Mistr Kineziologie Světla,infor-
mace na  tel. 577 657 319, 776 698 871, 775 332 319, e-mail: in-
fo@carusell.cz, http:/www.carusell.cz

ALENIA
7. 5. 2007 od 18 hodin 
ČTVRTEČNÍ SETKÁNÍ ve Zlíně
Témata všedního i nevšedního života, meditace, cvičení na intuici,
telepatii...
Chcete ve svém životě něco změnit? Máte problémy ve vztahu, sa-
mi se sebou, se svou sebeúctou, penězi, v práci, se studiem jazy-
ka a chcete to řešit? 
Přijďte na SEMINÁŘ SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ ve Zlíně ve
dnech 23. - 24. 6. 2007.

KINEZIOLOGICKÁ PORADNA - METODA ONE BRAIN
- odstranění stresu, alergie, zdravotních problémů, závislosti, fo-
bie, strachu, vztahových a jiných problémů
Kontakt:
tel. 737 927 271, e-mail: poradna@alenia.cz,  www.alenia.cz

SARKANDER - ORGANIZACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ,
pobočka Zlín, Klášterní budova REGINA - Divadelní 6, Zlín
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem,výtvarná
činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě a zpí-
vání.
Kdy: po 14.30 - 17.30, út 14.30 - 17.30, st 14.30 -  18.00
"Výroba glycerínových mýdel" ve čtvrtek 14. 6. v 16 hodin, 1. pat-
ro klášterní budovy REGINA. Akce je pro děti, mládež i dospěláky,
přihlaste se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz

SONŽ - PORADNA PRO ŽENY, 
budova Regina na Divadelní 6, Zlín, 
tel.: 577 222 626, 603 213 838, e-mail poradnaprozeny@quick.cz,
provozuje Klub pro ženy středního věku - Rút. 
Pravidelná setkávání každý 1. a 3. pátek v měsíci v době od 15.30
do 18 hod v klubovně Katakomby budovy Regina.

1.  6.
Beseda o výživě - pracovnice KHS, pí Štěpánka Velecká, nás pro-
vede historií a pyramidou výživy, popovídáme o dietách, jejich
smysluplnosti, zkusíme vypracovat vzorové jídelníčky...

15. 6.
K Bohu zkratka neexistuje...(aneb tudy cesta nevede) Od křesťan-
ství přes komunismus, jógu a sekty zpět ke křesťanství - osobní
svědectví paní Věry

EZOTERICKÝ KLUB  
ve Zlíně, tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD Věžové domy), 
info: 731 109 568, 
vás zve 5. 6., 19. 6. a 26. 6. v 17.30 na Povídání o životě a je-
ho "radostech" a v 18.30 na Transmisní meditace Seminář
Tajemství vnitřní síly a moudrosti se koná  9.-10. 6. s pokra-
čováním 23.-24. 6. 2007 - dvouvíkendový seminář, na kterém se
můžete naučit kontaktovat se svým podvědomím, pracovat se
svou myslí a učit se jak porozumět životním situacím. 
Cena semináře 1 600 Kč. 
Kontakt:
www.ernestina.cz, 724 104 980. Lektor semináře B. Gerychová. 

11. 6. v 18.00  hod. -  Znamení doby, návrat Mistrů, učitelů lid-
stva - unikátní informace, promítání filmu "Živá voda" - volné po-
kračování přednášek manželů Kaletových 

8. 6. a 22. 6. v 18 hod - Galerie života - vzdělávací cyklus Ilmíry
Vítkové a Boženky Gerychové - skupinová terapie 

POZVÁNKA PRO PĚSTITELE CITRUSŮ
Zájemce o pěstování citrusových rostlin zvou citrusáři na svou
každoroční akci "Den otevřených dveří" ve skleníku nestora zlín-
ského citrusářství p. Perůtky.
Zde Vám bude umožněna prohlídka tropických a subtropických
rostlin. 
Zájemcům nabízíme k prodeji své výpěstky, roubování přinese-
ných rostlin (doporuč. kmínek silný alespoň 5 mm).
Akce se koná dne 30. 6. 2007 v době od 9.00 do 15.00 hod 
na adrese: 
Vlastimil Perůtka, Pod Tlustou 5087, Zlín 
(zastávka autobusu č. 31 na kopci, směr k majáku).

6. 4. 2007
Adam Jančář, nar. 29. 1. 2007, Luční
Izabela Bečková, nar. 8. 2. 2007, Okružní
Markéta Šimoníková, nar. 4. 2. 2007, Na Honech
Anežka Polínková, nar. 2. 2. 2007, Příkrá
Jan Nesvadba, nar. 5. 2. 2007, Křiby 
Nina Jarošová, nar. 26. 1. 2007, Na Honech
Adam Hubinka, nar. 31. 1. 2007, Mokrá, Mladcová
Tereza Gajdůšková, nar. 1. 2. 2007, Podlesí
Anna Julinová, nar. 12. 2. 2007, Pasecká
Kryštof  Potůček, nar. 10. 2. 2007, Boněcko
Matěj Sýkora, nar. 31. 12. 2006, Zálešná
Sofie Ondroušková, nar. 7. 2. 2007, Pasíčka, Jaroslavice

27. 4. 2007
Adam Jirkovský, nar. 21. 11. 2006, Stráně, Mladcová
Ema Jahodíková, nar. 14. 2. 2007, Valachův žleb
Ondřej Baran, nar. 14. 2. 2007, Benešovo nábřeží
Jakub Hlavenka, nar. 18. 2. 2007, Pasíčka, Jaroslavice
Adrián Chlup, nar. 28. 1. 2007, Na Honech
Ela Kratochvílová, nar. 19. 1. 2007, U Trojáku
Jakub Heš, nar. 30. 12. 2006, Kvítková 
Matěj Pravda, nar. 6. 12. 2006, Podlesí
Adam Kudělka, nar. 18. 2. 2007, Osvoboditelů
Gabriela Vlková, nar. 21. 1. 2007, Brigádnická, Malenovice
Petr Růžička, nar. 18. 2. 2007, Mlýnská, Malenovice

4. 5. 2007 
David Banič, nar. 18. 2. 2007, Kvítková
Kateřina Matůšová, nar. 2. 3. 2007, Sokolská
Jakub Sklenařík, nar. 4. 3. 2007, Okružní
Patrik Rucki, nar. 22. 2. 2007, Podlesí
Nela Vyoralová, nar. 21. 2. 2007, Zálešná
Karolína Mikešová, nar. 1. 3. 2007, U Trojáku
Magdaléna Drbalová, nar. 27. 2. 2007, M. Alše, Prštné
Richard Raška, nar. 21. 2. 2007, Díly
Karolína Loubalová, nar. 22. 2. 2007, bří Jaroňků
Tereza Kolaříková, nar. 16. 2. 2007, Obeciny
Petra Dohnalová, nar. 24. 2. 2007, třída Tomáše Bati
Tereza Blažková, nar. 2. 3. 2007, třída Tomáše Bati
Lucie a Tomáš Zdílnovi, nar. 28. 2. 2007, Družstevní
Martin Látal, nar. 13. 2. 2007, U Hřiště, Mladcová
Erik Nowak, nar. 27. 2. 2007, Pod Mlýnem
Kateřina Pluhařová, nar. 28. 2. 2007, Fügnerova, Malenovice
Karel Opravil, nar. 27. 2. 2007, Mlýnská, Malenovice
Matyáš Plšek, nar. 23. 2. 2007, Květná, Kostelec

7. dubna
Ladislav Chodílek, Yvetta Oravcová (Přerov, Zlín)
Daniel Palička, Kateřina Vojáčková (Ústí, Zlín)
Radim Hnilica, Petra Špalková (Zlín, Zlín)
Jan Divoký, Michaela Čeleďová (Zlín, Zlín)

14. dubna
Jaromír Škrabana, Martina Pavelková (Zlín, Zlín)
David Hozík, Eva Novozámská (Zlín, Zlín)
Karel Paták, Soňa Halířová (Zlín, Zlín)
Pavel Funtíček, Monika Vaculíková (Hulín, Zlín)
Martin Hrubý, Jana Kořenková (Zlín, Drnovice)
David Průša, Lenka Najmanová (Praha, Zlín)
Milan Forst, Milena Domaníková (Svárov, Zlín)
Michal Kopčil, Kateřina Tihelková (Zlín, Otrokovice)
Michal Stopa, Nikola Semelová (Zlín, Zlín)
Jan Šlemenda, Veronika Šebíková (Zlín, Fryšták)

21. dubna
Ivan Šerý, Jana Peprníčková (Velká Bíteš, Zlín)
Petr Václavek, Zuzana Svobodová (Zlín, Zlín)
Josef Holub, Kateřina Ireinová (Zlín, Zlín)
Zdeněk Lorenc, Marcela Žišková (Zlín, Zlín)
Stanislav Endler, Eva Hodická (Zlín, Zlín)
David Michalík, Petra Rindošová (Zlín, Praha)
Jan Kábela, Vendula Zlá (Zlín, Zlín)
David Lhota, Romana Vorlová (Velké Karlovice, Zlín)

