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Ve Zlínû vyrostlo
Zlaté Jablko

VÁŽENÍ OBČANÉ,
dovoluji si opět se Vám připomenout ze
stránek Magazínu města Zlína. V tomto
volebním období pracuji jako neuvolněný
člen RMZ. Mám na starosti majetek města a sociální věci, jsem předsedou sociálního fondu města a podílím se tedy na
rozdělování dotací do sociální oblasti. Rád
bych Vám sdělil své
názory na některé záležitosti, na kterých se
v rámci svých kompetencí ve městě mohu
podílet.
Nejvíce mě v tomto
volebním období těší
byť pomalý, ale jistý
postup na přípravě vybudování koupaliště
na Jižních Svazích ve
Zlíně, které zde citelně
chybí. Ne každý je tomuto projektu nakloněn, ale věřím, že téměř sisyfovská práce
přinese výsledky. Pro
největší zlínské sídliště
bude jeho dokončení
jistě oživením. Nevznikne totiž pouze klasické koupaliště s místem ke slunění, ale
nádherný projekt jej posouvá do vzhledu
menšího akvaparku s vodními atrakcemi.
Vybraná lokalita vedle kostela je z hlediska odborníků nejvhodnější na celém
sídlišti. Je chráněna před větrem a otevřena krásnému výhledu na celé město.
Doufám, že se bude líbit a přesvědčí aspoň část největších nespokojenců tvrdících, že radnice nedělá užitečné věci pro
lidi.
Zajímavým projektem, který město připravuje, je rekonstrukce Mariánského náměstí ve Štípě. Idea studie, kterou zpracovává architekt Habarta, počítá například
se zajímavými parkovými úpravami lokality. Obyvatelé a návštěvníci Štípy, stejně
jako návštěvníci nedaleké Zoo Lešná, se
mají určitě na co těšit. Myslím, že úprava
Mariánského náměstí je spravedlivou
kompenzací za vysokou dopravní zátěž tohoto území. A neříkám to jen proto, že
bydlím v sousedním Kostelci.
Stejně jako mnozí občané Zlína ani já
nejsem samozřejmě se vším zcela spoko-

jen. Nejvíc mne však mrzí přístup některých obyvatel města k radnici a k politikům. Nespravedlivá kritika, často až vulgarismy, jsou rubem mince práce na
radnici. Zejména oblast majetku je velmi
problematická. Přiznám se, že urážky
a výhrůžky směrované vůči mně, pokud
nepodpořím prodej některého pozemku "za
výhodnou cenu", už
mne začínají unavovat.
Chtěl bych se ještě
vyjádřit k referendu
o odtržení Želechovic
od Zlína. Mám za to, že
občané mají právo si
zvolit, kde budou bydlet. Zda to bude v příměstské části, nebo samostatné vesnici. Jde
spíš o to, zda se cítí být
občany města Zlína či
nikoliv. Hodně se mluví o osadních výborech
nebo místních iniciativách či občanských seskupeních, které by
měly pracovat v jednotlivých, zejména příměstských částech. Proč ne? Je vcelku
jedno, jak tuto aktivitu pojmenujeme.
Měli bychom jim dát možnost podílet se
na sestavení prioritních investic, pravidelně je informovat o aktivitách města v jejich lokalitě a klidně vyčlenit peníze
z městského rozpočtu pro každou část
zvlášť. Všichni však musejí pochopit, že
musíme zaplatit i provoz ztrátových městských zařízení, jako je třeba dopravní
podnik, divadlo nebo filharmonie, která
do města patří.
Trochu jiná situace je v Kostelci, kde to
dobře znám. Zde snahy o odtržení jsou
jednoznačně podmíněny úzkým zájmem
skupiny občanů, kteří chtějí prosadit své
zájmy v oblasti dopravní či územního plánu na úkor většiny obyvatel Zlína a s tím
nesouhlasím. Jako obyvatel Kostelce budu hlasovat v případném referendu proti
odtržení od Zlína a vyzývám všechny obyvatele Kostelce, ať se nad problémem zamyslí a pochopí, že mít městskou dopravu
a levný svoz odpadu je užitečné.
MUDr. Vladimír Řihák, člen RMZ
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Přerušení dodávky
elektrické energie
E.ON Česká republika oznamuje, že
z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka elektrické energie v následujících dnech a lokalitách:
Dne 10. 7. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Obec: Zlín
Část obce: Želechovice nad Dřevnicí
Vypnutá oblast: ul. Batalická, Příkrá,
Příční, Klínek, Lysá, Přílucká, Podřevnická
včetně sokolovny, Jednoty, pošty a kostela,
ul. Osvobození směr Vizovice od ul. Příční
po č. p. 30 (čerpadla) a ul. Výpusta směr
Provodov po č. p. 376, resp. 353.
Dne 16. 7. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Obec: Zlín
Část obce: Klečůvka
Vypnutá oblast: Klečůvka (vyjma místní
části Mlýn)
Dne 17. 7. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Obec: Zlín
Část obce: Podhoří
Vypnutá oblast: ul. Na Slanici, Sv. Čecha
od měnírny po K. Světlé, Jiráskova po
M. Alše a M. Alše od Sv. Čecha po č. p. 435,
resp. 336
Dne 22. 7. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Obec: Zlín
Část obce: Mladcová
Vypnutá oblast: Mokrá č. p. 241 - 249,
258, 265, 260, 273, 311 - 314, 284 - 293,
331 -346, 376 - 381 a 386, dále Mokrá I Mokrá IV, ul. Pasecká od hřiště po ul.
Klabalskou, ul. Klabalská od ul. Pasecká
po most směr Mladcová a ul. Břehy I.
Mladcová - čtvrť F. Bartoše, Nadhumení
a ul. F. Bartoše - levá strana směr hřiště od
č. p. 100 po č. p. 261 (větší společnosti
a firmy - Radio Zlín, Vlžan, Milka, Olivík,
E. C. J, GZS Membrány, Polyvia Nova,
Trim, Bytservis, Bačík, Hrbáček, Ba a SK,
Megat, Group Faschion)
Bližší informace E.ON na telefonním
čísle 840 111 333.
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH, KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY
MAGAZÍNU ZNÁMY.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
V níže uvedených termínech a lokalitách
budou pracovníci Technických služeb,
s.r.o., provádět blokové čištění, tzn. čištění
komunikací, chodníků a asfaltových odstavných ploch. Pro kompletní úklid chodníku
i vozovky je nezbytně nutné, abyste respektovali dopravní značky "Zákaz zastavení",
které budou v lokalitách umístěny vždy 1 týden před termínem čištění. Při nerespektování dopravního značení může být Vaše auto odtaženo.
Dodržování zákazu zastavení v lokalitách
dle harmonogramu blokového čištění budou
kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.
Hony I.
Hony II.
Hony III.
Valachův žleb - parkoviště
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2.
2.
2.
2.

7.
7.
7.
7.

SLOVO PRIMÁTORKY:
Jak se nám žije v našem městě - věčné téma bez definitivní odpovědi
Téma spokojenosti, či nespokojenosti
s tím, jakou úroveň a parametry má místo, kde žijeme, je tématem věčným a vlastně nikdy ne zcela zodpovězeným. Náš život je mnohovrstevný
stejně jako
my - občané
- jsme každý
jiný. Pro někoho je prioritou
pár
metrů chodníků
jen
a pouze před
jeho domem,
nezajímá jej
například
úroveň školství, sportu,
zeleně, kultury, jiný zase naopak má zájem o veškeré okolní dění. Zajímá se o daleko větší
prostor, který vnímá jako svou obec, své
město.
V posledních měsících je vedení města
terčem kontinuální (někdy oprávněné,
jindy zcela neopodstatněné) kritiky.
Kritiky, která je směsí všeho, co občanům
více či méně vadí. Počínaje neposečenou
trávou, špatným kusem chodníku a vozovky, nedostatkem hracích ploch pro
maminky s dětmi, vysokou rychlostí aut
atd. Způsob kritiky je obvykle obrazem toho, kdo kritizuje, a samozřejmě je i různě
motivován. Někdy skutečným zájmem
o věc, jindy veskrze osobními zájmy
a snahou urážet, destabilizovat, léčit
osobní neúspěchy vulgaritou a v podstatě
ani nečekat na možné řešení.
V nedávné době jsem pečlivě pročítala
anketu uveřejněnou v místním tisku na
téma: "Jste spokojeni se životem ve
Zlíně?" K mému překvapení byla převážná
část odpovědí kladná. Ano, v našem městě se nám žije dobře a nechceme se nikdy
odstěhovat jinam.
Moji pozornost ovšem vzbudily dvě naprosto diametrálně odlišné odpovědi lidí
bydlících ve stejné lokalitě. Zejména kritika nedostatku kultury ve městě mě vedla
k podrobné kontrole všech akcí konajících se ve Zlíně v měsíci květnu. Stačilo se
podívat do Magazínu Zlín, kde je pravidelná nabídka kulturního vyžití tak rozsá-

hlá, že ji ani prakticky nelze využít.
I v tomto konkrétním případě šlo totiž
o osobní postoj a preference toho, kdo vyjadřoval míru kritiky. Kdy byl onen kritik
naposledy v kině, divadle, na koncertě,
výstavě apod.? Ví vůbec o všech studentských aktivitách, akcích v naší hvězdárně
i Alternativě, Academia centru, Muzeu
JVM? O nedostatku kultury v části Zlína
Kostelci se také na setkání s námi - radními i úředníky magistrátu zmiňovala jedna paní. Na moji otázku, proč sami občané nejsou v této oblasti aktivní, že
existuje možnost finanční podpory
z Kulturního fondu města Zlína, zazněla
odpověď: ..."nejsou lidi". A tím to vlastně
začíná i končí. Nejenom my, kteří v tomto
funkčním období pracujeme na zlínské
radnici, ale i naši předchůdci dbáme
o celkové zajištění takových institucí, jakými je Městské divadlo, Filharmonie B.
Martinů, Alternativa, přispíváme na zcela
unikátní Filmový festival pro děti a mládež. Je však na iniciativě občanů samých,
na jejich skutečné potřebě sdružovat se,
aktivně vstupovat do společenského života v místě, kde žijí. Potom jistě z prostředků města dostanou jistou část peněz
jako podporu pro vlastní záměry.
Jako pozitivní příklad mohu uvést neuvěřitelně aktivní občany z části Zlína, kde
žiji já - z Malenovic. Kritikům doporučuji
podívat se na všechny akce v klubu
U Tetoura, v areálu firmy VLW pod hradem, v malenovické Sokolovně, na nádvoří hradu, atd. Kdo jsou oni "hybatelé" kulturního života v Malenovicích? Stejní lidé,
jako jsou v Kostelci, na Jižních Svazích,
Lužkovicích, Klečůvce, ...jen více aktivní,
více se angažující pro obecný prospěch.
Lidé, kteří jen nekritizují, ale naopak - rádi konají. Stále je co zlepšovat a napravovat a tak je tomu i v oblasti kultury.
Město Zlín musí rychleji a obratněji reagovat zejména na potřeby mladých lidí,
kterých díky univerzitě přibývá. Vím, že
největší "bolestí" Zlína je nedostatek klubů právě pro ně. Doufám, že budoucnost
i v tomto ohledu bude lepší.
Takže zcela závěrem - přeji nejen všem
kulturním "hybatelům", ale i konzumentům kulturních produktů stejně jako
kontinuálním kritikům slunečné léto plné
kultury, sportu, pohody.
Irena Ondrová

Rodiče platí pokuty za děti
Revizoři Dopravní společnosti Zlín Otrokovice (DSZO) se při svých kontrolách
setkávají s dětmi, které používají zlevněné
jízdenky pro jednotlivou jízdu, ale nejsou
schopny doložit svůj věk. Už asi stovka dětí
nebo jejich rodičů musela za toto porušení
smluvních přepravních podmínek zaplatit
pokutu.
Povinnost mít u sebe doklad k prokázání
data narození platí v MHD ve Zlíně
a Otrokovicích pro děti ve věku od 10 do 15
let, které cestují na zlevněnou jízdenku, už

od začátku letošního roku. O této změně ve
smluvních přepravních podmínkách DSZO
veřejnost dostatečně informovala na letácích
ve vozidlech, v médiích i na svých internetových stránkách.
Dítě starší 10 let, které neprokáže revizorovi svůj skutečný věk a používá zlevněnou
jízdenku pro jednotlivou jízdu, je považováno
za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
Pokuta na místě nebo do 10 dnů v doplatkové kanceláři v sídle DSZO činí 500 Kč, při pozdějším termínu zaplacení 1000 Kč.

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ ZLÍN A FRANCOUZSKÉ ROMANS
SE DOHODLY NA SPOLUPRÁCI
Na konkrétní spolupráci v oblasti životního prostředí se dohodli zástupci města
Zlína se svými zahraničními partnery ve
francouzském městě Romans sur Isere.
Francouzská strana pozvala představitele Zlína na Mezinárodní bienále solidarity a spolupráce, které město Romans organizovalo letos již potřetí. Obsahem
tohoto ročníku byla série pracovních setkání zástupců jednotlivých partnerských
měst. Mimo to měl Zlín možnost představit se v rámci projektu World village, který
obsahoval prezentace všech zúčastněných
měst.
■ NEJKVALITNĚJŠÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
JE VE ZLÍNĚ
Veřejná správa je v celém kraji nejkvalitnější ve Zlíně. Vyplývá to z výzkumu,
který v rámci celorepublikové soutěže týdeníku Ekonom Nejlepší město pro byznys
zajišťovala společnost Faktum Invenio.
V této oblasti porota hodnotila hospodaření obce, rychlé a vstřícné vyřízení žádostí,
ale i schopnost získat dotace.
Kromě nejlépe hodnocené veřejné správy v kraji má Zlín také nejlepší podnikatelské prostředí, které potvrzuje renomé
města podnikatelů. Ve Zlíně je nejvyšší
poměr služeb, ale i středních a větších
podniků. Ze zprávy dále vyplývá, že místnímu podnikání prospívá i vysoký podíl
podnikajících cizinců. V celkovém pořadí
obsadil Zlín druhé místo. Více informací
o soutěži na www.mestoprobyznys.cz
■ VE ZLÍNĚ JEDNALI PRIMÁTOŘI
Z CELÉ REPUBLIKY
Regulace veřejného pořádku, tedy velmi
diskutované vyhlášky, jako např. o zákazu
pití alkoholu na veřejných prostranstvích,
o znečišťování silnic a jiných prostranství,
o malování po zdech, o žebrání a další byla jedním z témat zasedání Komory statutárních měst, které se v červnu uskuteč-