28. dubna
Martin Novotný, Sylvie Školoudíková (Zlín, Zlín)
Martin Luňák, Hana Vítová (Boršice, Zlín)
Michal Koštuřík, Jana Lešťanská (Zlín, Zlín)
Jiří Hospodka, Petra Židková (Zlín, Zlín)

SŇATKY - DUBEN 2007

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – ČERVEN 2007

90 let Chytilová  Milada          
Pinkavová Vlasta           

91 let Dočkalová Marija          
Schüllerová Jarmila      
Vodica Josef                
Tichavský Josef            

92 let Bednáriková 
Květoslava             
Večeřová Marie             
Hustáková Perluška      
Pupíková Jiřina            
Hřebíček Josef              

93 let Tomšejová Anna            
Kotková Aloisie             

Kosmáková Zdeňka       
94 let Nyplová Anna               

Holešovská Judita         
Láznička Jan                

95 let Orel Jan                     
Sedláčková Marie          
Gregorová Božena         
Filipi Pavla                   
Pechancová Štefánia      

96 let Prokůpková Anna          
97 let Tomancová Milada        

Burešová Marie             
98 let Vítová Anna                  
99 let Chudárková Vilemína 
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Vážení občané,

dnes Vám předkládáme podrobnější pohled na rozpočet roku
2007, který na svém zasedání dne 29. 3. 2007 schválilo Zastu-
pitelstvo města Zlína. 
V dnešní části ekonomické rubriky se tedy můžete seznámit
s předpokládanými příjmy statutárního města Zlína a s částí roz-
počtu zahrnující financování.

Příjmy 1 507 720 tis. Kč Provoz. výdaje 1 247 729 tis. Kč
Saldo finan. 208 566 tis. Kč Invest. výdaje 468 557 tis. Kč
Celkem 1 716 286 tis. Kč = Celkem 1 716 286 tis. Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V R. 2007 v tis. Kč

Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 162 000
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně 
výdělečné činnosti 83 800
Dan z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 9 800
Daň z příjmů právnických osob 199 000
Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000
Daň z přidané hodnoty 307 000
Poplatky za vypouštění škodl. látek do ovzduší 65
Poplatky za ukládání odpadů 6 400
Odvody za odnětí zemědělské půdy 50
Poplatek za komunální odpad 32 500
Poplatek ze psů 2 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 380
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8 500
Odvod výtěžku z provozování loterií 4 300
Správní poplatky 23 005
Daň z nemovitostí 29 000

Celkem daňové příjmy 957 800

Pozn.: u daně z příjmů právnických osob za obce je obec i plátcem
i příjemcem, tzn. objevuje se ve stejné výši jak v příjmech, tak ve
výdajích

Třída 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72 367
Příjmy z prodeje zboží 110
Odvody příspěvkových organizací 15
Příjmy z pronájmu majetku 96 987
Příjmy z úroků 5 413
Přijaté sankční platby 8 217
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 20
Přijaté neinvestiční dary, příspěvky a náhrady 8 509
Splátky půjček od podnik. subj.-právnických osob 4 463
Splátky půjček od obyvatelstva 7 102

Celkem nedaňové příjmy 203 203

Třída 3 Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků 13 000
Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku 29 376
Příjmy z prodeje ostatního HIM 103
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 50 000

Celkem kapitálové příjmy 92 479

Třída 4 Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 254 038
Neinv. přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 200

Celkem přijaté dotace 254 238

Příjmy celkem 1 507 720

Daňové příjmy na rok 2007 (daň z příjmů fyzických i právnic-
kých osob a DPH) jsou stanoveny na základě predikce daňových
příjmů, kterou vydává ministerstvo financí, a na základě vývoje
hrubého domácího produktu. V jejich výši se odráží poměrně po-
zitivní vývoj daňových příjmů roku 2006. Proti roku 2006 očeká-
váme nižší příjmy z daně z příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti a samostatné výdělečné činnosti z důvodu změn v zákoně
o dani z příjmu, na druhé straně očekáváme vyšší výběr daně
z přidané hodnoty. 

U nedaňových příjmů došlo k nárůstu u příjmu z pronájmu ma-
jetku a přijatých splátek od obyvatelstva (jedná se o splátky úvě-
rů poskytovaných občanům z fondu rozvoje bydlení a fondu na
opravu a modernizaci bydlení).

Kapitálové příjmy pro letošní rok očekáváme oproti schválené-
mu rozpočtu roku 2006 nepatrně vyšší a to zejména díky předpo-
kládanému vyššímu příjmu z prodeje pozemků. 

Očekávané přijaté dotace jsou v rozpočtu na rok 2007 ve struk-
tuře a výši dle skutečnosti roku 2006, a to dotace účelové na škol-
ství, sociální dávky a státní správu. Na rozdíl od předchozích let již
není v dotacích zahrnuta částka na výdaje na školství, kterou
město průběžně získávalo od Krajského úřadu Zlínského kraje pro
financování přímých výdajů všech mateřských škol i základních
škol včetně školních jídelen, které jsou samostatnými právními
subjekty a jejichž je město zřizovatelem. Lze předpokládat, že sta-
tutární město Zlín v roce 2007 obdrží další dotace. Usuzujeme tak
jednak z vývoje od roku 1999 do roku 2006, jednak z průběhu jed-
nání o možnostech získání dotací. Tyto dotace budou do rozpočtu
zařazovány průběžně dle jejich přidělení.

FINANCOVÁNÍ V R. 2007 v tis. Kč

Třída 8 Financování
Změna stavu Nevyčerpané prostředky minulých let 284 767
Splátka úvěru Státní fond rozvoje bydlení - 3 150
Splátka úvěru ČS - investiční úvěr 300 mil. Kč - 52 500
Splátka úvěru ČS - investiční úvěr 100 mil. Kč - 16 668
Splátka úvěru Ministerstvo pro místní rozvoj 

- povodňová půjčka - 3 883

Celkem financování 208 566

Třída 8 - financování je v rozpočtu na rok 2007 zahrnuta ve vý-
ši plus 208 566 tis. Kč, což znamená, že sestavený rozpočet je na
straně příjmů povýšen saldem financování o 208,566 mil. Kč.
Kladné saldo financování je vytvořeno zapojením nevyčerpaných
finančních prostředků minulých let  sníženým o výši splátek jistin
dříve přijatých úvěrů. 

Součet příjmů a financování tak celkem činí částku 1 716 286
tis. Kč, která se rovná součtu provozních a investičních výdajů.
S nimi se seznámíme, stejně jako s přehledem jmenovitých akcí
a dotací, v příštích vydáních Magazínu Zlín.

Ing. Jana Holcová,
odbor ekonomický

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2007 – II. část
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Datum uzávěrek jednotlivých mateřských
škol, včetně rozsahu přerušení jejich provo-
zu, je uvedeno na internetových stránkách
www.mestozlin.cz, v sekci \Oblast školství
\Informace z odd. správy a metodiky škol-
ských a TV zařízení \Informace pro obča-
ny\.

Počet volných míst v jednotlivých mateř-
ských školách, která budou k dispozici pro
děti z jiných mateřských škol v obci, bude za
každou MŠ samostatně pravidelně aktuali-
zován na www.zkola.cz, v sekci \Volná mís-
ta v mateřských školách ve Zlíně\.

PROVOZ MATE¤SK¯CH ·KOL
pfies prázdniny

Plavu, plaveš... KOUPALIŠTĚ ZELENÉ
Léto a prázdniny se nezadržitelně blí-

ží. Neznám nikoho, kdo by se nechtěl
alespoň na chvíli natáhnout na voňavé
trávě, líně se povalovat a nechat se roz-
mazlovat slunečními paprsky. A samo-
zřejmě se sem tam osvěžit v bazénu ne-
bo bufetu. Zkrátka si užít den sladkým
nicneděláním. A proto hurá na Zelené!
To je technicky připravené na provoz už
od poloviny května. A aby se denní po-
losnění na koupališti nezměnilo v noční
můru, měli byste si uvědomit pár věcí.

Předně, abyste nemuseli stepovat
před zavřenou bránou, koupaliště se
otevírá v závislosti na počasí. V případě
nejasností je nejlepší zavolat přímo na
koupaliště Zelené na telefonní číslo 
577 226 088 nebo se podívat na inter-
netové stránky www.laznezlin.cz, které
poskytují i záběry z webkamery.
Vstupné zůstává ve stejné výši jako
v minulých letech, a to 60 Kč pro osoby
od 16 let včetně, 30 Kč pro děti ve věku
6 až 15 let i osoby ZTP, ZTP-P. Děti do 
6 let platí 20 Kč, přičemž od 17. hodiny
je veškeré vstupné zlevněno.