nilo ve zlínské vile Tomáše Bati. Na programu byla také novela zákona o rozpočtovém určení daní, strategie nakládání
s komunálními odpady, systém financování v sociálních službách, připravovaná novela zákona o obcích a další témata.
Zasedání Komory statutárních měst se
koná jednou za čtvrt roku v jednom ze 23
statutárních měst ČR. Ve Zlíně se sešli zástupci 11 statutárních měst z celé republiky.
■ KUDLOVSKÁ NÁDRŽ SE BUDE
ODBAHŇOVAT
Zpracování projektové dokumentace na
odbahnění Kudlovské nádrže za použití
tzv. flokulantu schválila Rada města
Zlína. "Půjde o částečné vyčištění nádrže
bez pyrotechnického průzkumu," řekl náměstek primátorky Hynek Steska. Podle
jeho slov se jedná o nejlevnější a k životnímu prostředí nejšetrnější variantu ze tří
možností, které navrhla studie zpracovaná Centroprojektem Zlín. "Předpokládáme, že náklady na vyčištění nádrže přesáhnou deset milionů korun," upřesnil
H. Steska a dodal, že samotné práce by
měly být hotovy do půl roku od zahájení.
"Před samotným čištěním však musíme
nechat zpracovat projekt a vyřídit řadu povolení," zdůraznil náměstek primátorky.
■ RADNICI NAVŠTÍVILA DELEGACE
Z TCHAJ-WANU
O možnosti spolupráce v oblasti kultury i podnikání se zajímali zástupci České
ekonomické a kulturní kanceláře Taipei
při oficiální návštěvě zlínské radnice, kde
je přijala primátorka Irena Ondrová, její
1. náměstek Martin Janečka a tajemnice
Magistrátu města Zlína Helena Eidová.
Druhou oblastí společného jednání byla
kultura. Pan Shen připomenul, že velký
úspěch na Tchaj-wanu měla výstava českého loutkářství, kterou uspořádalo
Národní muzeum. Také projevil zájem
o hostování Filharmonie Bohuslava
Martinů v Taipei.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ,
FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY
Celoživotní vzdělávání v oblasti informačních technologií na UTB ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky od září 2008 opět otevírá kurz
"STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE".
Jedná se o třísemestrový kurz zaměřený do oblasti informačních technologií s důrazem na využívání výpočetní techniky. Celoživotní vzdělávání je jednou z forem získávání odborné způsobilosti v rámci zákonné činnosti vysokých škol ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Kvalifikovaní učitelé tímto studiem získávají podle platných zákonů
a vyhlášek způsobilost k výuce předmětů zaměřených na informační technologie a informatiku k předcházející odborné a pedagogické způsobilosti učitelů základních nebo středních škol.
Kurz je určen i pro zájemce mimo resort školství. Tito nezískávají způsobilost k výuce.
Základní informace:
Zahájení 1. semestru:
26. 9. 2008 (předběžný termín)
Vyučovací dny:
1x za 14 dní - pátek a sobota
Cena za 1 semestr kurzu:
6000 Kč
Obsahová náplň jednotlivých semestrů:
1. semestr - Technické vybavení počítače, Základy výpočetní techniky, Zpracování textů,
Tabulkové procesory, Internet a jeho služby.
2. semestr - Základy informatiky, Databázové systémy, Operační systémy, Počítačové sítě,
Počítačová grafika, Multimedia.
3. semestr - Operační systémy II, Počítačové sítě II, Algoritmizace úloh, Tvorba WEB stránek,
Základy programování, Didaktika ve výuce Informatiky.
Termín přihlášky: 31. 8. 2008
Podrobnější informace na www.fai.utb.cz/Pro studenty/Celoživotní vzdělávání
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., děkan FAI
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Malé ohlédnutí za filmovým festivalem
www.remeslazlin.cz
Každý z nás někdy hledal kontakt na nějakého řemeslníka, opraváře, instalatéra a nevěděl,
kam se obrátit. Ne vždy je po ruce někdo, kdo má
s řešením našeho problému zkušenosti a ví, na
rozdíl od nás, kam se obrátit. Ne vždy najdeme
okamžitě na internetu tu správnou informaci.
Ideální je mít většinu potřebných informací na
„jednom místě“. Proto se Magistrát města Zlína
stal partnerem internetového serveru „řemesel
a služeb Zlínska“, který na jedné straně pomáhá
obyvatelům rychle naleznout potřebnou službu,
ale také umožňuje malým a středním firmám základní prezentaci.
Informační server řemesel a služeb Zlínska
www.remeslazlin.cz vstupuje do čtvrtého roku
své existence. V současné době již soustřeďuje
na svém internetovém portálu na 486 firem ze
Zlína a zlínského regionu, které jsou rozděleny
podle svého zaměření ve 165 sekcích do 4 základních bloků – Řemesla, Služby, Opravny
a servis, Velkoobchod a maloobchod. Je určen
pro širokou laickou veřejnost – zejména lidem,
kteří hledají řemeslníky, řemesla, služby, opravny, servisy a i možnost nákupu v maloobchodní
nebo velkoobchodní síti. Do dnešního dne ho
navštívilo a zhlédlo přes 185 000 návštěvníků.
Velmi nízký roční poplatek umožňuje i malým
firmám – řemeslníkům, živnostníkům – možnost
se zviditelnit a získat tak další zakázky při poměrně nízkém finančním zatížení a vydání prostředků na reklamu. V případě námětů nebo připomínek k obsahu serveru mohou uživatelé
i zákazníci psát na adresu info@remeslazlin.cz.
Mgr. Hynek Steska, náměstek primátorky

Kde najdete obchody a sluÏby?
SERVIS PRAČEK
JANČIČEK - JOZEF JANČIČEK
Provádíme opravy praček automatických,vířivých a ždímaček.
Otvírací doba: po-pá 8-16 hod., so 10-12 hod.
Kontakt: Jozef Jančiček, Pod rozhlednou
1831 (nad zimním stadionem),
tel.: 577 434 075, 603 839 946,
e-mail: jjancicek@tiscali.cz
BYTOVÝ ARCHITEKT
- ING. MIROSLAV KOVÁČ
út, čt 9 -18 hod.
Kontakt: Ateliér - Voženílkova 5561, Zlín
(nad bývalou točnou trolejbusu č. 8 na JS),
tel.: 605 165 367, www.bytovyarchitekt.eu
LÉTO VE ZNAMENÍ PÉČE O SEBE
Studio Anička nabízí tyto služby:
pedikúru, manikúru, modeláž nehtů, kosmetiku, terapii Reiki
Kontakt: tel.: 603 956 671, Sadová 6, Zlín,
přízemí vedle kožní ordinace,
www.studio-anicka.wz.cz
JŠ LINGUA - ZLÍN
AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, IJ, PJ
Výuka jazyků s 18letou tradicí
Letní kurzy, příměstský a pobytový tábor, pomaturitní studium
Nabízíme vysokou kvalitu, přijatelné ceny
Kontakt: tel.: 605 464 801, 775 243 320,
fax: 577 222 067,
info@elingua.cz, www.elingua.cz
PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ ŘAS
Nabízíme prodlužování a zhušťování řas metodou EXTREME LASHES a prodlužování vlasů.
Kontakt: areál Svit, budova 22,
tel.: 606 208 711 a 721 821 896
Inzerce
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Jak ten čas letí - ještě před měsícem
doslova a do písmene Zlín "vřel" festivalovým děním, které začínalo brzy ráno
a končilo pravidelně až pozdě v noci. Po
skončení MFF se Zlín vrátil k poklidnému a pravidelnému tempu každodenního
života, ale vzpomínky nejenom dětem, ale
i nám, kteří jsme byli v centru dění, zůstanou minimálně do dalšího ročníku
festivalu.
Připomenu jen několik nejdůležitějších
údajů:
- v rámci projekcí trvajících týden bylo
promítnuto neuvěřitelných 570 snímků
z celého světa
- festival navštívilo nepřeberné množství významných osobností z oblasti kultury, byznysu, politiky atd. Mě osobně
nejvíce oslovilo setkání s legendou českého filmu - panem Vojtěchem Jasným, ale
i např. mladým americkým hercem
Danielem Vladkem, který - podle svých
slov, chce být v budoucnosti politikem.
- po celý festivalový týden sledovaly
všechny filmy specializované poroty
- celková návštěva ve Zlíně byla 51 870
diváků
- významnou doprovodnou akci, jakou
byl Zlínský pes, navštívilo 4 600 lidí

- poprvé se festival odehrával i v multikině Golden Apple Cinema na náměstí
Míru
- překvapivě velké množství doprovodných akcí pro děti se konalo na všech
dostupných veřejných prostranstvích
města
- velký úspěch měly i další odborné
doprovodné programy typu "Duhové kuličky"
...mohla bych pokračovat dalším výčtem akcí, jmen, údajů. Ovšem jen ten
z vás, kdo se alespoň na chvíli pohyboval
blízko filmového dění, ví, jakou úžasnou
atmosféru Zlín v prvním červnovém týdnu měl.
Osobně chci touto cestou poděkovat
všem těm, kteří celý rok připravovali tuto
akci, těm, kteří stáli v pozadí, řešili velmi
komplikované situace typu organizačního, finančního atd.
Za všechny jmenuji pana Petra Kolihu
- uměleckého ředitele, manžele Skaunicovy, vedení Filmové školy ve Zlíně, ...
Ještě jednou díky za "návrat do radostných dětských let" a úspěšný příští - již
49. ročník MFF.
Irena Ondrová,
primátorka

PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI, POZOR!
"Řidiči z povolání" musí podat žádost
o vydání Průkazu profesní způsobilosti
řidiče na základě platného Osvědčení
profesní způsobilosti řidiče nejpozději do
1. 10. 2008 (pokud osvědčení nekončí
dříve). Povinnost se týká i průkazů, jejichž platnost je až do 31. 3. 2009.
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
(PPZŘ) se vydá řidiči, který je držitelem
platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části
páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění
platném před 1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den podání žádosti.
V případě podání žádosti po 1. 10.
2008 nelze PPZŘ vydat.

Ke dni podání žádosti musí mít řidič
platné OPZŘ a být držitelem řidičského
oprávnění alespoň některé ze skupin
nebo podskupin uvedených v § 46 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona
č. 374/2007 Sb. (C, C+E, C1, C1+E, D,
D+E, D1, D1+E). PPZŘ nelze vydat např.
řidiči, který je držitelem pouze ŘO skupiny B!
K žádosti je nutno přiložit 1x foto, platné Osvědčení profes. způsobilosti řidiče,
občanský a řidičský průkaz a 200 Kč
(nejedná se o výměnu, ale o nový Průkaz
profesní způsobilosti řidiče).
Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Návrh na oddělení Želechovic
Podání návrhu na oddělení místní části Želechovice nad Dřevnicí Krajskému
úřadu Zlínského kraje schválila Rada
města Zlína. "Podle zákona o obcích musíme do 30 dnů od konání místního referenda předat návrh na oddělení místní
části krajskému úřadu," vysvětlila termín primátorka Irena Ondrová a dodala,
že při řešení majetkového vyrovnání s Želechovicemi nad Dřevnicí bude Zlín postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích, která přesně
definují, jakým způsobem má být při dělení obce majetek vypořádán.
"V současné době řešíme mnoho věcí,
o kterých přípravný výbor před referendem nemluvil," řekla primátorka a dodala, že jedním z těžkých úkolů je vyřešení
situace mateřské a základní školy. "My
chceme najít nejlepší variantu tak, aby
tuto složitou situaci co nejméně pocítily
děti. Musíme však eliminovat rizika, kte-

rá obyvatelům Zlína hrozí, pokud budeme provozovat naše organizace na území
a v nemovitostech cizí obce," přiblížila
primátorka.
"Vyžádali jsme si také stanovisko
Ministerstva vnitra," řekla tajemnice
Magistrátu města Zlína Helena Eidová
a dodala, že situace má několik variant
řešení. "V současné době vyhodnocujeme
jednotlivé možnosti a jejich rizika a hledáme tu nejlepší variantu.
Nová obec Želechovice nad Dřevnicí
vznikne k 1. lednu 2009. Zastupitelstvo
nové obce však bude ustanoveno až na
základě výsledků voleb. Termín jejich konání vyhlásí ministr vnitra. V období od
vzniku obce do okamžiku ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce zabezpečuje
úkony stanovené zákonem o obcích
správce obce jmenovaný Ministerstvem
vnitra.
-mm-

Naši profesionální hasiči v Prštném MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN
Prvního května uplynul rok, kdy zahájila svou činnost jednotka zřízená statutárním městem Zlínem složená z 12 členů, kteří vykonávají službu v jednotce
jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru. Tato jednotka je součástí
Sboru dobrovolných hasičů (SDH jako občanské sdružení) Zlín - Prštné, jelikož
současná legislativa neumožňuje jiné řešení ani název. Přestože je tato jednotka
profesionální a slovo "dobrovolný" není
právě na místě, název "hasičský záchranný sbor" mohou nést pouze jednotky požární ochrany typu I a IV, což jsou Hasičské záchranné sbory (HZS) ČR, resp. kraje
nebo podniku, v případě obce jde o Sbor
dobrovolných hasičů.

50 000 Kč), aby byla řádně vybavená a akceschopná. Postupně byla doplněna dýchací technikou typu Fenzy, vyprošťovacím
agregátem Holmatro s nůžkami a rozpěrkou, motorovou pilou Dolmar, rojáčkem
a ochrannými kuklami na odchyt a likvidaci obtížného hmyzu. K zásahům jsou také
využívána kalová a plovoucí čerpadla z výbavy Sboru dobrovolných hasičů obce Zlín Prštné.
Do výbavy patří také služební (výjezdové)
mobilní telefony s přenosem textových zpráv
od operačního důstojníka HZS Zlínského
kraje a analogové radiostanice značky
Motorola. Prostřednictvím základnové radiostanice a pomocí pagerů jsou vyrozumíváni a svoláváni členové jednotky SDHO Zlín Prštné, kteří v případě potřeby posilují stávající výjezdovou jednotku JPO II/1. Dalším
krokem v lepší a hlavně rychlejší komunikaci je hardwarové a softwarové propojení
s krajským operačním střediskem HZS.
Pomocí něhož je jednotce vyhlašován poplach jednotně a ve stejném čase jako jednotkám HZS Zlínského kraje.
Jednotka zasahuje převážně ve spolupráci s HZS Zlínského kraje ale i samostatně
při všech typech událostí. Zabezpečuje kulturní, společenské a sportovní akce.
Především fotbalové zápasy klubu Tescoma
Zlín, asistence při filmování, dětské dny atd.
Práce jednotky by měla být ještě kvalitnější a poskytovaná pomoc občanům ještě
ve větším rozsahu. Nákup nové, moderní
automobilové techniky s výbavou, ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, financovaný
z dotací státu, kraje a rozpočtu Magistrátu
města Zlína, to zcela jistě umožní.

Proč tato jednotka vznikla a co je jejím
úkolem? Požární ochrana v naší republice
prošla a prochází řadou změn, a jednou
z těchto změn je reorganizace jednotek a jejich zařazení v rámci plošného pokrytí a poplachových plánů krajů - obcí. Například:
ubylo a ubývá HZS podniků, které dříve ve
svých regionech suplovaly právě tyto jednotky SDH vyššího typu. Proto je nezbytné,
aby obce převzaly část úkolu na úseku PO,
za niž na svém území zodpovídají.
Ministerstvo vnitra spolu s HZS ČR a vedením krajů se snaží formou dotačních programů zlepšit technicko - materiální vybavení jednotek, a to nejen těch vybraných, ale
všech, aby se zvedla akceschopnost a úroveň požární ochrany jako celku. Proto je zde
i tato jednotka, která je součástí oddělení
krizového řízení Magistrátu města Zlína.
Úkol jednotky je zabezpečit nepřetržitou
pohotovost a výjezd k zásahu zmenšeného
STATISTIKA VÝJEZDŮ JEDNOTKY
požárního družstva nejpozději do pěti minut
OD 1. 5. 2007 DO 31. 5. 2008
od vyhlášení poplachu. Udržovat techniku,
Požáry
48
technické a věcné prostředky v akceschopPovodně a zátopy
7
ném stavu tak, aby ji bylo možno vždy pouÚnik ropných látek
5
žít k záchraně osob, zvířat či majetku při poTechnický zásah
19
žárech, haváriích, živelních pohromách
Odchyt likvidace obtížného hmyzu
9
nebo jiných událostech.
Planý poplach
7
Jednotka SDHO - JPO II/l zřízená statuCELKEM
95
tárním městem Zlínem má sídlo na hasičské
zbrojnici ve Zlíně - Prštném. Služební proAsistence při utkáních FC Tescoma Zlín 16
story vznikly minimální úpravou dřívějšího
Asistence ostatní
6
bytu správce. Sestávají se z kanceláře veliUkázky a cvičení
10
tele, služební místnosti (která v současné
CELKEM
32
době musí sloužit i jako šatna), kuchyňky
a sociálního zařízení. Rezervu zde skýtají
Josef Zoubek, velitel JPOII/1
půdní prostory pro vytvoření šaten a skladu
technicko - materiálního
zabezpečení. Nepřetržitou
službu zde vykonává ve čtyřech směnách 12 členů.
Systém střídání směn je
nastaven ve 12hodinovém
cyklu. Směna je tvořena
třemi členy (velitel, strojník
a hasič), které lze doplnit
dalšími členy na svolání pomocí pagerů, popř. sirény.
Základní výjezdovou techniku tvoří CAS 24/3 500
S 706 RTHP. Na této cisternové automobilové stříkačce (rok výroby 1984) muselo být provedeno mnoho
úprav a oprav (jen za období od 1. 5. 2007 za téměř Asistence hasičů při fotbalovém utkání.

pohledem
1. náměstka primátorky
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se vám v tomto čísle magazínu pokusil poopravit mínění široké veřejnosti o vzdělanosti a erudovanosti strážníků
Městské policie Zlín.
Není žádným tajemstvím, že se vede mnoho
obsáhlých diskusí, vedených v médiích i různě
v restauračních zařízeních, že strážníkem se
může stát úplně každý. A kdekterý nemá ani
středoškolské vzdělání.
Prakticky je tato "informace" brána tak, že kdo
se nedostane k Policii
ČR, stává se posléze
strážníkem.
Vzhledem k tomu, že
jsem v minulosti neměl
takovou možnost, jakou mám nyní, jako 1. náměstek primátorky, pověřený řízením této složky, chtěl jsem vědět, jak to se vzdělaností strážníků u MP Zlín ve skutečnosti je.
A zjištěný výsledek mě velmi těší.
V současné době pracuje u MP Zlín celkem
88 strážníků, z toho pouze 2 nemají v současné době dokončené středoškolské vzdělání,
ukončené maturitní zkouškou.
Středoškolsky vzdělaných strážníků je celkem 78. Ukončené vysokoškolské studium s titulem bakalář mají tři strážníci, z toho jeden
pokračuje v dalším studiu. S ukončeným magisterským či inženýrským studiem pracuje
u MP celkem 5 strážníků, z toho jeden pokračuje ve studiu doktorském.
Kromě těchto informací bych také rád připomenul, že strážník není strážníkem tzv. navěky.
Na rozdíl od policisty republikové policie, který
je po úspěšném složení zkoušky policistou až
do svého odchodu, u strážníků městských či
obecních policií tomu tak není. Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona
č. 553/91 Sbírky O obecní policii, jen má-li
platné osvědčení o splnění stanovaných odborných předpokladů. Toto osvědčení lze vydat
s platností nejdéle na dobu tří let. Proto každé
tři roky absolvuje každý strážník prolongační
zkoušky, a to před komisí ministerstva vnitra.
Tato zkouška se skládá z písemné části formou
testu a části ústní, probíhá obdobně jako
zkouška maturitní. Jen pro vaši představu, oblast jak písemné, tak i ústní části je poměrně
obsáhlá. Kromě znalosti základních zákonů, jako je zákon o obecní policii, zákon o přestupcích, zákon o obcích či zákon o provozu na pozemních komunikacích, musí mít strážníci
vědomosti o povinnostech, vyplývajících z vyhlášek a nařízení města, znát zákon o Policii
ČR, trestní a správní právo, živnostenský zákon, zákon o zbraních a střelivu atd. Strážník
má ze zákona právo, v případě neúspěšně vykonané zkoušky, tuto dvakrát opakovat. Pokud
ani poté neuspěje, jeho práce u městské či
obecní policie končí. Za existenci MPZ opakovali tuto zkoušku, a to pouze jednou, tři strážníci
a žádný strážník nemusel z důvodu nesplnění
této zkoušky ukončit pracovní poměr.
Kromě těchto zákonem určených zkoušek
probíhá na MPZ, na základě předem schváleného výcvikového plánu, další proškolování, zakončené přezkoušením z profesní sebeobrany,
střelby ze služební zbraně, fyzickými testy a také testy ze znalostí výše uvedených zákonů.
Toto přezkoušení neprobíhá jako prolongační
zkoušky jednou za tři roky, ale koná se každý
rok.
Za školení strážníků a jejich výcvik odpovídá
podle zákona o obecní policii obec, v tomto případě město Zlín.
Martin Janečka, 1. náměstek primátorky
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MÍSTNÍ ČÁST ŠTÍPA
V

ážení čtenáři,
jak jsme Vás již dříve v Magazínu Zlín
informovali, pokračujeme tímto článkem
v rubrice informací o činnosti úřadoven
místních částí Zlína.
První historická zmínka o Štípě pochází z roku 1391. Její jméno je zřejmě odvozeno od začátku původního osídlení
u panské stěpnice (v Štípí, v Štípů, "v háji Štípem zvaném").
Štípa leží severovýchodně od Zlína ve
vzdálenosti cca 7 km v nadmořské výšce
270 m v Jihozápadní části Hostýnských
vrchů. Katastrální území má rozlohu
690 ha. V obci je 606 domů a žije zde
1765 obyvatel (k 31. 12. 2007). Obec Štípa se stala příměstskou částí v roce
1976.

Úřadovna Magistrátu města Zlína pro
místní část Štípa (adresa: Lešenská 141,
Zlín - Kostelec) svou činnost zahájila v roce 1991, úřední hodiny jsou v pondělí od
8 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 18 hodin, v úterý pak od 8 do 11 hodin, tel. č.:
577 914 953, email: uradovnastipa@muzlin.cz. Kontaktní osobou je paní Hana
Kőnigová. Ve spolupráci s pracovnicí úřadovny pracuje taktéž již od r. 1991 sedmičlenná Regionální komise Štípa.
V roce 2007 navštívilo úřadovnu přibližně 459 občanů. K řešení bylo postoupeno 542 podnětů od obyvatel. V místní
části jsou čtyři stanoviště vývěsních
skříněk - na každém z nich bylo zveřejněno 140 ks materiálů (informace
Magistrátu města Zlína, usnesení rady,
zastupitelstva, veřejné vyhlášky aj.).
Na pracovnici úřadovny se občané obraceli především s žádostmi o řešení:
opravy veřejného osvětlení, opravy rozhlasu, údržby čistoty, opravy komunikací a chodníků, výstavby chodníků pro
pěší, dopravní situace, parkování
u Lešné, obnovy zeleně, dokončení kanalizace, úprav a zřizování místnosti
a ploch pro volnočasové aktivity aj.
Podněty občanů jsou řešeny taktéž prostřednictvím veřejných setkání zástupců
Rady města Zlína a Magistrátu města
Zlína s občany místní části Štípy. První
setkání se uskutečnilo v roce 1995 a od té
doby měli občané možnost své požadavky
a podněty sdělit na těchto setkáních šestkrát (r. 1997, 1999, 2001, 2003, 2005,

6

2007). Zápisy z této besedy bývají vždy
vyvěšeny ve vývěsních skříňkách vč. informací, jak jsou úkoly vyplývající ze setkání plněny. Zápisy jsou taktéž zveřejněny na internetových stránkách města
www.mestozlin.cz (v sekci Informace
o MMZ/ Setkání s občany).
V roce 2001 byla zřízena funkce pracovníka na údržbu - tzv. "cestáře", který
se ve spolupráci s pracovnicí úřadovny
stará o čistotu a úklid místní části Štípa.
Velké travnaté plochy však pravidelně
ošetřuje odbor městské zeleně.
V minulých letech byla dokončena výstavba chodníku pro pěší podél komunikace Nová cesta, v současné době byl
opraven povrch komunikace Velíkovská,
v letošním roce by měly být zahájeny
další akce - a to kanalizace, oprava komunikace Pod Větřákem a chodník podél
ní. Byla provedena rekonstrukce a přístavba školní jídelny (vč. nového vybavení), v základní škole byla dále vyměněna
okna, střecha a zbudovány nové třídy
z bývalé auly. Škola, kterou navštěvuje
v současné době 403 žáků nejen ze Štípy, Kostelce, Velíkové, ale i okolních obcí, Hvozdné, Ostraty i Lukova, oslavila
v roce 2006 55. výročí založení. V tomto
roce získala také mezinárodní titul
"Ekoškola". V obci byly zřízeny hlásiče
Varovného
Informačního
systému
Obyvatelstva (VISO), které budou sloužit
i jako místní rozhlas - do budoucna by
však bylo žádoucí navýšit počet hlásičů.
Za restaurací u kostela byl postupně vybudován dětský koutek s hracími prvky.

Dominantou Štípy je kostel Narození
Panny Marie, který patří mezi nejkrásnější barokní stavby na Moravě. Dal jej
vystavět Albrecht z Valdštejna na památku své manželky Lukrecie. Město Zlín
přispělo finančně na opravu kostelních
varhan a přispívá i na varhanní koncerty, na které přijíždí veřejnost z širokého
okolí. V blízkosti kostela je původní starý kostelík, který se postupně opravuje.
Štípa je neodmyslitelně spjata se Zoo
a zámkem Lešná, na které město přispívá velkou měrou a které byly zpřístupněny veřejnosti již v roce 1946.

Další památkou je větrný mlýn holandského typu z roku 1858, "Větřák",
který se jediný v oblasti dochoval i s původním technickým zařízením. I zde byla
vlastníkům poskytnuta městem finanční
podpora na opravy lopat.

Na společenském životě v místní části
Štípa se podílí několik občanských sdružení a spolků. K nejaktivnějším patří
Sbor dobrovolných hasičů. SDH pořádá
soutěže, cvičení, sběr železného šrotu,
udržuje lidové tradice "vodění medvěda",
a to ve spolupráci s ČČK a TJ Sokol. TJ
má několik oddílů: např. zaměřených na
turistiku, cvičení a fotbalový klub FC
Štípa, který se hodně věnuje malým
sportovcům. Dále ve Štípě funguje Český
červený kříž, Český svaz žen, Český svaz
včelařů, Sarkander (sdružuje katolickou
mládež), zastoupení zde má i Český svaz
zahrádkářů a Český myslivecký svaz
(Myslivecká společnost Ostřice). Pracuje
zde i velmi dobře Klub maminek a Klub
seniorů.
Tradiční akcí se stal Dětský den, který
se koná za spolupráce skoro všech spolků a také podnikatelů. SDH pořádá každoročně běh "Putovní pohár štípského
beránka" a Drakiádu. Štípa je nejen hezkou částí, ale také známým poutním
místem. Svátkem pro všechny občany
Štípy je Mariánská pouť, která se koná
vždy první neděli v září. Na slavnostní
mše, návštěvu kostela, ale i pouťových
atrakcí se sjíždějí lidé z celého okolí.
O Štípě se dá říci, že vzhledem k velké
výstavbě a přibývajícím obyvatelům je
tato část města zajímavou lokalitou pro
příjemné bydlení a vyžití.
Odbor kanceláře primátora

ZAJÍMAVÝ PROJEKT COMENIUS
Střední škola hotelová Zlín, s. r. o., je partnerským členem projektu "Different Bridges
from School to Professions", který je zaměřen
na porovnání a poznání vzdělávacích systémů
v různých zemích (Česká republika, Estonsko,
Německo, Portugalsko, Rakousko, Turecko)
a způsobů, jakými jsou mladí lidé vedeni k budoucí profesní kariéře. Komunikačním jazykem je angličtina. Dvouletý projekt (2007 2009), který vznikl na kontaktním semináři
v polské Lodži na podzim 2006, je financován
z grantových prostředků Evropské unie.
V prvním roce se školní koordinátoři ze šesti zemí zúčastnili týdenního setkání
v Norimberku (listopad 2007), kde, vedle plánování dalších aktivit projektu, měli možnost
důkladně poznat německý školský systém
a setkat se s kolegy z různých vzdělávacích institucí. Studenti z partnerských škol si pak od
listopadu 2007 vyměňovali informace o sobě,
školním životě, volném čase a poznávali tak život v odlišných kulturách. Od února se pak

členové týmů zaměřili na získání a zpracování
informací o své zemi, městě a vzdělávacím
systému a intenzivně pracovali na vytváření
počítačových prezentací.
Přípravy a tvrdá práce vyvrcholily v dubnu
2008, kdy se studenti spolu s pedagogy ze šesti zemí zúčastnili setkání na rakouské partnerské škole v Grosspetersdorfu, ve východní části Rakouska (spolková země Burgenland).
V Rakousku naplánovali koordinátoři aktivity pro další část projektu a společně se setkají
již v listopadu na partnerské škole v Estonsku.
SŠH Zlín, s. r. o., a ČR úspěšně reprezentují
studenti: Marie Juráňová, Vít Koncer, Petra
Malantová, Jiří Nový, Jiří Vaculík a Zuzana Železníková spolu s šéfkou týmu Comenius Mgr.
Danuší Karlíkovou a školním koordinátorem
akce Mgr. Michalem Trchalíkem.
Aktuální dění na projektu sledujte na:
www.strednihotelova.cz,
http://comeniuspartnership.blogspot.com/
Comenius Team, SŠH Zlín, s. r. o.

DO EVROPY NA ZKUŠENOU
Zkvalitňování podmínek vzdělávání je jistě
prioritou v oblasti řízení všech středních škol.
Ve Střední škole obchodně technické, s. r. o.,
zřízené Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
uplatňujeme již několik let obohacení profesní
přípravy našich studentů v průběhu studia
o zahraniční stáže. V letošním roce jsme obdrželi podporu již čtvrtého projektu "Europe to
gain experience" (do Evropy na zkušenou)
z evropského programu Leonardo da Vinci.
Projekt, který škola předložila, byl Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy
hodnocen jako mimořádně kvalitní a získal
v hodnocení plný počet 100 bodů. Naši studenti tak budou moci v nastávajících třech le-

tech prohlubovat své znalosti a dovednosti jazykové i odborné ve dvoutýdenních stážích
v Polsku, Rakousku, Slovinsku, ale také ve
Florencii, Kalábrii a na Maltě. Celkem vycestuje 12 skupin studentů s pedagogickým doprovodem. Novinkou v tomto projektu je
i účast dvou skupin chlapců připravujících se
na budoucí profesi v učebním oboru zámečník. Hostiteli jim bude partnerská strojírenská
škola ve Slovinsku. První skupiny vycestují již
na podzim tohoto roku. Přejeme účastníkům
hodně úspěchů při stážích a spoustu výjimečných zážitků z poznávání jiných zemí.
Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka,
Střední škola obchodně technická, s. r. o.