A když už jsme u peněz, zde je má
nejdůležitější rada: prosím, hlídejte si
své osobní věci nebo ještě lépe, nenoste
žádné cennosti s sebou na koupaliště.
Nenajdete tu žádné bezpečnostní skříň-
ky, kam byste si je mohli zamknout.
Bohužel i na koupališti platí, že příleži-
tost dělá zloděje a pohozená peněženka
nebo mobil na opuštěné dece můžou
přemoct charakter jiného návštěvníka.

POUŽIJ SESTŘENICI!
Možná by nebylo od věci vzít s sebou

na koupaliště sestřenici z druhého kole-
na a nenápadně ji použít jako soukro-
mou ostrahu. Pokud to uděláš chytře,
bude tě hřát bezstarostnost a pocit dob-
rého skutku, stejně jako sestřenku po-
kožka po celodenním hlídání na dece.
Stydět se nemusíš, protože koupališ-
tě je opravdu krásné, a pokud bude 
frfňat, tak jí můžeš prozradit, že město
investovalo do rekonstrukce a rozšíření
areálu od roku 2001 téměř 44 milionů
korun.

A když už sestřenku na chvilku pro-
pustíš i do některého z bazénů, dohléd-

ni na to, aby tam nešla čerstvě nama-
zaná opalovacím krémem. Ono to doce-
la dost snižuje kvalitu vody. A představ
si několik desítek naolejovaných sestře-
nic v bazénu... Filtry ani chemie pro
úpravu vody nejsou všemocné. Sestřen-
ka by si měla před skokem do vody rov-
něž zkontrolovat kapsy u bikinek, aby
kolem ní neplavaly zapomenuté cigare-
ty nebo nedojezená svačina.

Dále by bylo vhodné dohlédnout na
sestřenku, aby obal od nanuka neháze-
la za sebe, ale do koše. Za prvé tím
ušetří práci nebohým plavčíkům, kteří
se úderem zavírací hodiny mění v meta-
ře a sběrače odpadků. Za druhé tím po-
může zabránit nežádoucí přítomnosti
zákeřných vos, které vyhledávají slad-
ké a můžou ti dát žihadlo. Píchnutí ži-
hadlem a skopnutý palec jsou vůbec
nejčastější úrazy. Teď už víš, proč jsou
na koších poklopy a proč se nemají
sestřenice na koupališti honit.

Taky poobědový zdravotní panáček
může být na sluníčku nebezpečný a to
i zdravotně. Navíc není nic trapnějšího
než vést domů namazanou sestřenku,
která předtím ještě ztropila scénu na ve-
řejnosti. Připomeň jí proto, že bavit se
dá i bez alkoholu!

Na tobogán sestřenku radši nepou-
štěj vůbec, určitě by se hned s partou
potenciálních manželů hecovala, kdo
dokáže sjet skluzavku třeba v kleku ne-
bo ve stoje. A pokud sestřenici na kou-
páku zasáhne Amorův šíp, varuj ji, 
že milovníci romantického, ale ilegální-
ho nočního koupání budou vyvedeni,
protože koupaliště je monitorováno.
Kamera je napojena na pult centrální
ochrany městské policie. A o přebírání
sestřenky z rukou policie by se v ulici
povídalo ještě týdny. Kdyby ti náhodou
sestřenice přece jenom udělala na
Zeleném ostudu nebo tam bylo plno,
můžeš jít do městských lázní, kde taky
najdeš venkovní bazén i s upraveným
trávníkem.

Ale co, vyvést sestřenici může být
sranda. Jen si dej pozor, aby zítra ne-
vzala kámošku a na dece jsi nehlídal
ty!

(jm)

ZLÍN POPRVÉ
Město Zlín se poprvé zúčastnilo vyhlášení

Ceny za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových
zón. "Do této soutěže jsme se přihlásili se
třemi stavbami: Malá scéna, budova Svitu
23 - obnova inkubátoru a obnova plastiky
Letící múzy před Městským divadlem," řekla
hlavní architektka města Dagmar Nová. 

Zlín, jako jediný ze všech zúčastněných
měst, soutěžil s památkami moderní archi-
tektury. "Pokračujeme tak v baťovské tradi-
ci. Baťovi byli průkopníky v minulém století
v oblasti průmyslu, město Zlín se snaží uká-
zat na krásu památek funkcionalistické ar-
chitektury," zdůraznila D. Nová. 

Za celostátního vítěze roku 2006 vybrala
odborná porota město Polná na Vysočině.
Cenu získali za obnovu historických pamá-
tek, zejména interiéru kostela Nanebevzetí
Panny Marie, obnovu areálu hradu a zámku
Polná a expozice Muzea Vysočiny. 

Zlínský kraj zastupovala v celostátním ko-
le města  Zlín, Uherské Hradiště a Uherský
Ostroh. -mm-

NNOOVVÁÁ  KKNNIIHHOOVVNNAA
nnaa  JJiižžnníícchh  SSvvaazzíícchh

Nová pobočka Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně na Jižních Svazích - Podlesí
zahájí svou činnost pro veřejnost v pondělí
23. dubna. Prostory v přízemí bytového do-
mu nedaleko kavárny a prodejny Charity, do
nichž se vstupuje z parkového nádvoří do-
mu, poskytlo pro knihovnu statutární měs-
to Zlín, které provoz pobočky financuje. 

Návštěvníci zde budou mít k dispozici více
než 3 400 knih a čtyři tituly časopisů. Fond
knihovny bude postupně doplňován o novin-
ky pro děti i dospělé. 

Knihovna bude otevřena dva dny v týdnu.
V pondělí od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od
10 do 12 hodin. "Jsme rádi, že si zde ná-
vštěvníci budou moci  v příjemném prostře-
dí vybrat z beletrie a populárně naučné lite-
ratury," řekla primátorka města Zlína Irena
Ondrová a dodala, že maminky jistě ocení
také dětský koutek. 

Vyhledávání v katalogu knihovny a prohlí-
žení multimediálních dokumentů umožňuje
výpočetní technika, která je součástí kni-
hovny. Připojení na internet se plánuje
v rámci celostátního Projektu internetizace
knihoven již v průběhu letošního roku.

-mm-
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DESATERO
DOMÁCÍ EKOLOGIE

C H Y T Ř E  N A  E N E R G I I

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi
dalšími evropskými městy účastníkem
mezinárodního projektu Energy in
Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cí-
lem je prokázat na komunální úrovni,
že lze do roku 2010 dosáhnout výraz-
ného snížení závislosti na fosilních

z d r o j í c h
e n e r g i e
(uhlí, ropě
a zemním
p l y n u ) ,
aniž by se
to jakkoliv
dotklo ži-
votní úrov-
ně obyvatel

či ekonomického rozvoje města.
Naopak: občanům a institucím má
program přinést úspory ve výdajích za
energie, místním firmám pak zakázky
při zateplování budov a jejich vybavení
moderními technickými systémy, vyu-
žívajícími obnovitelné zdroje energie.
Investiční aktivity se týkají pouze tzv.
demonstrační oblasti, orientačně se
jedná o místní část Louky.

DRUHÉ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
PROJEKTU ENERGY IN MINDS! 
Hostitelem letošního valného shro-

máždění účastníků a pozorovatelů
projektu Energy in Minds! byl ve
dnech 23. -  24. dubna 2007 rakouský
Gleisdorf. Toto město se hrdě pyšní
přívlastkem "město solární energie".
Panely pro ohřev teplé vody, přitápění
domů či pro výrobu elektrické energie
tu najdeme opravdu téměř na každé
střeše. "Solární strom" před budovou
kostela na hlavním náměstí je pak
možná trochu provokativní, ale roz-
hodně konkrétní výzvou do diskuse
o slučitelnosti moderních technických
systémů s architekturou historického
města. 

Pracovní program shromáždění se
soustředil do tří základních bloků, kte-
ré představují nejvýznamnější okruhy
projektových aktivit. Informační kam-
paň má obrátit pozornost obyvatel
účastnických měst k energetickým
otázkám. Lidé by měli vědět, kolik
energie jejich domácnost spotřebuje,
zda to náhodou není zbytečně mnoho,
co udělat pro snížení spotřeby a jaký to
může mít dopad na rodinný rozpočet
i životní prostředí. Tyto informační ak-
tivity probíhají na území celého Zlína
např. formou přednášek, školení, ex-
kurzí, vydávání tematických brožur
a informačních panelů umístěných
v prostorách zlínské radnice. Lidé
s přístupem na internet pak najdou
vše na stránkách www.chytraener-
gie.cz. 

Pracovní okruh budovy se zabýval
současným stavem realizace projekto-

vých záměrů v oblasti zateplování dří-
ve postavených objektů a výstavby no-
vých nízkoenergetických budov v de-
monstračních oblastech účastnických
měst. V této části projektu mají všich-
ni účastníci určité zpoždění. V případě
Zlína se nedaří získat dostatek zájem-
ců o zateplování budov, zatímco ve vý-
stavbě nových nízkoenergetických do-
mů jsme naopak v předstihu oproti
harmonogramu.

V třetím okruhu využití obnovitel-
ných zdrojů energie jsou u jednotli-
vých účastníků největší rozdíly při pl-
nění projektových záměrů. Gleisdorf
už má např. splněno v instalacích so-
lárních systémů pro ohřev vody a při-
tápění domů, potýká se ale s velkými
problémy u solárních elektráren.
Rakousko totiž v r. 2006 naplnilo sta-
novenou kvótu pro celkový instalovaný
výkon těchto zařízení, a tak vláda zru-
šila zvýhodněné výkupní ceny solární
elektřiny pro nově budované kapacity.
Zájem investorů proto logicky opadl.
U nás je situace přesně opačná. Ve
snaze dosáhnout úrovně okolních ze-
mí ve výrobě solární elektřiny zavedl 
energetický regulační úřad od ledna
2006 velmi výhodné podmínky. Se zá-
jemci o solární elektrárny se pak do-
slova "roztrhl pytel", přestože jde o in-
vestičně velmi náročnou záležitost.
Zato v systémech pro ohřev vody má-
me v rámci projektu Energy in Minds!
deficit, a to hlavně kvůli stále neroz-
hodnutému výběrovému řízení na do-
davatele velkoplošného systému pro
zimní lázně. 

Věřme, že se investice plánované na
tento rok podaří naplnit, abychom se
jimi na jaře 2008 mohli pochlubit
účastníkům valného shromáždění pro-
jektu Energy in Minds!, které se bude
konat právě ve Zlíně. -LF-

Mnozí z nás si možná kladou otázku, jak
hospodárněji a ekologicky provozovat vlastní
domácnost. Ačkoliv o nutnosti trvale udržitel-
ného přístupu člověka k přírodě slyšíme stále
častěji, není snadné se v množství rad a dopo-
ručení pokaždé zorientovat. Někdy mohou vést
spíše k bezradnosti, třebaže bychom k lepšímu
stavu životního prostředí rádi napomohli.

Zájemci o ekologické hospodaření mohou
sáhnout v zásadě ke dvěma informačním zdro-
jům. Prvním je Průvodce ekospotřebitele, který
nabízí společnost pro ekologické informace
a aktivity ROSA. Poskytuje v něm nejen užiteč-
né rady pro výběr potravin a čisticích pro-
středků pro domácnost, ale také zajímavosti
o geneticky modifikovaných organismech
a testování na zvířatech. Druhý existuje jako
Desatero domácí ekologie, pronikající v růz-
ných podobách i na internetové stránky ekolo-
gických organizací. Jeho principy se řídí tzv.
zdravým selským rozumem.

1. Na samotném vrcholu stupnice se na-
chází voda. Její cena a vzácnost podněcuje
k úspoře a snaze snižovat obsah škodlivin i ve
své odpadní podobě.

2. Energie při vytápění, osvětlování a vaření.
Za tělesa topení a ke stěně kamen se doporu-
čuje umísťovat hliníkovou folii, která snižuje
pronikání tepla přes zeď a odráží teplo do míst-
nosti.

3. Teze "nepodléhejte vždy reklamním svo-
dům a nekupujte vždy levnější výrobky" vysti-
huje pravidla nákupu spotřebního zboží.
Nákladnější a kvalitnější výrobky mají delší
životnost a mnohdy i vyšší ekologické para-
metry.

4. Ovzduší. V domácích topeništích nelze
spalovat gumu, plasty, molitan ani zbytky che-
mikálií, které produkují jedovaté sloučeniny.
Místo hnědého uhlí se doporučuje používat ra-
ději ekologičtější koks a zemní plyn.

5. O potřebě a užitečnosti třídit odpad se
v současnosti hodně hovoří; odpad jako dru-
hotná surovina uzavírá první polovinu desate-
ra. Nevytváření odpadu jako ideálního stavu
není v lidských silách, avšak nasnadě je otáz-
ka, jestli zakoupený výrobek opravdu potřebu-
jeme.

6. Alternativní forma dopravy je rovněž jed-
nou z prudce se rozvíjejících oblastí života.
Běh, jízda na kole, bruslení, lyžování a turisti-
ka jsou z hlediska hospodárného přístupu
k přírodě nejlepším řešením, nehledě na zdra-
votní pozitiva takového způsobu dopravy.

7. Ekologická péče o zahradu vyžaduje ome-
zení průmyslových hnojiv a pesticidů. Jako ná-
hrada dobře poslouží chlévský hnůj, vyzrálý,
dobře ošetřovaný kompost a zelené hnojení.
Zbytečnou prací je i dokonalé hubení plevelů,
neboť obnažováním půdy se mění přízemní
mikroklima.

8. O tom, jak strava ovlivňuje fyzický i du-
ševní vztah jedince, bylo již hodně napsáno.
K přípravě jídel je nejvhodnější používat potra-
viny z přírodě bližšího způsobu zemědělského
hospodaření.

9. Zdraví. Rozhoduje o něm  nejenom  způ-
sob, jakým se stravujeme, ale i podmínky, v ja-
kých jsme se rozhodli žít.

10. Sounáležitostí se desatero uzavírá. Patří
k ní porozumění sobě samým, druhým lidem
a v podobě přijetí odpovědnosti za stav životní-
ho prostředí i přírody. 

Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

S  P O D P O R O U  E U •    w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
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O M L U VA
Redakce Magazínu Zlín se omlouvá ZUŠ

Malenovice a ZUŠ Zlín  za záměnu textu
v květnovém vydání Magazínu Zlín. 

Uvádíme správný text:
ZUŠ  Malenovice vyhlašuje 
ZÁPIS do oboru:
hudebního:
tř. Svobody 868, tel. 577 104 317
ředitelství ZUŠ (místnost č.1)
hudebně pohybová výuka pro předškolní

děti od 5 let,
přípravná hudební výchova pro děti od 6

let,
nástrojová výuka: klavír, varhany, elek-

trické klávesy, housle, viola, zpěv, viola da
gamba,violoncello, kontrabas, kytara, flét-
na, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, po-
zoun, lesní roh, tenor, baryton, akordeon,
cimbál, bicí

tanečního:
tř. Svobody 868, 
taneční sál zahradního pavilonu 
(vchod od ul. Mlýnská)
lidový tanec, klasický tanec, moderní ta-

nec
literárně - dramatického:
tř. Svobody 868
kabinet LDO a zrcadlový sál ZUŠ
recitace, herectví, pantomima, amatér-

ská literární tvorba
výtvarného:
tř. Svobody 835, tel. 577 103 496
výtvarný obor ZUŠ
(za samoobsluhou Merkur)
kresba, malba, grafika, keramika, přípra-

va na výtvarné studium
PONDĚLÍ 28. KVĚTNA 2007 
OD 14 DO 18 HOD. 
ÚTERÝ 29. KVĚTNA 2007 
OD 14 DO 17 HOD.

Kvalita vody je stabilní
Společnost Zlínská vodárenská, a. s. -

člen skupiny Veolia doporučuje občanům,
aby k dodržování pitného režimu využívali
nejpřirozenějšího a nejpřístupnějšího zdro-
je tekutin, vodovodního kohoutku. Jak po-
tvrzují rozbory vody prováděné akreditovanou
laboratoří společnosti, kvalita vody ve skupi-
novém vodovodu Zlín je přinejmenším srov-
natelná s kvalitou běžně prodávaných bale-
ných stolních vod a je tedy ze zdravotního
hlediska zcela nezávadná. Limity vyhlášky ur-
čující kvalitu pitné vody jsou přitom mnohem
podrobnější, ale i přísnější než u vod balených.

Do skupinového vodovodu ve Zlíně je dodá-
vána pitná voda obecně velmi dobré kvality.
Vodovod je zásoben převážně středně tvrdou
vodou (střední obsah minerálních látek),
s nízkým obsahem dusičnanů. Cizorodé orga-
nické látky nebo těžké kovy se ve zdrojích pit-
né vody ZLÍNSKÉ VODÁRENSKÉ nevyskytují
vůbec. Rovněž radiologické ukazatele jsou
pod limitem normy pro kvalitu pitné vody.
I chuťově je voda ve vodovodu na Zlínsku ve
srovnání s některými oblastmi v ČR obecně
velmi dobrá. 

Náš organismus obsahuje ze 60 % vodu.
Naše tělo vyloučí každý den 2,5 l vody, při-
čemž potrava nám dodá asi 1 l vody denně,
proto je potřeba alespoň 1,5 l vody denně vy-
pít, abychom tekutiny doplnili. Pokud se vě-
nujete sportu či zvýšené fyzické námaze, do-
poručuje se: pít nesycenou vodu, pít
minimálně dvě hodiny před zátěží a posléze
menší dávky po celou dobu námahy. V přípa-
dě poruchy či havárie studené vody volejte
bezplatnou linku společnosti 800 100 063.