Samari plánuje brigádu na Ukrajině
Ve dnech 27. července až 10. srpna 2008 se
chystá parta 20 dobrovolníků modernizovat
sedm místností pro pacienty v nemocnici ve
Vinogradovu. Jedná se především o rekonstrukci elektroinstalace, výměnu podlahových krytin, zřízení rozvodu kyslíku a prove-

dení maleb a nátěrů. Samari dává přednost
spolehlivým brigádníkům s praktickou zkušeností z uvedených činností. Bližší informace podá Ing. Petra Nováková, samari@samari.cz, 777 651 155.
-ar-

PODĚKOVÁNÍ ZA DEN ZEMĚ
Prostředí, které nás obklopuje, přispívá velkou měrou k našemu zdraví a pocitu celkové
spokojenosti. Životní prostředí a jeho rovnováha
jsou však stále více zatěžovány mnoha faktory
lidské činnosti. Proto má svátek Země velký význam při zviditelňování hodnoty kvalitního životního prostředí.
Také ve Zlíně se snažíme o to, aby široká veřejnost měla možnost se alespoň jednou za rok
zastavit a zamyslet se nad stavem životního prostředí, ve kterém žijeme.
V letošním roce se konaly oslavy Dne Země ve
Zlíně s tématem "Ekologická domácnost" ke konci dubna, a to hned na několika místech. Již tradičně představily své aktivity v den hlavní akce
na náměstí Míru mnohé organizace a sdružení,
zabývající se ochranou životního prostředí, i několik základních škol s prezentacemi svých
vlastních činností. Na zúčastněné děti čekala
spousta poučné zábavy i soutěží včetně doprovodného programu s vystoupením mnoha škol
na podiu. Na náměstí proběhla výstava a vyhodnocení vyhlášené výtvarné soutěže "Naše zdravé
školní dopoledne", Karel Kerouš představil svá
živá zvířátka s poutavým povídáním, odpoledne
oživil náměstí koncert kapely Sudovjan. Mezitím
se konaly v parku u knihovny atraktivní lanové
aktivity sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU a program Junáků s hrami zaměřenými na úspory
energií v domácnosti.

Další hojně navštívenou a oblíbenou akcí se
stal tradiční sobotní Pohádkový les, který zaujal
naše nejmenší spoustou soutěží i závěrečným táborákem, a taktéž 1. ročník Netopýřího výšlapu
s pohybovými aktivitami i poučením přímo v lese na Lazech. Večerní návštěva zlínské hvězdárny byla příjemnou tečkou za chvílemi strávenými v přírodě.
Ekocentrum Čtyřlístek připravilo jako každoročně soutěž pro školy "Poznej a chraň", Zoo
Lešná se zapojila do oslav svým programem pro
děti.
Potěšující je zájem základních škol o úklidy
potoků, přilehlých lesů i okolí školy. Letošní rok
se úklidů zúčastnilo 11 škol: ZŠ Komenského I,
ZŠ Okružní, ZŠ Křiby, ZŠ Praktická na ul.
Mostní, ZŠ Štípa, ZŠ Želechovice, ZŠ Štefánikova, ZŠ Dřevnická, ZŠ M. Alše, ZŠ speciální
a Praktická při DD Zlín-Lazy, MŠ Malenovice, tř.
Svobody.
U příležitosti Dne Země byl vydán informační
leták "Doma chytře a úsporně" s nápady, jak se
člověk doma může chovat také ekologicky (nyní
k dispozici v informačním středisku MMZ a na
odboru ŽPaZ).
Den Země pořádal Magistrát města Zlína,
odbor životního prostředí a zemědělství, ve
spolupráci s organizacemi, kterým mnohokrát děkuje za spolupráci.
-OŽPaZ-

SPRÁVNÍ RADA FONDU
NA OPRAVY
A MODERNIZACE
BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí úvěrů na opravy bytů,
rodinných a bytových domů.
Úvěry se budou poskytovat v souladu se
statutem Fondu na opravy a modernizace
bydlení.
Úvěry na opravy a modernizace stávajícího
bytového fondu mohou čerpat občané
a právnické osoby vlastnící byty, rodinné
nebo bytové domy na území statutárního
města Zlína. Úvěr lze čerpat například na
obnovu střechy, zateplení obvodového
pláště, rekonstrukci technického zařízení
nebo na výměnu oken. Prostředky úvěru
nelze použít na opravy nebytových prostor
v domě, jako jsou například garáže, prádelny, dílny. Úvěr lze použít jen do výše
50 % nákladů požadované opravy nebo
modernizace. Fyzické osobě je možno poskytnout úvěr nejvýše do částky 100 tisíc Kč a právnické osobě nejvýše do částky
500 tisíc Kč.
Roční úroková sazba činí 3 % a doba
splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěry, povinné doklady,
náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou uvedeny ve statutu Fondu na opravy a modernizace bydlení, který je k dispozici na internetové adrese www.mestozlin.cz - Statutární město Zlín - Statuty
fondů, nebo v informačním středisku
Magistrátu města Zlína.
Formuláře žádostí o úvěry je možné získat na Odboru ekonomickém Magistrátu
města Zlína, nám. Míru 12, kancelář č.
117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288,
na informačním středisku Magistrátu města Zlína nebo v elektronické podobě na adrese www.mestozlin.cz - Vyhlášená výběrová řízení a soutěže - VŘ na poskytnutí
úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
Vyplněné žádosti je třeba doručit včetně
příloh do kanceláře č. 117 nebo na podatelnu Magistrátu města Zlína, nám. Míru
12, v termínu do 16. července 2008.
JUDr. Jan Zlínský,
předseda správní rady fondu
na opravy a modernizace bydlení

ZAHRÁDKY BUDOU
V JEDNOTNÉM STYLU
Rada města Zlína schválila pravidla pro
jednotný vizuální styl sezonních restauračních zahrádek v centrální části města.
"Novými pravidly se budou muset provozovatelé řídit od příštího roku s tím, že ke
změnám současného stavu by mělo dojít
postupnou výměnou dožilých stávajících
konstrukcí a vybavení," řekl náměstek
primátorky Miroslav Šenkýř a dodal, že
výpůjčky pro konkrétní umísťování restauračních zahrádek budou podmíněny
schválením příslušné dokumentace Útvarem hlavního architekta.
-mm-
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Stavba roku 2007 Zlínského kraje má již vítěze
Letos již po šesté byly vyhlášeny
výsledky soutěže STAVBA ROKU
ZLÍNSKÉHO KRAJE. Soutěž vyhlašuje
Krajská stavební společnosti při Svazu
podnikatelů ve stavebnictví, pod záštitou Rady Zlínského kraje a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Českou
komorou autorizovaných architektů.
Naše město sponzoruje studentské
práce a hlavní architekt Zlína je od počátku soutěže předsedou odborné poroty. Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů
v oblasti stavebnictví ve Zlínském kra-

Vítězem v kategorii Stavba občanské vybavenosti se stala novostavba „Polyfunkční dům“ ve Zlíně
na ulici Bartošova - Vodní.

ji a přiblížení nových staveb a jejich
autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské
subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje. Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskutečnilo tentokrát
v Městském domě kultury Elektra
v Luhačovicích dne 29. května.
Stavby přihlášené do soutěže posuzuje každoročně odborná porota složená ze zástupců výše uvedených subjektů podle několika kritérií, přičemž
každý objekt navštíví. Jednak se přihlíží na celkový architektonický výraz
díla, na kvalitu stavebních prací , na
vhodnost použití stavebních materiálů
a výrobků a profesní zvládnutí komplexní realizace stavby. Všímá si i doby realizace díla a jeho celkových
nákladů, originality konstrukčního řešení i řešení stavebních detailů.
Nezanedbatelnou roli hraje ekologická
stránka stavby, úspory energií, a také
obsahová náplň a společenský význam stavby. V letošním roce se soutěžilo opět v sedmi kategoriích a přihlásilo se do nich 21 staveb. Je to o 14
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méně než v minulém roce, ovšem jejich kvalita byla velmi vyrovnaná a navíc je evidentní, že celková kvalita provedení má vzrůstající trend.
Hlavní cenu Stavba občanské vybavenosti získala hned dvě díla - "Oprava
a rekonstrukce vily Alpská růže"
v Luhačovicích, kdy se jednalo o ob-

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA
novu památkově chráněného objektu,
a dále byla oceněna velká novostavba
ve Zlíně, která po letech dotvořila nároží v centru - "Polyfunkční dům Zlín
na ulici Bartošova - Vodní". Důvodem
bylo velmi kvalitní provedení staveb,
které se diametrálně lišily jak rozsahem a charakterem stavebních prací,
tak i výší investic. V kategorii Domy
pro bydlení hlavní cenu získaly za vyvážené celkové řešení "Bytové domy
Baťov, Otrokovice", čestné uznání bytové domy na Jižních Svazích "Bydlení u Centrálního parku - Zlín
I. etapa" a tři bytovky vedle hotelu
Moskva - "Bytový komplex Zlín, ulice
Březnická". V kategorii Rodinné domy
byl oceněn "Rodinný dům č.p. 429,
Zlín - Louky" , a přestože byl v soutěži
osamocen, je dobrým příkladem kultivovaného bydlení, tolik odlišného od
povětšinou podprůměrné produkce
katalogových domků. Hlavní cenu
Průmyslové a zemědělské stavby získala stavba "Skladová hala firmy
ARLES, s.r.o., Fryšták".
V kategorii Dopravní, inženýrské
a ekologické stavby získala hlavní ce-

nu "Silnice II/492 Luhačovice, křížení
se silnicí III/4922" a čestné uznání
obdržely stavby "Čistá řeka Bečva",
"ČOV v Lidečku ". V slibně se rozvíjející kategorii Rozvojové programy měst
a obcí hlavní cenu získala úprava
centra v Karolince - "Karolinka Radniční náměstí". Čestné uznání bylo uděleno stavbám "Podnikatelský inkubátor Vsetín" a "Sportovní a společenské centrum ve Valašské Bystřici".
Do Karolinky putovala i Cena novinářů, kterou každoročně uděluje
Syndikát novinářů ČR, Zlínského kraje. Zvláštní cena za stavbu realizovanou v zahraničí nebo v České republice mimo Zlínský kraj, kdy projektant
či dodavatel mají sídlo ve Zlínském
kraji, byla udělena stavbě "Hotel Mlýn,
Český Krumlov".
Slavnostní vyhlášení vyvrcholilo již
tradičně udělením Ceny hejtmana
Zlínského kraje. Pan Libor Lukáš ocenil nejvýše stavbu " Silnice R55
Otrokovice - obchvat Severovýchod".
V letošním ročníku jsme se rozhodli
neudělit nejvyšší ocenění - Cenu
Grand Prix architekta Pavla Nováka,
neboť žádná ze staveb svým významem, způsobem či výjimečností řešení
dle našeho názoru této ceny nedosáhla.
Všechny přihlášené projekty budou
vystaveny do konce července na naší
radnici v Galerii 2. patro, kde si je můžete volně prohlédnout. Také je můžete vidět na našich městských internetových stránkách www.mestozlin.cz,
v sekci Architektura a územní plánování.
Ing. arch. Dagmar Nová,
hlavní architektka města

Vítězem v kategorii Stavba občanské vybavenosti se stala obnova vily – „Oprava a rekonstrukce vily
Alpská růže“ v Luhačovicích.

ROZHOVOR S KRONIKÁŘEM PANEM LAMPEREM
V dobách našich předků patřil kronikář spolu s učitelem, starostou
a farářem k nejváženějším obyvatelům měst a vesnic. Jak jste se k tomuto vzácnému úkolu nebo dokonce
"poslání" dostal Vy?
Hierarchie důležitosti a váženosti komunálních osob v naší hekticky prožívané realitě se dnes stává spíše úsměvnou rustikální připomínkou, než
důvěryhodnou skutečností.
V případě kroniky jde o paměť - nikoliv jen vzpomínání, ale o trvalé zachování života obce v nezkreslené podobě.
Paměť totiž ráda vypadává - zejména
když se nám to nehodí. Pro kroniku
musí vždy platit, že "co je psáno - to je
na věčné časy dáno"! Právě to zřejmě
vedlo i našeho prvního prezidenta TGM,
aby nedlouho po získání samostatnosti
republiky podepsal Zákon o knihách
pamětních, které měly pro potomky zachovat v každé obci její historii neprodleně v nepřizdobeném obrazu. Však
oba následné totalitní režimy - nacistický i komunistický - si na kronikách
okamžitě po získání moci patřičně
smlsly. Ten první kroniky zabavil a obcím odebral - ten druhý ostražitě hlídal
a prověřoval osobu kronikáře. Ten musel zaznamenávat jen "pravdu" a úspěchy dle "stranovlády". O tom ostatně
svědčí i zlínská či spíše gottwaldovská
kronika, která má v roce 1968 dvě verze. Ta první, pravdivá, o příchodu okupantů a jejich řádění - vlastně neexistuje. On totiž odešel i kronikář - "na furt".
Je však chválena internacionální pomoc spojenců, kteří přišli včas, aby
nás zachránili před imperialistickými
zloduchy.
Zlín oficiální kroniku dlouho neměl.
Naštěstí tu však byl baťovský tisk a vydávané Ročenky - a komunisté ji založili až v r. 1963 a do listopadu 1989 se na
jejich 25 svazcích podepsalo 5 autorů,
píšících v přísných ideologických direktivách "socialistického realismu".
Všechny jsou k dispozici v archivu na
Klečůvce. Na těch "posametovaných" 16
si zavzpomínali 4 kronikáři. Moje maličkost od r. 1995.
Tehdy v rychlém sledu dva zemřeli
a magistrát hledal inzerátem jejich
náhradu - mezi učiteli nebo archiváři.
Já svou celoživotní profesí a zaměřením jsem se většině i dnešních kronikářů zcela vymykal. Mou jednoznačnou předností však byla láska
k rodnému městu a celoživotní náplň
- nikoliv bačkory a nářky nad nastupující životní svízelí. A kronikářské
ostruhy jsem si vysloužil již před půl
stoletím u skautské kroniky. Navíc
byla historie moje celoživotní láska i když do té doby orientovaná na techniku a ekonomii.
Psát kroniku je velmi zodpovědný
úkol, vždyť vytváříte odkaz pro budoucí generace. Jak volíte témata,
která zapisujete? Jaká jsou pravidla

pro zaznamenávání naší současnosti?
Význam kroniky vyplývá již z Vaší
předcházející otázky. Témata si nevybírám. Ta neustále nastoluje život
osmdesátitisícového města a jejich
pravdivý průběh je nutno zachovat
pro budoucí - a to nikoliv jen ta dobrá a příkladná, ale i ta špatná, neřestná, která se nám nelíbí. Kronikář
si nesmí ani nic vymýšlet či nadsazovat. To vyplývá již z původního
Masarykova zákona z roku 1920: za-

chovat události PRAVDIVĚ v jejich reálné podobě. Ostatně na to doplatil již
ve středověku náš přední kronikář
Hájek, i když jeho Kronika česká byla
asi naším prvním historickým bestsellerem a dodnes patří mezi nejčtenější. O významu kronik pro národní
historii nás přesvědčuje nejen nejznámější Kosmova, ale i nedávno za 8 milionů vydražený a pro ČR získaný
fragment Kroniky "tak řečeného
Dalimila" ze 14. století. Jde totiž o národní poklad.
Kroniku píšete již 13 let. Co Vám
nejvíce utkvělo v paměti? Na co se
naopak snažíte zapomenout?
No - píšu ji oficiálně téměř 15 let od
r. 1995 - ale archivní podklady jsem začal soustřeďovat již před desetiletími.
Na nic nelze jednoduše ZAPOMENOUT ale pouze zasunout. Mezi ty nejnepříjemnější a bolestivé patří zejména ty
z osobní oblasti a životních zklamání.
Když jsem po vpádu vojsk a vyjádření
odporu s tzv. internacionální pomocí
v r. 1968 ztratil zaměstnání a více než
20 let byl StB evidován a sledován jako
NEPŘÁTELSKÁ OSOBA s občanskými
právy na úrovni podčlověka. A také
když se posléze v pardubickém archivu
ministerstva dozvíte, kdo z blízkých
sousedů či spolupracovníků vás zrazoval a udával. Ale dosti nářků. Těch
krásných, nezapomenutelných prožitků
byla určitě převaha. A v tom je ta pravá
posila života. V mé věkové kategorii
dnešních téměř osmdesátníků jsme
měli to štěstí prožít ještě půl života první samostatné republiky, poté první dva