Zlínská vodárenská 
- Váš dodavatel vodárenských služeb 

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
CESTOVNÍ KANCELÁŘ SLUNÍČKO
pod vedením Ivy Kusbachové zve všechny

kluky a holky užít si prázdnin
I. tábor:
Sluníčkoviny 14. - 21. 7.
RS Vičanov - Hostýnské vrchy, 
cena 2630 Kč
Celotáborová hra, koupání, aerobik, floor-

bal, hry v lese a další. 
II. tábor:
Překvapení 5. - 12. 8.
RS Pohoda v Sidonii - Bílé Karpaty, cena

2650 Kč
Sport, hry v lese, diskotéky, koupání, břišní

tance a překvapení.
Kontakty:
603 187 124, 577 223 355, 603 552 628 
www.slunicko.unas.cz, 
IvaKusbachova@seznam.cz, 
hunka@sport-servis.eu

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ 
- DOMINO ZLÍN
Bohatá nabídka dětských táborových poby-

tů.
Kontakt: 739 141 082, www.dominozlin.cz 

DĚTSKÉ TÁBORY PO CELÉ LÉTO
- KARAMELA
Čarodějná škola H. Pottera, cesta prstenu,

vojenský, fotbalový, výtvarný, střelecký, super-
sporťák, s výukou jízdy na koni, s aerobikem,
s výukou sebeobrany, s angličtinou. Pro nej-
menší tábor Pohádkovníček, tábor s medvíd-
kem Pú, krotitelé strašidel a další. Hotelové
ubytování, bazény.

Kontakt: 577 220 858, www.karamela.info.

POBYTOVÉ KURZY 
s angličtinou a němčinou 
- JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA,
nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín

Jazykový pobytový kurz angličtiny/něm-
činy pro děti ve věku 8 - 16 let

Termín a místo: 25. 8. - 31. 8. 2007, ho-
tel Luka ve Velkých Karlovicích na Soláni.

Ubytování: v budově hotelu ve dvou až čtyř-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zaří-
zením, doprava autobusem ze Zlína do Velkých
Karlovic a zpět.

Stravování: plná penze, cena 3850 Kč 
V ceně celodenní program pod vedením kva-

lifikovaných vedoucích, hotelové ubytování, pl-
ná penze, doprava, pojištění.

Prázdninové kurzy angličtiny a němčiny,
odpolední kurzy

Kontakt: tel./fax: 577 222 067, 
mobil: 605 464 801, 775 243 320 

www.elingua.cz, e-mail: info@elingua.cz

HORSKÁ CHATA SELANKA 
pořádá dětský letní tábor - sport, zábava,

koně - v termínu 22. 7.- 1. 8. 2007 v ceně 
2990 Kč.

Kontakt: 724 323 685,
vselanka@seznam.cz, 

www.selanka.cz

AGENTURA BODY CLUB
Pořádá ve dnech 5. - 11. 8. 2007 pro děti od

6 do 17 let dětskou letní rekreaci v RS REVIKA
ve Vizovicích. Středisko je obklopeno lesy,
v areálu je koupaliště, nový sportovní areál se
3 hřišti a minigolfem. V programu bude auto-
gramiáda hokejistů, skákací hrad, nafukovací
horolezecká stěna, benátská noc s ohňostro-
jem, jízda na koních, karneval, diskotéky, tá-
borová pouť, hry, soutěže, překvapení. 

Cena: 2640 Kč
Kontakt: 
Agentura BODY CLUB, Zálešná IV/2964, 
760 01 Zlín, www.body.wbs.cz, 
tel. 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385

TENISOVÉ PRÁZDNINY 
Týdenní kurzy v červenci a srpnu, pod pa-

tronací reprezentanta ČR Jiřího Nováka.
Výuka tenisu pod odborným vedením, odborné
přednášky, kondiční příprava, relaxace (Zoo
Lešná, koupání), závěrečný turnaj, zapůjčení
tenisových raket a míčků, stravování - oběd,
svačina v ceně. 

Kontakt: 602 404 680, 737 451 451

TENIS S ANGLIČTINOU
Tenisové tréninky s výukou AJ pro děti od 3

let pokračují v červenci a srpnu formou týden-
ních kurzů. Od pondělí do pátku na děti v te-
nisovém areálu na Růmech čeká také sportov-
ně zábavný doplňkový program, tenisová teorie
a přednášky s účastníky GRANDSLAMOVÝCH
turnajů. Jídlo a pití po celý den zajištěno. 

Cena 2000 Kč. 
Kontakt: p. Horna, 777 650 430, 

www.tenisrumy.unas.cz

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI NA BAČKÁRCE
Zveme Vaše děti na tábor, konaný 30. 7. -

10. 8. 2007 na horské chatě Bačkárka
v Javorníkách. Bohatý program pod vedením
zkušených vedoucích, pobyt ve zdravém pro-
středí Javorníků, celotáborová hra, spousta
radovánek, zážitků a nových kamarádů - to je
záruka našeho tábora. Neváhejte a přihlaste se
co nejdříve! Tábor je pro děti 6-12 let. 

Cena 4000 Kč zahrnuje pobyt, stravu, pojiš-
tění. 

Kontakt: 604 277 224, email
Ilona.Simon@seznam.cz, 
www.backarka.eu 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR - "BUKANÝŘI 
aneb putování za pokladem..."
v rekreačním středisku Václavov pro děti od

6 do 16 let
Termín: 12. 8. - 23. 8. 2007 
Ubytování ve 2-4lůžkových pokojích hote-

lového typu. Hřiště na fotbal, volejbal, tenis,
bazén.

V programu je mimo jiné dětský filmový fes-
tival, ukázka skupiny historického šermu
Revertar, koně, agility, den bojových umění,
paragliding, terarijní zvířata, beseda s cestova-
telem, hry, výlety, karneval, diskotéky, táborá-
ky. 

Cena 3670 Kč
Kontakt: www.elkapecha.cz, 

Agentura ELKA PECHA, 
tel.: 776 561 819. 

ĆESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Pořádá letní tábor pro děti od 9. do 23. čer-

vence 2007. Ubytování hotelového typu - hotel
Panon Hodonín. 

Kontakt: ČČK, Potoky 1314, 
tel. 557 430 011, 577 210 607

LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR 
Hudební škola Yamaha a Hudební mládež

ČR pořádají od 1. do 9. července 2007 letní hu-
dební tábor, jehož náplní bude: nácvik dětské-
ho muzikálu, kurzy hry na hudební nástroje,
tvorba vlastní hudby a její digitální zpracování,
divadelní, taneční, výtvarná a pěvecká dílna,
sportovní aktivity.

Kontakt: Klára  Mikulková, 
603 772 353, 
www.skolayamaha.wz.cz

AMADEUS 
Nabízí  letní týdenní  příměstský tábor

s angličtinou pro děti v měsících červenci
a srpnu 2007. Čtyři hodiny výuky denně.
Náplní táboru bude  také sport, základy kyno-
logie a rukodělné práce. Oběd zajištěn. 

Kontakt: tel. 608 660 426, 
e-mail: info@jsamadeus.cz 



21

DDěěttii  nnooccoovvaallyy  vvee  šškkoollee
Koncem března se 50 žáků ZŠ Křiby 4788

sešlo v 17 hodin před školou a místo aktov-
ky s učením si každý nesl na zádech batů-
žek a v ruce spací pytel.

Konal se totiž 7. ročník celorepublikové
akce s názvem "Noc s Andersenem" pořáda-
né Klubem dětských knihoven. Naše škola
se jí zúčastnila již podruhé. Kouzelná noc
začala slavnostním sázením stromu
"Pohádkovníku" za účasti kmotrů PhDr.
Zdeňka Szpaka, člena Rady Zlínského kra-
je, a PhDr. Mileny Szpakové, ředitelky PPP
ve Zlíně-Loukách.

Po rozdělení dětí do skupinek některé
chatovaly s dětmi z ostatních knihoven, jiné
pracovaly ve výtvarných dílnách. Jedním
z největších celovečerních zážitků byl
"Punčochový pochod", během kterého děti
procházely temnými chodbami školy a za
pomoci baterek vyhledávaly ukryté obrázky
pohádek. I tento úkol dobře zvládly a po čte-
nářském maratónu a dalších dobrodruž-
ných hrách je čekala odměna v podobě pře-
čtení pohádky na dobrou noc.

Celá akce skončila v 8 hodin ráno.
Všichni se neradi loučili a plni dojmů a zá-
žitků se vraceli z kouzelné noci strávené ve
škole domů. Mgr. R. Temlíková

SJEZD HORSKÝCH KOL
CENTREM MĚSTA

Již druhý ročník závodu ve sjezdu hor-
ských kol můžete vidět na vlastní oči
v centru města. Sjezd se bude konat
v sobotu 9. června 2007 v prostoru
nám. Práce (Velké kino, OD Prior). Pro
jezdce je připraveno mnoho zajímavých
míst, skoků, výmolů, které nenechají je-
diného diváka klidným... Dále se před-
staví odpolední show v podobě dirt jum-
pu aneb skoků na kolech na obrovských
skocích z hlíny, kde budou jezdci v letu
předvádět neuvěřitelné prvky jako napří-
klad salta, supermany, otočky atd. Celý
den budou probíhat na místě doprovod-
né akce jako vystoupení flatlandu, trial
exhibice atd. A co bude dělat atmosféru
ještě lepší, je dobré občerstvení, které ne-
bude chybět, a večerní Downtown mega
after party od 21 hod. v Golem klubu
Gambrinus.

Na cenách pro závodníky se podílí
MeatFly a Gogen, budou předány na
konci každé disciplíny a putovní pohár
města Zlína předá vítězi primátorka
Irena Ondrová.

Přijďte mezi nás, rádi vás uvítáme. 

PROGRAM DNE: 
Sjezdová disciplína
Tréninky - 9.30 hod., start 1. jízdy ve

13 hod., start 2. jízdy v 15 hod.

BMX, MTB-DIRT JUMP
Tréninky ve 14 hod., kvalifikace v 17

hod., finále jam v 19 hod.

Podrobné informace na: www.down-
townzlin.com, www.majklcervenka.wz.cz
nebo tel. 776 297 779

Poplatky v jeslích musí být vyšší
Zvýšení poplatku v jeslích, Centru pro

respiračně oslabené děti a Rehabilitačním
stacionáři musela odsouhlasit Rada měs-
ta Zlína. "Poslední cenová úprava v těchto
zařízeních byla provedena v roce 1995. Od
té doby vzrostly ceny energií, potravin
i všech dalších provozních nákladů," vy-

světluje nutnost zvýšení poplatků náměs-
tek primátorky města Zlína Hynek Steska
a dodává, že ve srovnání s ostatními měs-
ty zůstávají poplatky ve Zlíně na nižší hra-
nici. Podle jeho slov se v ostatních měs-
tech poplatky pohybují v rozmezí 800 až 
5 460 Kč za měsíc.

STANOVENÍ PAUŠÁLNÍHO POPLATKU ZÁVISÍ NA VÝŠI PŘÍJMU RODINY: 

násobek život. od od
minima 1. 9. 2007 1. 9. 2008

do 1,5 900,- 1 200,-
1,5 - 2,4 1 350,- 1 800,-
2,4 - 4,0 1 950,- 2 600,-
nad 4,0 2 250,- 3 000,-

Náměstek primátorky současně zdůraznil, že v počtu jeslí je Zlín srovnatelný s jinými
městy. "V Praze jsou tři taková zařízení, ve Zlíně máme čtyři," vysvětlil náměstek. -mm-

Zlínské školy čerpají peníze
Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

5. ZŠ Zlín a 8. ZŠ Zlín - Malenovice se
v roce 2006 staly partnery 25 škol z celé
ČR. Spolupracují s nimi na projektu
Tvořivá škola - střediska činnostního
učení. Od března do května 2007 se na
těchto školách setkávali tvořiví učitelé,
kteří si pod vedením zkušených lektorek
ověřovali výhody činnostního učení a pře-
dávali si i vlastní zkušenosti, protože se
tyto metody úspěšně používají již mnoho
let. Výhodou projektu je i materiální
stránka, protože školy byly vybaveny no-
vou výpočetní technikou pro všechny lek-
tory.V březnu se konala v Brně a Praze
setkání ředitelů daných škol a v jiném ter-
mínu pak i setkání a školení lektorů.

Hlavním účelem tohoto ryze českého
projektu je šíření moderních činnostních
postupů učení, které vedou k dobrému
a trvalému pochopení učiva a motivují
žáky pro celoživotní učení. Za zvlášť dů-
ležité považujeme, že činnosti s pomůcka-
mi významně podporují rozvoj logického
myšlení, komunikace a sociálního cítě-

ní žáků. Projekt je podpořen z Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpo-
čtu ČR a je zaměřený především na dobré
zvládnutí učiva. 

Projekt Tvořivá škola staví na odkazu 
J. A. Komenského, české prvorepublikové
reformní pedagogiky a zkušeností úspěš-
ných českých učitelů. Nejedná se tedy
o žádný nový experiment, ale o předávání
prakticky ověřených metod a postupů
učení. Při činnostním učení se žáci učí ná-
zorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo
se procvičuje na konkrétních příkladech
a situacích, které přináší každodenní ži-
vot, a tak má pro žáky osobní smysl. Čin-
nostní učení podněcuje mysl žáků k akti-
vitě a vtahuje všechny žáky do výuky.
Předností činnostního učení je také to, že
není určeno pouze úzkému okruhu dětí -
díky aktivní práci všech žáků vede k při-
rozenému zapojení dětí jak nadaných, tak
i dětí se speciálními potřebami učení. 

Více informací o projektu naleznete na
www.tvorivaskola.cz.



ZAHRADNÍ SLAVNOST
V pátek 15. června od 15.30 hodin

uspořádá Charita Zlín jednu ze svých
největších benefičních akcí, "Zahradní
slavnost" u Charitního domova pro
matky s dětmi v tísni Zlín na sídlišti
Jižní Svahy. 

Program: - vystoupení skupiny histo-
rického šermu Revertar, klaun Ronald,
autogramiáda zlínských extraligových
hokejistů, ukázka rychlokresby portrétů
výtvarníka J. Lešťanského a široká na-
bídka soutěží. 

Nad touto již tradiční kulturní akcí
převzala záštitu primátorka města
Zlína PhDr. Irena Ondrová. 

Charitní domov pro matky s dětmi
v tísni Zlín, hlavní organizátor Zahradní
slavnosti, má ve své činnosti  jako jednu
z hlavních zásad zdravý vývoj dítěte v je-
ho rodině, preventivní působení, pora-
denskou činnost a všestrannou pomoc 
lidem v nouzi. V rámci ochrany nenaro-
zeného života je poskytována pomoc na-
stávajícím matkám. Od dubna 2004 je
Charita Zlín pověřena Krajským úřadem
Zlínského kraje k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí vyžadujících okamžitou po-
moc. Od března 2005 se Charitní domov
připojil ke kampani "Boj proti domácímu
násilí", kterou organizuje Arcidiecézní
charita Olomouc ve spolupráci s ostatní-
mi azylovými domy, médii a partnerský-
mi organizacemi. 

Domov pro matky s dětmi v tísni,
v jehož přilehlé zahradě se opakovaně
Zahradní slavnost koná, poskytnul za
dobu svého trvání azylové ubytování
více jak dvěma tisícovkám žen s neza-
opatřenými dětmi v tíživé životní situ-
aci. Z údaje je více než jasné, že bylo
v loňském roce velmi dobrou věcí kapaci-
tu tohoto zařízení rozšířit. Rozšíření pro-
stor o dvě bytové jednotky se uskutečni-
lo díky statutárnímu městu Zlínu, které
veškeré stavební úpravy po finanční
stránce vzalo  na svá bedra. O zařízení
bytových jednotek se postarala Charita
Zlín. Rozšířením prostor  zařízení vznikla
kapacita 31 lůžek 

Charita Zlín

Poděkování – Den Země 2007 ve Zlíně
Milí spoluobčané,
je po oslavách XV. ročníku Dne Země

(15. - 22. 4. 2007), týdne zábavy, sou-
těží, poučení i práce, týdne skvělé spo-
lupráce mezi magistrátem, školami,
spolky, sdruženími, občany a firmami.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
přišli podívat, něco se dozvědět, zúčast-
nit se soutěží, a pak také především
těm, kteří nám pomohli vytvořit pro-
gram a náplň celého týdne. 

Velmi nás potěšil aktivní přístup 
základních škol (ZŠ Malenovice, 
tř. Svobody, ZŠ Malenovice, Komen-
ského, ZŠ Mikoláše Alše, ZŠ Štípa, ZŠ
Želechovice, ZŠ Bartošova, ZŠ Křiby),
jejichž žáci v rámci akce mimo jiné vy-
čistili řadu potoků ve svém okolí.
Nasbírali celkem  3,3 t odpadu.

Výzdobu podia svými výtvarnými pra-
cemi zajistily děti ze ZŠ Komenského I,
ZŠ Mostní, ZŠ Okružní.

Další vydařenou a jistě smysluplnou
akcí byla výsadba stromů ve Zlíně-
Růmech, kde se s pomocí veřejnosti za-
sadilo 50 ks jabloní. Pomohli jste nám
obnovit a rozšířit zelené plochy ve měs-
tě - děkujeme.

Den Země pořádal Magistrát města
Zlína, odbor životního prostředí a země-
dělství, ve spolupráci s následujícími or-
ganizacemi: Ekocentrum Čtyřlístek,

DDM Astra Zlín, Technické služby Zlín,
s. r. o., Zoo a zámek Zlín - Lešná, Ju-
nák Zlín, Velké kino Zlín, MŠ
Santražiny, občanské sdružení Atmo-
sféra. 