či tři okouzlující roky po skončení války
a zbavení se okupantů a nakonec úleva
v prvních letech po listopadovém sametu. To nedokázaly přehlušit ani roky
s udavači či kořistníky a tuneláři veřejného rodinného stříbra.
Žijeme v době, kterou mnozí nazývají hektickou. V době plné počítačů,
internetu. Proč je důležité psát kroniku? Vždyť vše můžeme najít na již
zmíněném internetu.
Kronika a počítače? Pro mne jsou to
neslučitelné konstanty. Ke kronice patří rukopis - počítače do statistiky, účetnictví a rychlé informatiky. Naše generace ještě zažila ve školních osnovách
krasopis a psaní s násadkovými pery
a kalamáři v lavicích. Můj rukopis je
poněkud kaligrafický, ale snažím se,
aby byl i čitelný. Podle zavedených regulí by do textu nemělo být nic vlepováno ani dodatečně vpisováno či přepisováno. Snažím se tyto zásady ctít
a fotografie či výstižné novinové dobové
originality soustřeďuji v přílohové části,
která je její samostatnou částí.
Asi není možné si kroniku prohlédnout? Nebo se pletu?
Kronika města je oficiální archiválií
a podle toho s ní musí být zacházeno
a pečováno. Svazky do r. 1995 jsou uloženy na Klečůvce - od tohoto roku pak
v městském archivu na radnici. Ještě
prvorepublikové prováděcí směrnice
ukládaly možnost veřejné prohlídky
obecních kronik ve tříletých intervalech. Ve Zlíně jsme uspořádali přehlednou výstavu k městu se vztahujících
obecních, školních a spolkových kronik
přímo v radniční budově v září 2005.
Prohlédla si ji většina místních škol
a stovky pamětníků či zájemců o historii města. V této praxi bychom měli
i v budoucnosti pokračovat.
Moje poslední otázka se nabízí sama: KDO nebo CO Vám v kronikářské
práci pomáhá?
Tak určitě nejvíce má obětavá manželka. Ta dokáže celou řadu věcí obstarat, zařídit a přinést - navíc i poklidný
domácí servis. Trvalým informačním
zdrojem je zlínská špičková Knihovna F.
Bartoše a její ochotný personál.
Nemohu opomenout ani doslovný informační poklad, soustředěný v původním
baťovském archivu ve 32. budově továrního areálu. Jeho centrála - státní archiv v zámku na Klečůvce má jistou nevýhodu ve své časové náročnosti
a dostupnosti. A přímo na radnici se mi
dobře spolupracuje s paní Orságovou,
která mj. pečuje i o tento magazín, jehož vydávání a úroveň považuji pro
zlínské občany za velmi záslužné. Všem
i na tomto místě vyjadřuji mé upřímné
poděkování.
Děkuji za rozhovor
Marie Masaříková
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Červenec v kultuře
Pondělí 7. července v 10 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
ČR-2008-120 minut-Bontonfilm-(15)
Osudy tří hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá příběh lásky, přátelství
a odpuštění.
V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská,
Ladislav Šedivý. Režie: Bohdan Sláma
Čtvrtek 10. - neděle 13. července v 17 hodin
Pondělí 14. - středa 16. července v 19.30 hodin
MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
USA-2007-111 minut-titulky-Palace Pictures-(12)
Cesta sebepoznání jako lék na zlomené srdce...
V hlavních rolích Norfah Jones, Jude Law, Natalie
Portmon. Režie: Wong Kar Wai
Čtvrtek 10. - neděle 13. července v 19.30 hodin
Pondělí 14. - středa 16. července v 17 hodin
INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA-2008-123 minut-titulky- Bontonfilm-(12)
Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na
stříbrné plátno.
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf,
Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent
Režie: Steven Spielberg
Středa 16. července ve 14 hodin
ĎÁBLOVA DÍLNA
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Rakousko/Německo-2007-98 minut-titulky-HCE-(12)
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech
dob! Strhující vzpomínky vězně č. 64401. V hlavních rolích Karl Markovics, August Diehl, Marie Bäumer
Režie: Stefan Ruzowitzky
Čtvrtek 17. - neděle 20. července v 17 hodin
Pondělí 21. - středa 23. července v 19.30 hodin
LETS DANCE 2 - STREET DANCE
USA-2008-98 minut-titulky-SPI-(12)
Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš...
Režie: Jon Chu
Čtvrtek 17. - neděle 20. července v 19.30 hodin
Pondělí 21. - středa 23. července v 17 hodin
MEJDAN V LAS VEGAS
USA-2008- 99 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Štěstí na dosah? Komedie s Cameron Diaz a Ashtonem
Kutcherem v hlavních rolích. Režie: Tom Vaughan
Čtvrtek 24. - neděle 27. července v 17 hodin
WINX CLUB
- VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Itálie-2007-89 minut-animovaný-český dabing-SPI-(0)
Před lety se nejmocnější mágové Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou
mladé dívky Bloom, víly dračího plamene...
Režie: Iginio Straffi
Čtvrtek 24. - neděle 27. července v 19.30 hodin
Pondělí 28. - středa 30. července v 17 a v 19.30 hodin
STALO SE
USA-2008-titulky-Bontonfilm-(15)
Mohli jsme to vycítit... - Viděli jsme znamení... - A teď se
to stalo... Režie: M. Night Shyamalan

VELKÉ KINO
Úterý 1. - středa 2. července v 17 hodin
SUPRHRDINA
USA-2008-85 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Má superschopnosti a nebojí se je použít...
Režie: Craig Mazin
Úterý 1. - středa 2. července v 19.30 hodin
ÚHEL POHLEDU
USA-2008-90 minut-titulky-Falcon-(12)
8 lidí - 8 úhlů pohledu - 1 pravda
V hlavních rolích Denis Quaid, Matthew Fox, Forest
Whitaker
Režie: Pete Travis
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Čtvrtek 3. - neděle 6. července v 17 hodin
Pondělí 7. - středa 9. července v 19.45 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR-2007-95 minut-(12)
Když už nevíte koho podvádět, zbývá podvádět snad jen
sám sebe.
V hlavních rolích Josef Polášek, Ela Lhotská
Režie: Jan Prušinovský
Čtvrtek 3. - neděle 6. července v 19.30 hodin
Pondělí 7. - středa 9. července v 17 hodin
SEX VE MĚSTĚ
USA-2008-145 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Romantická komedie - pokračování seriálových příběhů
Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy o tom, jak žijí
čtyři roky po skončení seriálu...
Režie: Michael Patrick King

Čtvrtek 31. července - neděle 3. srpna v 17 a 19.45 hod.
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
USA-2008-144 minut-český dabing-Falcon-(0)
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo - Skříň
je pryč - Bílá čarodějnice je mrtvá...
Režie: Andrew Adamson

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice,
tel.: 577 103 284
Pátek 4. - neděle 6. července v 19.30 hodin
VRATNÉ LAHVE
ČR-2007-103 minut-Falcon-(0)

Červenec v kultuře
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení.
Mimořádně úspěšná rodinná komedie scenáristy Zdeňka
Svěráka a režiséra Jana Svěráka
V hlavních rolích Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček,Pavel Landovský, Jan
Budař, Ondřej Vetchý, Nela Boudová.
Režie: Jan Svěrák
Pátek 11. - neděle 13. července v 19.30 hodin
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-SPI-(0)
Tragikomedie, ve které Ivan Trojan, jako vesnický outsider, vyvádí jeden průšvih za druhým...
Režie: Jiří Vejdělek
Pátek 18. - neděle 20. července v 19.30 hodin
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější - druhou pro mě, na
kuráž!
Letní komedie s Kryštofem Hádkem a Lukášem
Langmajerem v hlavních rolích
Režie: Tomáš Bařina
Pátek 25. - neděle 27. července v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-120 minut-Bontonfilm-(15)
Osudy tří hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá příběh lásky, přátelství
a odpuštění.
V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská,
Ladislav Šedivý
Režie: Bohdan Sláma

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE VE VELKÉM KINĚ
A V KINĚ KVĚTEN V MĚSÍCI ČERVENCI N E K O N A J Í

GOLDEN APPLE CINEMA
Od 3. července
KUNG FU PANDA
USA-2008-animovaná komedie-92 minut-český dabing-(0)
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zrodil nový hrdina- mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po
Režie: Mark Osborne, John Stevenson
Hrají: v českém znění: Saša Rašilov, Otakar Brousek st.,
Miroslav Táborský, Tereza Bebarová
Od 10. července
BATHORY
ČR- 2008-140 minut-historický thriller-premiéra-(12)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní.
Režie: Juraj Jakubisko
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel
Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka,
Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Franco Nero
Od 10. července
KOPAČKY
USA - 2008-110 minut-komedie-titulky-Bontonfilm-(15)
Neskutečně katastrofická romantická komedie
Režie: Nicholas Stoller
Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell
Brand
Od 17. července
NEUVĚŘITELNÝ HULK
USA-2008-akční-112 minut-titulky-premiéra-(12)
Vzteky zelený vědecký génius získal novou tvář...
Režie: Louis Leterrier
Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt,
Robert Downey Jr.

Od 17. července
ROLLING STONES
USA/Velká Británie-hudební dokument-108 minut-titulky-Bioscop-(0)
Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů
na podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku.
Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Martin Scorsese,
Christina Aquilera, Bill Clinton a další.
Od 17. července
ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA-2008-dobrodružný/rodinný-96 minut-český dabing-(0)
Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem na ostrově
kdesi uprostřed Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton,
ona se baví vymýšlením dobrodružných výprav po ostrově...
Režie: Jennifer Flackett, Mark Levin
Hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler,
Michael Carman
Od 24. července
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA-2008-sci-fi thriller-titulky-premiéra-(12)
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů.
Režie: Chris Carter
Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet,
Billy Connolly
Od 24. července
RUDÝ BARON
Německo/VB-2007-120 minut-válečný/dobrodružný-titulky-premiéra-(0)
Jeho největším vítězstvím byla láska
Režie: Nikolai Müllerschön
Hrají: Matthias Schweighöfer, Joseph Fiennes, Til
Schweiger, Lena Headey, Jan Vlasák a další
Od 24. července
SISSI A YETTI
Německo-2007-animovaná dobrodružná komedie-85 minut- český dabing-(0)
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě.
Světě tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani
pravda...
Režie: Michael "Bully" Herbig
Hrají: v českém znění: Lumír Olšovský (Sissi/Franz),
Josef Carda
Od 31. července
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA-2008-dobrodružný-česká verze-Bontonfilm-(0)
Zlo se právě probudilo
Režie: Rob Cohen
Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh,
John Hannah, Luke Ford

SENIORŮM
Středa 23. července v 10 hodin
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)
Letní komedie s Kryštofem Hádkem a Lukášem
Langmajerem v hlavních rolích nás zavede na moravské
vinice. Režie: Tomáš Bařina

KRAJSKÁ GALERIE
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Nový zlínský salon 2008

do 7. 9.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
V. Nový zlínský salon 2008

do 7. 9.

12. BUDOVA TOVÁRNÍHO AREÁLU
V. Nový zlínský salon 2008

do 7. 9.

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

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz
63. KONCERTNÍ SEZONA 2008 - 2009
Prodej předplatného pokračuje 18. srpna
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty začíná
1. září
www.filharmonie-zlin.cz
Pokladna FBM:
577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
21. července 2008 v 19.30
Dům Elektra Luhačovice
KONCERT V RÁMCI
17. ROČNÍKU FESTIVALU JANÁČEK A LUHAČOVICE
Martin Dlouhý - Festivalová ouvertura
Johannes Brahms - Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll
Leoš Janáček - Suita z opery Šárka
Sólisté: František Novotný, housle
Michal Kaňka - violoncello
Dirigent Miloš Machek

KONCERTY
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA V LUHAČOVICÍCH
29. 7. - 19.30 hod. - Lázeňské divadlo
Zahajovací koncert
Hrají: Václav Hudeček, Barbora Valečková - housle
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
2. 8. - 19.30 hod. - hala Vincentka
Návraty vítězů - vítězové minulých ročníků
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
4. 8. - 19.30 hod. - hala Vincentka
I. Absolventský koncert
klavírní doprovod Libuše a Radim Pančochovi

DĚTEM

6 . 8. - 19.30 hod. - Lázeňské divadlo
II. Absolventský koncert
klavírní doprovod Libuše a Radim Pančochovi

5. a 6. 7. - KRTEK A OREL - 67 minut
12. a 13. 7. - MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II.
- 63’
19. a 20. 7. - KYTICE POHÁDEK I. - 75 minut
26. a 27. 7. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY III. - 66 minut

7. 8. - 19.30 hod. - Lázeňské divadlo
III. Absolventský koncert
klavírní doprovod Libuše a Radim Pančochovi

Změna programu vyhrazena

8. 8. - 19.30 hod. - hala Vincentka
GALA KONCERT
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Červenec v kultuře
Hraje Václav Hudeček - housle
Komorní orchestr Barocco sempre giovane
Soprán Michyo Keiko
(další interpreti v jednání)

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

Předprodej bude zahájen 14 dní před zahajovacím koncertem.

Otevřeno: denně kromě pondělí 10 -12, 13 -17 hodin
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu

Vstupenky si můžete zakoupit v Luhačovicích na uvedených místech:
CA Luhanka:
denně 9 - 12, 13 - 20 hodin, tel.: 577 681 103
Luhainfo: po - pá 8 - 17 hodin, sobota 8 - 12 hodin,
tel.: 577 133 980
Lázeňské divadlo: út - pá 14 -16 hodin a v den koncertu
hodinu před začátkem, tel.: 577 132 145.