Finančně se spolupodílely: DERC, 
s. r. o., Zlín, SMO, a. s., Otrokovice, Atel
Energetika Zlín, s. r. o., Ris-mont, s. r.
o., Zlín, Deratex, s. r. o., Zlín, ASIO, s. r.
o., Jiříkovice, ENVIprojekt, s. r. o., Zlín,
Metalšrot Tlumačov, a. s., Barum
Continental, s. r. o., Otrokovice, Eko-
drill, s. r. o., Zlín, Zlínská vodárenská,
a. s.; mediální kampaň zajišťovaly
společnosti Eura, reklamní agentura,
Televize Zlínsko a RTA TV. Dárky pro
děti poskytla firma Baťa, a. s., Zlín,
Greiner packaging, Slušovice, Pečivo
Svoboda a Březík, Masna Červinka,
Zlín, Proko, s. r. o., Zlín, Lesy ČR, s. p.,
Hradec Králové, Česká spořitelna, a. s.,
Zlín, Česká pojišťovna, a. s., Zlín,
Kaninga, s. r. o., Zlín, Arekop, s. r. o.,
Zlín, IMOS group, s. r. o, Tečovice,
Ekome, spol. s r. o., Malenovice, Ko-
merční banka, a. s., Zlín, V-projekt 
Zlín; rukavice pro úklidy potoků nám
zdarma dodaly: Trio export import, a. s.,
Zlín, Protectman, Zlín, Carpo, s. r. o.,
Zlín-Příluky, Stavyma, s. r. o., Otro-
kovice, a REPA, s. r. o., Lípa.

- OŽPaZ -

H L E D Á M E
nové spolupracovníky
Magistrát města Zlína hledá dobro-

volné spolupracovníky pro zajištění
roznosu dárkových balíčků jubilantům
dožívajícím se životního jubilea pro lo-
kalitu Mladcová - Mokrá. 

V případě vašeho zájmu kontaktujte:
Magistrát města Zlína, odbor kance-

láře primátorky, Jana Červenková, nám.
Míru 12, 761 40 Zlín, tel. 577 630 159.

O Z N Á M E N Í
Vzhledem k zahájení rekonstrukce ob-

jektu bude  Dětský domov a Školní jídel-
na Zlín na Lazech od 28. 4. 2007 do 
31. 10. 2007 přemístěn  do Domu dětí
a mládeže Astra v Příluku, ve Zlíně.
Veškeré kontakty zůstávají beze změn. 

D O  Z L Í N A  D O R A Z Í
turistický InfoBUS Olomouckého kraje

Infobus - mobilní informační cent-
rum zavítá celkem do devíti vytipova-
ných českých měst, jedním z nich je
i Zlín, kde bude stát na náměstí Míru
od 5. do 8. 6. 2007,od 10.00 do 18.00
hodin. V Infobusu zájemci naleznou
nejen fotografie atraktivit a zajíma-
vých oblastí Olomouckého kraje, ale
také širokou škálu propagačních 
materiálů a map, které si mohou
zdarma odnést. Nebude chybět ani
videoprojekce a odborný personál.
V Olomouckém kraji se nachází celá
řada unikátních míst, která turisté
nenajdou nikde jinde v ČR. Patří me-
zi ně např. Arcidiecézní muzeum
a Sloup Nejsvětější Trojice v Olo-
mouci, Přečerpávací vodní elektrár-
na Dlouhé Stráně, nebo Ruční papír-
na ve Velkých Losinách. Putování
Olomouckým krajem a poznávání 
zajímavých míst navíc usnadní tu-

ristická slevová karta Olomouc regi-
on Card, která svým držitelům nabí-
zí vstupy zdarma nebo atraktivní sle-
vy na 170 místech celého kraje
a nově platí i na Kroměřížsku. 

Mobilní informační centrum přive-
ze nabídku produktů nejen Olo-
mouckého kraje, měst, obcí a mikro-
regionů, ale také přehled služeb
hotelů, penzionů, zoo, lázní, ski are-
álů, aquaparků, hradů, zámků, mu-
zeí a dalších subjektů.  

Tato ojedinělá roadshow  je sou-
částí projektu Marketing cestovního
ruchu v Olomouckém kraji, který ko-
ordinuje Olomoucký kraj ve spolu-
práci se sdruženími cestovního ru-
chu Střední Morava a Jeseníky
a realizuje jej reklamní agentura 
m-ARK. 

Plán cesty a podrobné informace
najdete na www.infobus-ok.cz. 
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TS Zlín nabízejí kapacity stavebního støediska:

Realizace vjezdù a zpevnìných ploch z
asfaltobetonu (�ivièný povrch) nebo zámkové
dla�by.

Pøíprava podlo�í, osazení obrubníkù,
odvodòovacích �labù.

Dále mo�no vyu�ít techniku v rámci úklidu
komunikací - kropièku, malé a velké zametací
mechanismy.

Opravy povrchu komunikací metodou Turbo
(penetraèní nástøik se zadrcením).

KONTAKT: Radek Øíha 604 220 281
Karel Hluštík 604 220 282

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

BONUS!
Po předložení inzerátu obdržíte 

DÁREK v InfoBUSu

Tento projekt je spolufi nancován 
Evropskou unií.

Střední Morava
a Jeseníky
  jedou k vám!
Pojízdné informační centrum přijíždí do Zlína s lákavou turistickou 
nabídkou a zve vás k procházce regiony Střední Morava a Jesení-
ky přímo ve vašem městě! Přijďte si pro tipy na dovolenou, turistic-
ké brožury, mapy a jiné materiály ZDARMA.
Video o regionech vám leccos odhalí a odborný personál dobře 
poradí. Čeká vás i dárek!

Navštivte 
 originální

ve Zlíně, 5.–8. 6., 
náměstí Míru, denně 10-18 hod.

více na www.infobus-ok.cz
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SPORT V  ČERVNU

Dance aerobik, P-class, power yoga,
cvičení pro střední generaci Pohoda, cvičení na baló-
nech, posilovací hodiny, step aerobik, body styling.
Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01 Zlín
tel. 577 432 079, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz
http://aerobik.e-zlin.info

ČERVEN 2007

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

NEDĚLE   3.  6.   KUJALKA
14 km, odjezd do Újezda z AN ve Zlíně v 7.30 hod.,  vede
St. Chadim ml.
STŘEDA   6.  6.   LETECKÉ  MUZEUM  KUNOVICE
8 km, odjezd do Kunovic vlakem z Otrokovic v 8.29 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA  9.  6.   BESKYDSKÝ  MONT BLANC:  SVINEC
17 km, odjezd do Nového Jičína vlakem z Otrokovic ve
4.50 hod., 
NEDĚLE   10.  6.   VYCHÁZKY  ZA  HUMNA
13 km, sraz v 8.30 hod. na konečné MHD v Přílukách,
vede J. Tomáš.
NEDĚLE   10.  6.   RÝSOV
13 km, odjezd do Ludkovic z AN ve Zlíně v 7.20 hod., ve-
de St. Chadim ml.
STŘEDA   13.  6.   LUHAČOVICE
8 km, odjezd do Dolní Lhoty autobusem z AN ve Zlíně,
stanoviště č. 41 v 8.15 hod., vede St. Chadim st.
STŘEDA   20.  6.   SIRNÉ  LÁZNĚ  NAPAJEDLA
8 km, odjezd do Spytihněvi vlakem z Otrokovic v 8.29
hod., vede St. Chadim st.  
SOBOTA   23.  6.   
VRCHOLY  OBLASTI  KČT  VALAŠSKO-CHŘIBY: 
VRŠAVA  A HRAD  U STŘÍLEK
15 km,  odjezd do Střílek z AN ve Zlíně v 6.05 hod., vede
J. Tomáš.
NEDĚLE   24.  6.   
VRCHOLY  OBLASTI  KČT  VALAŠSKO-CHŘIBY:
JANOVA  HORA  A HOMOLE
11 km, odjezd do Vizovic vlakem ze Zlína-střed v 8.25
hod., kontrola na obou vrcholech od 10 do 15 hod.
STŘEDA   27.  6.   RYMICE
5,5 km, odjezd do Rymic autobusem směr Přerov z AN ve
Zlíně v 7.05 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA   30.  6.   ZÁMEK  TROYERSTEIN
24 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.19 hod., jízdenka
do ž. st. Vyškov na Moravě zpáteční, vede St. Chadim ml. 
NEDĚLE   1.  7.   HORNÍ  BUKOVÁ  542,2 m
15 km, odjezd vlakem z Otrokovic  8.26 hod., jízdenka do
ž. st. Hranice na Moravě zpáteční, vede St. Chadim ml.
Změna programu vyhrazena 

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
po + út + st + čt 6.00–8.15 (celý pro veřejnost 

25m bazénu)
pá 6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy 

na 25m bazénu)
otevření 50m bazénu - výjimky:
so 2. 6. otevřeno 15.00–20.00
po 4. 6. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
pá 29. 6. otevřeno 6.00–12.00
so 30. 6. zavřeno
ne 1. 7. zavřeno

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 14.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

AEROBIK
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
pá 1. 6. otevřeno 14.30–17.00/17.45–20.00
po 4. 6. otevřeno 17.00–20.00
st 6. 6. zavřeno
čt 14. 6. otevřeno také 8.00–13.00
pá 22. 6. Delfinková olympiáda mateřských škol
út 26. 6. otevřeno také 16.30–18.00
čt 28. 6. otevřeno také 17.00–17.45
pá 29. 6. otevřeno také 8.00–12.30/13.30–20.00

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

Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

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

PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži

FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži

SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Změna programu vyhrazena.