Kontakt: Luděk Bubeník, tel.: 577 103 379
kastelan.malenovice@razdva.cz

MUZEUM
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeumzlin.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, malý sál a spojovací chodba
Do 31. srpna
TAJEMNÝ JEDNOROŽEC
Výstava je putovní, tvůrci jsou z Moravského zemského
muzea Brno. Na této výstavě je zachycen vývoj vědy a lidského vnímání přírody a tajemna, které nás obklopuje
čím dál méně. Setkáme se tu s kostmi Kyklopů a různých obrů (věda došla časem k poznání, že se jedná
o kosti mamutů, lebky slonů), rohy boha Amona (amoniti), Petrovy jazyky (žraločí zuby), jednorožcem, bazilišky,
dráčky a spoustou jiných zajímavostí, které možná bohužel už současná věda odhalila a racionálně pojmenovala a vysvětlila.
přednáškový sál
Do 25. srpna 2008
Takoví jsme byli... aneb ... muzika let minulých na báječných gramofonech, rádiích, magnetofonech a elpíčkách...
a pro hudební nadšence z různých žánrů - rocku, jazzu,
blues, folku připravujeme sběratelské a archivní - hudební čtvrtky. Zveme všechny příznivce, kteří vyrůstali
s hudbou od 50., 60., 70., let, nejen pamětníky, ale i fanoušky současné hudby, která vyrostla na těchto základech.
Kontakt:
www.cdklub.net, tel.: 608 732 296, 606 375 534
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE
ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se
nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru
města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno: ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
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 pouze několik kilometrů od
centra města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
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DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín.
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Zápis do kurzů na školní rok 2008/2009
25. 8. - 29. 8. od 13.00 do 17.00 hodin.
Platba kurzovného v hotovosti při zápisu.
Dodatečný zápis 4. 9. od 13.00 do 17.00 hodin
Připravujeme kurzy na nový školní rok:
Jazykové kurzy:
- anglický jazyk - začátečníci
- mírně a středně pokročilí
- pokročilí
- pro seniory - začátečníky a mírně pokročilé
- němčina, ruština, italština, francouzština
- přípravka z JČ a matematiky pro přijímací zkoušky na
SŠ
POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ:
zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách, rehabilitační kurz na balonech, cvičení od hlavy po paty, pilates pro
ženy nad 40 let, gynegymnastika, tai-či, pilates + jóga
posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic,
body styling, kick box aerobic, fit ball, kondiční cvičení,
dance aerobic, pilates, pilates mix
škola šermu kordem pro začátečníky i pokročilé
Pohybové kurzy pro děti:
dopolední cvičení rodičů s dětmi (od 2,5 do 5 let)
junior aerobic (od 5 do 14 let),
sebeobrana pro kluky a holky (od 9 do 14 let),
klubíčko, pohádkové cvičení (od 3 do 5 let),
pohybová výchova (od 5 do 12 let)
Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Cvičení pro ženy na balonech, v pátek od 17.00 do
17.45 hod.
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
Každou středu v červenci (2., 9., 23. a 30. 7.) si můžete
zacvičit s lektorkou Marcelou Pšenkovou power jógu
s prvky kalanetiky a fitness jógy.
Cena 45 Kč/1 hod.
SPORTOVNÍ TÝDEN PRO DĚTI (8-12 let)
4. 8.- 8. 8. si mohou děti zacvičit, podnikat výlety, hrát
hry a další sportovní aktivity pod odborným vedení lektorky Šárky Majtnerové.
Informace:
tel.: 608 700 093 nebo majtnerova.s@seznam.cz

BAŤŮV MRAKODRAP
30. 6.- 15. 8.
CANISTERAPIE V OBRAZECH
Výstava fotografií přibližující činnost Canisterapeutického centra ve Zlíně, jež se za pomoci speciálně vycvičených psů zabývá léčebnou terapií zaměřenou především
na handicapované děti, 2. etáž (denně do 22 hod.)

Do 18. 7.
DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ 2008
Tradiční výstava, jež je součástí stejnojmenného festivalu, seznamuje veřejnost s uměním předních českých nevidomých a slabozrakých umělců. Tentokrát je obohacena o díla italských nevidomých umělců. Pořadatelem je
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
(SONS), 3. etáž (denně do 22 hod.)
22. 7.-15. 8.
MAESOTORIC GRAZIANO CUBERLI
Unikátní výstava italského umělce Graziana Cuberliho,
jenž pro vytváření svých netradičních děl používá zejména předměty denní spotřeby, které bývají obvykle
vyhazovány (zátky, plechovky od nápojů, plasty, silikon),
3. etáž (denně do 22 hod.)
STÁLÉ VÝSTAVY
EXPOZICE 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž
(denně do 22 hod.)
EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech
20. století. Informuje také o satelitních městech baťovského impéria (v pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny
na terase (10-22 h) a restaurace (14-22 h, víkendy od
10 h).

DDM ASTRA
příspěvková organizace,
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Eva Horáková),
ivladikova@ddmastra.cz
I v dalším školním roce mohou maminky s dětmi využít
dopoledního hlídání a tvořivé dílny. Pokračujeme také
v pravidelných bowlingových setkáních.
Přejeme Vám krásné, odpočinkem a sluníčkem prosycené prázdniny a těšíme se na Vás v září!
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz
Zápis do sportovních zájmových kroužků v novém školním roce 2008/2009. Přihlaste včas své děti do tradičních a oblíbených sportovních kroužků. Kompletní nabídku zájmových kroužků najdete v nabídkovém
katalogu - Brožuře 2008/2009 a na www.ddmastra.cz.
Hledáme externí vedoucí pro vedení sportovních zájmových kroužků a pro výpomoc při pořádání sportovních,
turistických a ostatních akcí.
Informace:
Milan Rábek, tel.: 577 142 297, 723 318 030,
milan.rabek@ddmastra.cz
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová), 575 753 484,
e-mail: kratinohova@ddmastra.cz
Hledáme externího pracovníka pro školní rok
2008/2009 na vedení zájmového útvaru HIP-HOP,
Výtvarný kroužek - keramika.

Červenec v kultuře
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

stoupení pro děti Michal Nesvadba v programu "MICHAL JE KVÍTKO" - proč budete nedělní odpoledne trávit na koupališti, když se můžete báječně pobavit!

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

Hledáme studenty, studentky pro vedení kroužků se
sportovním zaměřením.

Westernové soutěže začínají od 14.30 hod. a vystoupení Michala Nesvadby od 17.00 hod.
Krytá varianta je zajištěna!

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva
6. a 20. 7. od 14 hod.

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486,
e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz
Od září 2008 nabízíme nové zájmové kroužky Audio-video studio, Malý strážník, Tradiční řemesla, Lodní modelář, Barbie.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz
OD 30. 6. DO 11. 7. STŘEDISKO ZAVŘENO
Prázdninový provoz SVČ 8.00 - 16.30 hod.
TÝDEN PRÁZDNINOVÝCH ZÁHAD
14. - 18. 7.
Hlavolamové odpoledne
Záhada šesti zápalek aneb kdo bude rychlejší
Případy Sherlocka Holmese (kdo rozluští záhadu)
Turnaj v minifotbálku
Dovádění na zahradě se soutěžemi s odměnou
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN HER
21. - 25. 7.
Dostihy a sázky
Židličkový tanec
Puzzliáda
Hra "bomba"
Zahrajme si na milionáře - Hra Riskuj
Hledání zakopaného pokladu - hry a soutěže na zahradě
a spousta dalších her z naší nabídky, za pěkného počasí
hry venku na zahradě
TÝDEN SPORTOVCŮ
28. - 31. 7.
Překážková dráha zase jinak (zábavné soutěžení)
Dovádíme na zahradě...
Sportovní klání ve fotbale
Přetahování lanem a jiné disciplíny
Souboj o železného muže - ženu

MATEŘSKÉ CENTRUM
MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Všechny pravidelné programy budou obnoveny až v září,
tj. ve školním roce 2008/2009
30. 6. - 4. 7. MC otevřeno v době 8 - 14 hod.
7. 7. - 11. 7. MC uzavřeno
14. 7. - 18. 7. MC uzavřeno
21. 7. - 25. 7. Putování s MC (výlety do okolí)
- více na www.mcmzlin.com
28. 7. - 1. 8. MC otevřeno v době 8 - 14 hod.

AGENTURY
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214,
www.september.cz, september@zlin.cz
25. září v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
E. Ensler: Monology vagíny
Dojemná, skandální i vtipná exkurze do světa žen.
Hrají: Dáša Bláhová, Anna Polívková a Míša Sajlerová
9. října v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: Hrdý Budžes
Veleúspěšná komedie z dob normalizace, aneb skvělá
Bára Hrzánová jako devítiletá žákyně Helenka Součková
Hrají: Bára Hrzánová, Marcela Šiková a Libor Jeník
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
Program Valašského divadelního léta 2008 - Rožnov
pod Radhoštěm
8. 7. - 17.00 hod. - Amfiteátr Dřevěného městečka
Magdalena Reifová a František v rožnovské premiéře
programu pro děti Františkovo čarování s Majdou
17. 7. - 20.00 hod. - Amfiteátr Dřevěného městečka
Miroslav Donutil ve své skvělé one man show "CESTOU
NECESTOU"
23. 7. - 18.00 hod. - Koupaliště Rožnov
Tři sestry - oslavy 23. výročí kapely! Jako hosté vystoupí: DOCTOR PP!, E!E a DeBill Heads.
30. 7. - 20.00 hod. - Amfiteátr Dřevěného městečka
Vladimír Hron - nejúspěšnější show našeho předního
baviče, moderátora a zpěváka "ABECEDA HVĚZD"
6. 8. - 20.00 hod. - Amfiteátr Dřevěného městečka
Divadlo F. R. Čecha - Dívčí válka - nejlepší divadelní komedie všech dob! Hrají: F. R. Čech, J. Sypal, P. Martinák,
Pavel Novotný, M. David, B. Štěpánová, A. Vyskočilová,
Nancy Johanes a další
14. 8. - 19.00 hod. - Amfiteátr Na Stráni
Eva a Vašek - po obrovském úspěchu opět v Rožnově!
18. 8. - 17.00 hod. - Amfiteátr Dřevěné městečko
Michal Nesvadba v rožnovské premiéře programu "MICHAL JE KVÍTKO".

SENIOŘI
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí
Úterý

Středa
PŘIPRAVUJEME:
17. 8. - Ranč Kostelany - Westernové soutěže a vy-

- pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00
hod., vycházka turistického kroužku - odpoledne
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec
(k poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma

KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od
13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Pondělí 7. července v 10 hodin
VELKÉ KINO
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-120 minut-Bontonfilm-(12)
Osudy tří hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá příběh lásky, přátelství
a odpuštění. Režie: Bohdan Sláma
Středa 16. července ve 14 hodin
VELKÉ KINO
ĎÁBLOVA DÍLNA
Rakousko/Německo-2007-98 minut-titulky-HCE-(12)
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech
dob! Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy! Strhující vzpomínky vězně č. 64401. Film byl natočen podle vzpomínek Adolfa Burgera, který byl jedním
z vězňů nasazených na tajný program a shodou velkých
náhod se mu podařilo přežít.
Režie: Stefan Ruzowitzky
Středa 23. července v 10 hodin
GOLDEN APPLE CINEMA
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je
příběhem dvou kamarádů.
Honza (Kryštof Hádek) je typický městský floutek. Jeho
kámoš Jirka (Lukáš Langmajer) je podvodníček, který
moc rozumu nepobral.
Režie: Tomáš Bařina
POZOR, OPĚT VĚRNOSTNÍ BONUS! SCHOVÁVEJTE
VSTUPENKY Z KLUBOVÝCH PŘEDSTAVENÍ!
Po předložení 5 vstupenek na 5 různých filmových představení FKS (s datem od května 2008) dostanete 6. vstupenku ZDARMA.

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel.: 577 212 020 zázn., mob.: 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
V průběhu prázdnin bude provoz kanceláře částečně
omezen.
Rodinná poradna: Během prázdnin funguje pouze poradna přirozeného plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy přirozeného plánování rodičovství na táborech a dalších akcích - dle domluvy, informace v kanceláři.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek: Přes prázdniny kluby maminek fungovat nebudou
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi, Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi, Cvičení žen s hudbou,
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy, Angličtina,
Modlitby matek - tyto akce během prázdnin neprobíhají.
AKCE
Prázdninové aktivity pro školáky od 6 do 15 let - tři
týdny zajímavých akcí: 7.-11. a 14.-18. července, 25.-29.
srpna, vždy od 8 do 16.00 h
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Červenec v kultuře
Ještě je několik míst volných. Děti můžete přihlašovat
v naší kanceláři nebo prostřednictvím webových stránek.
PŘIPRAVUJEME:
Příprava snoubenců: Cyklus sedmi setkání - vždy přednáška a práce v malých skupinkách pod vedením manželských párů. V naší kanceláři se průběžně můžete hlásit na kurz, který bude zahájen ve druhé polovině září.
Kurz pro nastávající rodiče: Témata setkání:
Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, Manželské vztahy po
příchodu dítěte. Kurz bude zahájen v září.
Rodičovství neznamená sociální vyloučení: Kurz je
určen pro maminky na mateřské dovolené. V průběhu
osmi setkání se pokusíme objevit rodičovství jako příležitost k osobnostnímu i profesnímu zrání. Hlídání dětí zajištěno. Zahájení v září.
Motoráček: Kurz psychomotoriky. Bude probíhat v šesti lekcích ve skupinách 4 - 6 dětí stejného věku v prostorách Centra pro rodinu. Zahájení v září. Již nyní je
možné se přihlašovat.
Exercicie pro ženy na Velehradě s MUDr. Krausovou.
Termín konání: 9. - 14. 9. Je možné se již přihlašovat.
Tatinec na Bystřičkách: Plánováno na 1. polovinu září

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz,
email: zas@zas.cz,
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
během prázdnin pouze v pondělí (kromě 28. 7. a 4. 8.)
a pátek od 21.30 hod. (v srpnu již od 21.00 hod.) do
23 hod. Pozorování mimo uvedené dny pro skupiny je
možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na
Lesní čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. Aktuální informace na adrese www.zas.cz

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
1. - 4. 7. 17 - 20 hod.
7. - 11. 7. 17 - 20 hod.

Prázdninová diskotéka 4. 7.

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH
ZÁPIS pro taneční sezonu 2008/2009
Kurzy tance a společenské výchovy
Pro žáky středních a vysokých škol. Společenská výchova a etiketa. Slevy na společenské oblečení.
Jen u nás se naučíte tolik tanců a krokových variací pro
Vás příjemnou a zábavnou formou.
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí) každoročně více než 100 dospěláckých tan. párů
Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie
13. 8. až 15. 8. děti 5 až 8 let
12. 8. až 15. 8. junioři od 8 let LAT
19. 8. až 21. 8. junioři od 8 let STT
25. 8. až 28. 8. mládež
16. 8. až 17. 8. dospělí (příprava na taneční sezonu)
Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz !!!
Výuka na: Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy,
Prštné, Louky.
Informace a přihlášky celoročně na:
www.tkfortuna.cz, tel.: 608 831 203, 776 771 323,
radek.felcman@tkfortuna.cz.