CVIČENÍ 
ASPV a SPORTOVNÍ KLUBY ZLÍN pořádají LÉTO V RYT-
MU 2007.
Zahájení bude 9. července 2007 v hale Zelené na
Bartošově čtvrti cvičením Lenky Velínské v 18.30 hod.
Cvičení vždy v pondělí a středu od 18.30 do 19.45 s ná-
slednou relaxací v bazénu na Zeleném .

PILATES STUDIO
Nové kurzy PILATES pro začátečníky - metoda podle 
J. Pilatese
PILATES pro muže - úterý v 18.00 hodin.
Anna Kulíšková, Hotel Saloon, Tyršovo nábř. 487, tel.
604 785 025

STUDIO  BLUE SHAPE
Nově otevřené studio BLUE SHAPE zve na den otevře-
ných dveří v sobotu 2. 6. 2007 v Areálu Svit, 42. bu-
dova, od 10 do 18 hod.
Cvičení na rekondičních stolech, pohyb v podtlaku, lym-
fomasáže, rolletic, solárium.
Kontakt: behalova@email.cz

BĚŽECKÉ ZÁVODY
26. ROČNÍK ZLÍNSKÉ LESNÍ HODINOVKY
V sobotu 9. června 2007 v 10.00 hod. na Lesní čtvrti -
Spálený vrch (nad gymnáziem).
Prezentace v místě startu, běh za každého počasí. Běh je
zařazen do soutěže vytrvalců Zlínská i v kalendáři běhů
ČR 

21. ROČNÍK BĚHU OLYMPIJSKÉHO DNE
Ve středu 20. června 2007 v 17 hod. u ZŠ Mánesova,
Otrokovice. Délka tratě je 5 km, běh na tartanové dráze.
Běh je zařazen jak do soutěže vytrvalců Zlínska, tak
v kalendáři běhů ČR. 
Kontakt: Jiří Prokop, tel. byt: 577 439 646,

zam. 577 524 605, prokop.beh@seznam.cz

BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE VE ZLÍNĚ 
19. ročník Běhu olympijského dne organizuje ZŠ Emila
Zátopka. Tato sportovní akce pro mládež i dospělé se ko-
ná ve středu 20. června na Stadionu mládeže, pod pa-
tronací Mezinárodního a Českého olympijského výboru
a Českého klubu olympioniků. 
Informace na tel. 737 367 849 p. František Hnízdil. 

VIII. ROČNÍK DELFÍNKOVÉ OLYMPIÁDY DĚTÍ MŠ
(I NECHODÍCÍCH DO MŠ) OD 3 DO 6 LET
Účast mistra Evropy, finalisty olympijských her v Sydney
Daniela Málka a Marcely Kubalčíkové, finalistky mist-
rovství světa, Evropy a účastnice olympijských her.
Začátek v pátek 22. 6. 2007 v 9.00 hod, plavecký  areál
ve Zlíně - cvičný bazén. Vyplněné startovní lístky odešle-
te do 8. června 2007 na adresu: MŠ Zlín, Slovenská
3360, 760 01 Zlín, tel. 577 438 872.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

11. ROČNÍK GoGEN STREETBALL SHOW

V sobotu 2. června od 8.30 hodin se uskuteční na ná-
městí Míru ve Zlíně celodenní akce pro všechny příchozí
sportovce. Streetball Show je basketbalovým klubem
každoročně pořádána při příležitosti Mezinárodního dne
dětí a jako součást doprovodného programu MFFDM.

Tradičního sportovního podniku se zatím zúčastni-
lo asi 2 200 aktivních hráčů. Nejvíce jich bylo 450 v ro-
ce 1999, kdy součástí třetího ročníku byl i kvalifikač-
ní turnaj na Mistrovství ČR ve streetballu. V loňském
roce si přišlo na náměstí zahrát 150 zájemců. Pro
všechny věkové skupiny sportovců je to ta nejlepší pří-
ležitost si zaběhat, zaskákat a hrát na basketbalový
koš přímo v srdci města. Pro výherce malé i velké je ta-
ké připravena spousta drobných cen.

Celosvětově nejrozšířenější sport na ulici si na mno-
ha pláccích nachází své příznivce i ve Zlíně. Výrazně
pomáhá firma HP Tronic, která ve spolupráci se zlín-
skou radnicí rozmístila a pravidelně udržuje ve městě
více než 30 konstrukcí s basketbalovými koši.

Pravidelných streetballových turnajů se zúčastňují
nejen ti, kteří mají rádi konkrétně basketbal. Mezi sou-
těžícími se pravidelně objevují jak nesportovci, tak
i zástupci jiných sportů. Házenkáři například pravidel-
ně přihlašují celá družstva a za sebou ve své kategorii
už mají i finálové účasti.

Registrace hráčů na 11. ročník Streetball Show se
uskuteční na náměstí Míru ve Zlíně v sobotu 2. června
od 8.30 do 9.15 h a první utkání začnou v 9.30 hodin.
Všichni příchozí se "najdou" ve své věkové kategorii -
od mini žáků a žákyň, žáků a žákyň, juniorů a junio-
rek až po dospělé. 

Na příjemný sportovní zážitek se těší SKB Zlín.

Chlapci 17.ZŠ vyhráli okresní přebor v košíkové a repre-
zentovali náš region v krajském finále v Kroměříži. V prv-
ním velmi dramatickém utkání porazili ZŠ z Kroměříže
40:31, v dalším zápase zvítězili nad ZŠ z Valašského
Meziříčí 46:14 a stali se tak vítězi krajského finále.
Na velmi pěkném úspěchu se podíleli žáci 8. a 9. tříd:
David Nehoda, Martin Mysliveček, Roman Gill, Ivan
Baďura, Jan Talaša, Jiří Dráb, Filip Horník, Radim
Oravec, Vo Tat Thang, Ulsturbold Ganzorigt. Nejlepším
střelcem turnaje byl vyhlášen David Nehoda.
Všem chlapcům patří poděkování za velmi dobrou repre-
zentaci našeho regionu.

Již tradičně se v ZŠ Okružní pořádal mezinárodní veli-
konoční turnaj žáků ve volejbalu. Dne 2. dubna to byl už
3. ročník. V tělocvičně školy se sešly kvalitní celky ze
Slovenska a Moravy. Turnaj se hrál na dva hrané sety
a většina utkání končila vyrovnaně, v některých přípa-
dech o konečném umístění rozhodl počet dosažených mí-
čů. Celkové pořadí: 1. DHL Ostrava, 2. Spartka Myjava,
3. UP Olomouc, 4. VKP Bratislava a 5. ZŠ Zlín, Okružní.
O den později hráli žádi 6. a 7. tříd. Tento turnaj ukázal
velký výkonnostní rozdíl našich sedmáků vůči ostatním
týmům. Družstva ve finálové skupině sehrála vyrovnaná
utkání. Potěšili i „benjamínci“ ze 6. třídy, kteří obsadili 
6. místo v konkurenci 9 družstev. Celkové pořadí: 1. ZŠ
Zlín „A“ (Bartoš, P. Butek, Šeďa, Chmela, Smékal), 2. ZŠ
TGM Bojkovice, 3. ZŠ Zlín „B“ (Kovács, Gula, Machů,
Otta, Hluchý). Mgr. V. Turok, učitel TV

Ve dnech 6. 4. - 8. 4. se v Litvínově konalo mistrovství
České republiky 6. tříd v hokeji. Zlínští mladí nadějní žá-
ci bojovali až do posledního okamžiku a vybojovali zlatou
medaili, ke které jim gratulujeme. Dík patří též celému
trenérskému týmu. Rodiče žáků 6. tříd

Výsledky zápasů: Zlín - České Budějovice 5:2, Zlín -
Plzeň 7:2, Zlín - Ústí nad Labem 3:2, Zlín - Litvínov 3:0,
Zlín - Vítkovice 3:1.

MLADÍ HOKEJISTÉ MAJÍ ZLATO

VELIKONOČNÍ TURNAJ - VOLEJBAL

KRAJSKÉ FINÁLE V KOŠÍKOVÉ

STREETBALL