VÝSTAVY:
Ivo Sumec: Maličkosti
Výstava potrvá do konce prázdnin.

Provoz na středisku:

TANEČNÍ ŠKOLY

19 - 23 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers,
II. NP)
Letní škola tance:
8., 10., 14., 16. 7. - Lekce orientálního tance;
17 - 18.30 hod.
30. 6., 1., 2. 7.
- Minikurz moderního jazzového tance; 17 - 19 hod.
21., 22., 23. 7.
- Minikurz Bollywoodu; 17 - 19 hod.
29., 30. 7.
- Minikurz - technika tance se závojem; 17 - 19 hod.
4., 6. 8
- Lekce orientálního tance;
17 - 18.30 hod.
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz
TANEČNÍ PODZIM 2008
KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Informace, týkající se činnosti o prázdninách, najdete na
nástěnkách klubu.
V měsíci červenci probíhají také tábory v Budkovicích
(Ivančice u Brna).
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Kavárna - 2. 7. a 9. 7. - St 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník,
elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je
také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé:
Nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal, keramika, sbor - viz nástěnky.
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ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol,
až 20 tanců, novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny),
stolování, etiketa v praxi! SKUPINOVÉ SLEVY! Slevové
kupony na oblečení pro naše žáky.
Základní školy - Předtaneční výchova
KURZY pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP,
mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk 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, Bachanta...
pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP-HOP, STREET DANCE
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel.: DK: 577 210 318, www. medilkovi.cz
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01
tel.: 608 751 645, www.delila.cz
Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen
s tanečními variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny typy postav.
Přijďte mezi nás a alespoň jednou v životě na sebe nechte
působit kouzlo Orientu. První hodina je zdarma!
Pravidelné kurzy pro začátečnice, pro mírně pokročilé
a pro lektorky orientálního tance.
Probíhají letní kurzy orientální tanec pro děti a dospělé a Hip Hop pro děti.
Nové kurzy od září pro všechny věkové kategorie a pro
všechny stupně pokročilosti.
Přihlášky během července a srpna na tel.: 608 751 645,
počet míst omezen.
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních
hodinách.
HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
Tel.: 607 606 928, www.kotata-zlin.cz
Nabízí v prvním pololetí pohybovou výuku pro děti
v těchto oborech:
KOŤATA
Pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka
pro nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace, aerobic, manekýnky, Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, aerobic, dramatika
4. Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a skladby, dramatika
KORÁLEK
Pohybová miniškolka pro děti od 3 do 5 let - dopoledne
Orlovna, středa, pátek
Pro děti, které se nevešly do MŠ, tanec a pohyb s výchovně vzdělávací výukou pro MŠ - dopoledne Orlovna,
středa, pátek

DOMINO
Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809,
mobil: 739 141 082, www.idomino.eu,
e-mail: info@idomino.eu
DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ:
Na období letních prázdnin máme opět připravenu
bohatou nabídku pobytových i příměstských táborů.
Pokud chcete zažít špetku dobrodružství, opojení ze hry
i koktejl z fantazie, určitě přijďte k nám!
Kompletní nabídku najdete na našich internetových
stránkách www.idomino.eu, včetně online přihlášky, nebo v kanceláři organizace DOMINO.
Miniškolka po dobu letních prázdnin - pro děti ve věku 2 - 6 let, jejichž školka je o prázdninách zavřená.
Program na každý pracovní den od 7.30 do 16.00 hod.
Výchovný a zájmový program. Individuální přístup.

Červenec v kultuře
Profesionální pedagogové. Omezený počet míst. Nutnost
telefonicky objednat!
Děti budou přebírány od 7.30 hodin přímo v Mraveništi,
zde si je mohou také rodiče vyzvednout do 16 hodin.
BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - MRAVENIŠTĚ - nově otevřené prostory v samém centru města!!! - tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844
ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
se uskuteční ve dnech 18. 8. - 12. 9. 2008.
Přihlášky přijímáme na:
tel.: 577 218 708, 739 141 082 nebo osobně v kanceláři
DOMINA.
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí
Hrátky s angličtinou - od 1 roku věku dítěte
Angličtina pro maminky - s hlídáním dětí
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do
kolektivu
Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat - od 6 týdnů
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší
Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1 roku
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana Gogelová, tel.: 737 539 218
Herna - v Mraveništi - nově otevřeno v pondělí a v pátek
od 8.30 do 12.00 hod.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 1 ROKU
TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
tel.: 603 508 153
ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
se uskuteční ve dnech 18. 8. - 12. 9. 2008.
Přihlášky přijímáme na tel.: 577 218 708, 739 141 082
nebo osobně v kanceláři organizace DOMINO. Pohybové
kurzy pro děti od 3 let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohybová a taneční výchova pro
nejmenší děti...).
Děti jsou rozdělovány do jednotlivých oddělení dle věku
a zaměření.
CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
tel.: 739 141 082
ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
se uskuteční ve dnech 18. 8. - 12. 9. 2008.
Přihlášky přijímáme na:
tel.: 577 218 708, 739 141 082 nebo osobně v kanceláři
DOMINA.
Možnost přihlášení do zájmových kroužků:
Správňáci - sportovní klub, floorball, angličtina, hra na
flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek,
dramatický kroužek.
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
E-mail: poradna@idomino.eu
Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna, internet

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena
365 dní v roce a patří k nejoblíbenějším zahradám
v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným
chovem více druhů zvířat, unikátní tropická hala
Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné
zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.

Originalitou zoo je rozčlenění areálu podle jednotlivých kontinentů. Za jeden den procestujete Afriku,
Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámíte se s 210
druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, žirafy, nosorožci, gorily, lachtani, lvi, tygři, mravenečníci,
tučňáci, papoušci a řada dalších.
Na konci května byla slavnostně otevřena nová moderní expozice pro plameňáky růžové. Plameňáci se
tak přestěhovali ze zámeckého jezírka do dolní části
lešenského areálu poblíž pavilonu slonů.

cečkové (kurzy točení na kruhu, tel.: 732 502 771) a dalších.
Kavárna
Každý měsíc nová výstava, kreativní tvorba, přátelská
setkání, rodinné oslavy

Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na samečka velblouda dvouhrbého, čtyři mláďata lemurů
kata či skupinku dvanácti vylíhlých běžců - nandu
Darwinových.

Zakázková cukrárenská výroba
Drobné cukroví, koláčky a dorty - (příjem objednávek
733 205 593); každé úterý prodej čerstvého listového těsta a korpusů na laskonky a rakvičky; každý čtvrtek právě z trouby vytažené domácí slané tyčinky.
Nově otevřený dětský koutek potěší děti i rodiče...
V prostorách možnost rodinných či pracovních setkání,
oslav, školení, atp. i s občerstvením!

Ke vstupu do zahrady můžete během prázdnin využít
jak hlavní pokladny, tak i sezonního vstupu.

Benefiční aukce uměleckých předmětů pro pracoviště na
www.zlin.charita.cz

V červenci a srpnu probíhají každý den u vybraných expozic oblíbená komentovaná krmení, která se řídí dle daného časového harmonogramu.
Těšit se na ně můžete každý všední den včetně víkendů a státních svátků. Jejich přesný rozvrh
i vše ostatní najdete na našich internetových
stránkách www.zoozlin.eu.

KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
rezervace a informace na 737 504 258
29. 7. v 16.00 hodin - "Ubrousková technika na sklo"
(cena do 100 Kč)
Kreativní setkání je určeno všem věkovým kategoriím!

Otevírací doba zoo (duben - září):
areál zoo: 8.30 - 18.00
pokladna: 8.30 - 17.30

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
SARKANDER, POBOČKA ZLÍN

Otevírací doba zámku Lešná (červenec):
všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 17.00
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 18.00
Vstupné:
dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín,
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín
Tel.: 577 240 036, mobil: 737 504 258
e-mail: chp.zlin@charita.cz
KAVÁRNA * CUKRÁRNA * GALERIE * DÁRKOVÉ
PŘEDMĚTY
3. 7. v 15 hodin
Zahájení dětského odpoledne první výstavou dvouletého
Míši Kunsta Kouzelná pohádka za podpory nejen výtvarně nadané maminky Markéty. Odpoledne vyplní soutěže
pro děti, malování, tetování henou, hudba ... a možná přijde i kouzelník. Výtěžek z prodeje vystavených obrázků
poputuje na Dětský domov Burešov. Všichni, kdo sympatizují s touto myšlenkou, jsou vítáni!
7. 7. v 16 hodin
Léto a péče o pleť - rady Mirky Baljajevové jsou určeny
všem věkovým skupinám (ve spolupráci s Charitním klubem seniorů)
14. 7. v 16 hodin
Jak se zachovat v nečekaných situacích - o první pomoci
bude hovořit a jak vybavit lékárničku poradí DiS.
Kateřina Raševová
17. 7. v 17 hodin
Slavnostní vernisáž Obrazy z ovoce slečny Olgy
Popelkové. Stůl plný vyřezávaných až magických tvarů
z ovoce, které mohou být pro všechny návštěvníky
správnou letní inspirací, bude vzhledem k použitému
materiálu k vidění maximálně do 20. 7.
Prodejna
Stálá prodejní expozice dárkových předmětů chráněných
dílen z celé Moravy (svíčky, sklo, keramika, suchá vazba,
polštářky a kapsáře, koberečky ...), výtvarných děl autorů L. Dostála, P. J. Lešťanského, V. Kahovcové, výtvarníků sdružení Valašský názor, keramiky E. Syslové, J. Ma-

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
Malování na sklo a pískování - úterý 1. 7., 9 - 11 hod.
- malování skleniček, svícnů, váz a obrázků a sypání dekoračním pískem
Pletení z pedigu - čtvrtek 3. 7., 15.30 - 17.30 hod.
- pletení ošatek, košíků, stojánků aj.z přírodního a papírového pedigu. Přineste si s sebou staré Zlaté stránky.
Decoupage - 8. 7., 9 - 11 hod.
- zdobení květináčů, misek, rámečků atd. ubrouskovou
technikou.
Korálkování - čtvrtek 10. 7., 15.30 - 17.30 hod.
- výroba ozdob a šperků z korálků
Výroba šperků - úterý 15. 7., 9 - 11 hod.
- výroba šperků z korálků, drátků a sklíček pomocí různých technik a materiálů
Malování na hedvábí - čtvrtek 17. 7., 15.30 - 17.30
hod.
- malování a batikování šál, šátků, polštářků, kravat
a obrázků
Tvořivá setkání probíhají v 1. patře klášterní budovy
REGINA, Divadelní 6, Zlín. Jsou určena pro děti, mládež,
rodiče s dětmi i dospěláky. Materiál je zajištěn, pokud
není uvedeno jinak.
Přihlaste se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz nebo na tel.: 575 570 295

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
T KLUB
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů.
Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do
školy.
V červenci otevřeno pouze středisko T klub DOMA,
Divadelní 6 (klášterní budova Regina), Zlín, přístupné
pro děti a mládež 9 - 21 let.
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Červenec v kultuře
Kontaktní osoby:
Jitka Masařová, Bc. Hana Tománková,
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz
Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, digeridoo), deskové hry a další.
Otevírací doba je od pondělí do čtvrtku 14.00-20.00 hodin, pátek je zavírací den.
Dílny a doučování se v průběhu letních prázdnin nekonají.

PORADNA
VIA SOPHIAE o.s.
Budovatelská 4821, 760 05 Zlín
(2 minuty od výstupní stanice na Středové)
info@viasophiae.cz; www.viasophiae.cz,
tel.: 774 586 325
Poradna otevřena kdykoliv, zejména však v úterý a čtvrtek od 9.00 do 15.00, vždy však po předchozí telefonické
nebo e-mailové stvrzené domluvě.
Poradna nabízí rodinné poradenství, poradenství v oblasti komunikace se školou, mediace - kultivované mimosoudní řešení konfliktů za asistence třetí neutrální
strany - mediátora, koučink - individuální a nedirektivní způsob vedení, který člověku pomáhá objevit a maximálně využít svůj vlastní potenciál.
Institut pro rodiče - dvouměsíční večerní kurz, který
prohlubuje vzájemnou komunikaci rodičů a komunikaci
rodičů s dětmi. Informace na rodicovskauniverzita@viasophiae.cz.

Zahájení: st 5. 11. - 18 - 20.30 hod.
Cena: 1 700 Kč (33 vyuč. hod.)
Malířské techniky pro začátečníky
- tempera, olej, akvarel
Po, Út, St, Pá vždy od 18 do 20.30 hod.
Zahájení: st - 1. 10, pá - 3. 10., po - 6. 10., út - 7. 10.
Cena: 2 600 Kč (říjen 08 - leden 09), materiál a podklady v ceně
Knihařský kurz pro začátečníky - (říjen 08 - leden 09)
Pasparty, vazba knih a časopisů, vyučuje zkušený
knihař
Zahájení: čt 2. 10. - 19 - 21.30 hod.
Cena: 1 500 Kč

RŮZNÉ
GASTRONOMIE V MRAKODRAPU
Rozšířený provoz upravené kavárny v 16. etáži a restaurace ve 3. etáži Baťova mrakodrapu zajišťují studenti Střední odborné školy Otrokovice. Obě gastronomická zařízení, která kraj nově vybavil, jsou nyní
k dispozici široké veřejnosti sedm dní v týdnu do
večerních hodin
ANGELICA STUDIO
10. 7. - Jiřinka Polepilová - řešení zdravotního stavu
na tělesné, duchovní úrovni včetně odblokování přes
automatickou kresbu. Výklad karet.
14. 7. - Karel Břečka - odstraňování duševních a fyzických problémů metodou návratu do minulých
životů.
22. 7. - Dalibor Anderle - diagnostika zdravotního
stavu na přístroji

KURZY
VÝTVARNÉ KURZY
VĚRA MACHALÍNKOVÁ • TELEFON 728 989 184
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO - PRŮMYSLOVÁ
KATEDRA DESIGNU VE ZLÍNĚ,
ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314
NABÍDKA KURZŮ - PRÁZDNINY:
KRESBA PODLE MODELU (FIGURA, HLAVA, ZÁTIŠÍ)
pondělí - sobota 7. - 12. 7. a 25. - 30. 8. vždy od 16.30
do 19.30 hod. Vyučuje René Hábl, ak. malíř.
Cena 1100 Kč, jednotlivá lekce 200 Kč (3 hod.)
MALÍŘSKÉ TECHNIKY
olej, tempera, akvarel (intenzivní kurz denně) (po - so)
7. - 12. 7. a 25. - 30. 8. od 16.30 do 19.30 hod.
Vyučuje René Hábl, akademický malíř
Cena: oba termíny 2 700 Kč (36 hod.) - 1 termín 1500 Kč
(18 hod.)
Zápis do výtvarných kurzů na školní rok 2008/09
bude probíhat ve dnech 25. - 28. 8. (Po - Čt) od 16.00 do
18.30 hod. v prostorách VŠUP - III. etáž
Nabídka výtvarných kurzů na školní rok 2008/09
Výtvarné kurzy pro děti (5 - 16 let) - září 08 - leden 09
Zahájení: po 8. 9. - 15 - 16.30 hod.
Zahájení: st 10. 9. - 15 - 16.30 a 16 - 17.30 hod.
Zahájení: pá 12. 9. - 14.30 - 16 a 16 - 17.30 hod.
Cena: 1 100 Kč
Večerní kresba podle modelu pro studenty i veřejnost
model figura - vyučuje René Hábl, akademický malíř
příprava na talentové zkoušky
Zahájení: pá 12. 9. - 18.15 - 20.45 hod.
Cena: 2 100.- (září 08 - leden 09)
Kresba a modelování pro studenty i veřejnost
Příprava na talentové zkoušky
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17. 7. - Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů
pomocí vaší karmy. Detoxikační programy.
Novinka - léčivá meditace - přednáší Jiřinka Polepilová " Karmické záležitosti". Koná se ve středu 23. 7.
v 17 hod.
Místo konání: Angelica studio.
Účast nahlásit předem
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad
pojišťovnou Generali), tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se koná
15. 7. od 16.30 do 19.45 hod. v Domě kultury,
Gahurova 5265, Zlín, č. učebny zjistíte na informacích.
Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.30 hod.
Kontakt:
Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
PŘÍRODNÍ LÉČENÍ ÚČINNOU METODOU
Léčitelka Kateřina Treiberová léčí fyzické i psychické,
akutní nebo chronické nemoci během krátké doby
a odstraní skutečnou příčinu bolestí a nemocí.
Zasvěcuje kdykoliv, individuálně do Reiki (I. až III.
certifikát a učební materiály)
Kontakt: 776 356 092
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologické poradenství s možností astrologické
konzultace (děti, partnerství, osobní rozvoj) u doc.
PhDr. Pavla Hlavinky, PhD., z Univerzity Palackého
v Olomouci.
Kontakt:
I. internát nad Obchodní akademií ve Zlíně,
tel.: 775 111 051

JUBILANTI – ČERVENEC 2008
90 let
Matuštíková Bohumila
Hájková Zdeňka
Čuříková Věra
Slovák Vilém
Kubín František
Prokopová Ludmila
91 let
Adamíková Františka
Bursová Anna
Vaněk Jaromír
Olšáková Marie
Vlková Marta
92 let
Vodička Karel
Balajková Anežka
Kučera Antonín
Kysa Josef
93 let
Viktorin Josef
Hucul Ivan
Garlíková Berta
94 let
Vlčková Marie
Búřilová Anna
Kořénková Leopoldina
Tomšů Bohuslav
95 let
Nováková Marie
Chrastinová Elena
96 let
Dujková Alžběta
Dostalová Libuše
Vybíhal Jaromír
Kristýnek Bohumil
99 let
Chybík Ludvík

SŇATKY - KVĚTEN 2008
3. května:
Radek Černín, Eva Hevrová (Opava, Zlín)
Radek Orsava, Jana Krčmářová (Zlín, Zlín)
10. května:
Jan Jaroš, Olga Raschmannová (Zlín, Zlín)
17. května:
David Janota, Magda Výskalová (Zlín, Vsetín)
24. května:
Pavel Vavruša, Martina Vaněčková (Zlín, Zlín)
Radek Lokaj, Lenka Hnilová (Zlín, Zlín)
31. května:
Luděk Malár, Alice Konečná (Zlín, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
16. 5. 2008
Simona Daňková, nar. 28. 2. 2008, Kúty
Václav Matěj, nar. 28. 2. 2008, Sokolská
Aneta Čapounová, nar. 19. 2. 2008, Santražiny
Jiří Flieger, nar. 22. 2. 2008, U Trojáku
Radek Macháň, nar. 29. 2. 2008, Jílová
Martina Jurů, nar. 20. 2. 2008, Moravská
Damir Grbić, nar. 26. 2. 2008, Topolová
Jolana Boťová, nar. 23. 1. 2008, Podvesná
Robert Jonák, nar. 29. 2. 2008, L. Váchy, Prštné
Michelle Georgina Kumstová, nar. 4. 10. 2007,
bří Jaroňků
30. 5. 2008
Gabriela a Lucie Veselé, nar. 5. 3. 2008, Podvesná
Kateřina Holíková, nar. 14. 3. 2008, Slezská
Tereza Pavelková, nar. 9. 3. 2008, Mostní
Natalie Hlavinková, nar. 2. 3. 2008, Vodní
Michal Žáček, nar. 3. 3. 2008, Vlnitá, Velíková
Lucie a Gabriela Dědičíkovy, nar. 13. 3. 2008, Dukelská
Ján Šimášek, nar. 12. 3. 2008, Záhumení, Louky
Elena Zacharová, nar. 27. 11. 2007, Okružní
Michael Míka, nar. 9. 3. 2008, Podlesí
Eliška Herzanová, nar. 7. 2. 2008, Podlesí
Dominik Pátík, nar. 2. 3. 2008, tř. T. Bati
Vít Zuzaník, nar. 12. 3. 2008, Anenská, Jaroslavice
Adam Vyoral, nar. 7. 3. 2008, Chaloupky, Louky
Gabriela Krausová, nar. 6. 12. 2007, Nad Ovčírnou
Matyáš Maček, nar. 6. 3. 2008, tř. T. Bati
Ema Minaříková, nar. 16. 1. 2008, Kamenná
Veronika Ryšková, nar. 7. 3. 2008, Lhotka

Nenechte si ujít V. Nový zlínský salon 2008 WEB PRO ZLÍNSKÉ RODINY
Pátý ročník přehlídky připravené
Krajskou galerií výtvarného umění ve
Zlíně nabízí široký pohled na aktuální
tendence domácí výtvarné scény a zároveň představuje i významné reprezentanty
uměleckého dění na Slovensku.
Stěžejní ideou přehlídky je podat pokud
možno co nejobjektivnější obraz o výtvarném umění v dané době. Proto se na nominaci umělců nepodílí jeden kurátor či
pouze zlínští galeristé, nýbrž vícečlenná
odborná porota, složená z předních znalců současného umění z různých míst
a odborných institucí obou zemí. Letošní
salon obeslalo celkem 100 význačných
uměleckých osobností současnosti starších třiceti let, z toho 65 autorů z České
a 35 autorů ze Slovenské republiky. Díla
vzniklá v údobí posledních tří let, tedy
v mezidobí čtvrtého a pátého Nového zlínského salonu, jsou instalována ve 3 výstavních prostorách. Jednak v kmenových
prostorách pořadatelské instituce, tedy
v Domě umění a ve
druhém patře zámku, jednak ve 12. budově bývalých Baťových závodů ve Zlíně.
Rovněž byly připraveny dvě doprovodné monografické výstavy. Jednak Pocta
Adrieně
Šimotové
(1926) instalovaná ve
druhém patře zlínského zámku, jednak Pocta Juraji
Bartuszovi (1933) ve
výstavních prostorách 12. budovy zlínského továrního areálu. Přehlídku provází obsáhlý katalog,
který navazuje na již
zavedenou ediční řa-

du a tradičně přináší biografické údaje
k jednotlivým vystavujícím spolu s barevnými reprodukcemi jejich děl. Mimo to obsahuje charakteristiky soudobé umělecké
scény a odborné studie o tvorbě obou zmiňovaných klasiků umění.
Pestrost děl vystavujících umělců
všech věkových kategorií (nad třicet let,
jak stanovuje metodika Nových zlínských
salonů) odráží nepřeberné množství současných přístupů k výtvarnému umění.
Vedle nejpočetnějšího okruhu autorů,
kteří se věnují klasickému médiu malby,
jsou ve Zlíně prezentovány i nejrůznější
tendence sochařské tvorby a kreslířských projevů, velkoplošné fotografie či
videoart. Zlínský salon se uskutečňuje za
významné účasti slovenských autorů,
a umožňuje tak zamyšlení nad celkovým
stavem umění v obou zemích a jeho konfrontaci.
Výstava potrvá do 7. září.
Pavlína Pyšná

Ve Zlíně roste počet maminek a dětí. Loni se
narodilo v Krajské nemocnici Tomáše Bati 2 741
dětí. V roce 2006 to bylo 2 682 miminek. Každá
maminka se snaží co nejlépe vyplnit čas se svým
miminkem a k tomu potřebuje kvalitní informace a také komunikovat s ostatními maminkami.
Zajímavý projekt pro zlínské rodiny s dětmi
www.rodinavezline.cz vytváří již druhým rokem
občanské sdružení Via Sophiae, o. s., jehož koordinátorkou je maminka na mateřské dovolené
Michaela Straková, jež na adresu projektu řekla:
"Jde o webové stránky, jejichž cílem je zprostředkovat komplexní informace o službách
a aktivitách, které město Zlín rodinám nabízí.
Stránky maminkám poradí, jak můžou trávit
s dětmi volný čas. Které aktivity a kroužky si vybrat, jak najít správného lékaře, školku či školu,
ale také kam si můžou jít popovídat či vypít kávu nerušeně i s dětmi." Na stránkách existuje
například kalendář zlínských akcí pro děti, databáze zlínských dětských kroužků, školek, škol,
lékařů, obchodů, či seznam kurzů, kde se mohou maminky vzdělávat. Na webu je možné najít
třeba i komplexní seznam zlínských táborů. "Ve
veřejném fóru mají lidé možnost vyměnit si s jinými rodiči své zkušenosti, nechat si poradit nebo si jen tak popovídat. Naším cílem je, abychom
společně se zlínskými maminkami vytvořili informační portál, který pomůže v orientaci všem rodinám ve Zlíně a jeho okolí. Proto vítáme, když se
maminky do projektu zapojí a napíší nám třeba
své vlastní zkušenosti např. s návštěvou kroužku," dodala Michaela Straková. Na stránkách lidé najdou i mnoho zajímavých článků týkajících
se rodiny, jež jim mohou pomoci stát se lepšími
rodiči.

MAMINKY MOHOU SOUTĚŽIT
Portál www.rodinavezline.cz vyhlašuje soutěž
pro ženy-matky. Maminky, zašlete do konce července na email info@rodinavezline.cz příspěvek
na téma Já jako matka, přiložit můžete fotografii
svého dítěte. Poslat do soutěže můžete jakoukoliv volnou tvorbu na dané téma, například krátkou úvahu, báseň, povídku či glosu. Příspěvky
zaslané do soutěže budou zveřejněny na portálu
Rodina ve Zlíně a odborná porota navíc vybere
tři vítězky, které obdrží knihu o výchově a rozvoji dětí z vydavatelství Portál.

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ MĚSTO PRODLOUŽENA
ské zeleně, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín,
popř. na e-mailovou adresu zuzanapecharova@muzlin.cz.
Bližší informace o soutěži najdete na
www.mestozlin.cz.

✁

Pro zájemce o účast v soutěži Rozkvetlé
město je prodloužen termín odevzdání
soutěžních kuponů do 10. 7. 2008.
Vyplněný soutěžní kupon zašlete na adresu: Magistrát města Zlína, Odbor měst-
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JSME
ZDE PRO
VÁS!
JSME
ZDE
PRO
VÁS!
24 hodin dennì
7 dní v týdnu
365 dní v roce
Je jedno, jestli je svátek nebo pracovní
den, pokud nás potøebujete,
pomùeme Vám
a to rychle!

Èím k Vám pøijedeme?

K hašení ohnì potøebujeme vodu!

Pomáháme pøi rùzných mimoøádných
událostech, od poáru pøes dopravní nehody,
úniky nebezpeèných látek, a po ivelní
pohromy. Pro úèinnou pomoc potøebujeme
spoustu vybavení, které pøepravujeme ve
velkých autech.

K hašení poárù potøebujeme vodu. Vodu
si dovezeme v našich cisternách, ale vìtšinou
nestaèí. Nechceme z Vašeho bytu udìlat
plavecký bazén, ale k uhašení ohnì
potøebujeme dostatek vody.

Naše cisterny jsou témìø 2,5 m široké,
pøes 9,5 m dlouhé a a 3,4 metrù vysoké. Pro
záchranu z výšek máme automobilové ebøíky
a plošiny, které jsou stejnì velké, pø. vìtší ne
cisterny. Naše výbava je tìká, proto naše
vozidla váí více jak 20 tun. Pro poskytnutí
pomoci se musíme s takovým vozidlem dostat co
nejblíe k místu neštìstí.
Kde vodu bereme?
Kde postavíme naše vozidla?
Pro záchranu pøi poáru v objektech
celkovou výškou od 9 do 25 metrù pouíváme
automobilové ebøíky a plošiny. Abychom mohli
tuto techniku ustavit, potøebujeme prostor.

Opravdu se k vám dostaneme,
kdy budete potøebovat naši pomoc?
RADY A INFORMACE
Hasièský záchranný sbor Zlínského kraje
Magistrát mìsta Zlín
Èeská asociace Hasièských dùstojníkù

Tento prostor se oznaèuje jako nástupní
plocha. Tam kde nejsou nástupní plochy, se
snaíme vyuít dalších vhodných míst (napøíklad
zpevnìné chodníky, prostory pøed domovními
vstupu a vjezdy). Abychom se k tìmto místùm
dostali, potøebujeme volný pøíjezd z komunikace.
Nìkdy nám ale v záchranì lidí brání i vzrostlé
stromy a neupravená zeleò.

linky tísòového volání
Jste-li svìdkem mimoøádné události, okamitì volejte:

150
155
158
156
112

hasièi
zdravotníci
policisté
stráníci
jednotné èíslo tísòového volání v EU

Jak nám mùete pomoci Vy?
Pøi parkování dodrujte tyto zásady:
Pøi parkování na komunikaci parkujte vdy
tak, aby vedle Vás zùstal volný pruh široký
minimálnì 3 metry. Lepší je, kdy jsou vozidla
pouze podél jedné strany komunikace. Slalom
mezi zaparkovanými vozidly je obtíný.
Parkujte v dostateèné vzdálenosti od hranic
køíení komunikací, zatáèek a zúení komunikací
tak, aby záchranáøské vozidlo mohlo odboèit nebo
projet.

Hydranty mohou být nadzemní nebo
podzemní. Pouití pozemních hydrantù bývá
èasto problematické, pøedevším z dùvodu jejich
koroze, zaplavení blátem nebo dokonce zalití
asfaltem. Abychom mohli pouít podzemní
hydrant potøebujeme na nìj našroubovat
speciální nástavec. Pro monost rychlého
pouití a lepší spolehlivost jsou vhodnìjší
nadzemní hydranty. Kadý hydrant by mìl být
oznaèen tabulkou. To ale nestaèí, musí být
rovnì pravidelnì kontrolován. Povinnost
udrovat hydranty v provozuschopném stavu
má provozovatel nebo majitel vodovodního
øadu. Parkující vozidlo u hydrantu, sníh nebo
poškozený materiál nám zabrání jeho pouití.
Víte, kde jsou v okolí Vašeho domu
hydranty a v jakém jsou stavu? Pokud je jich
dostatek a jsou v poøádku, mùete být klidní.

Jsme si vìdomi nedostatku parkovacích
míst, ale mùe jít i o Váš ivot!

Co dìláme my?
Ve spolupráci s mìstem a investory se snaíme:

Pokud jste chodec, cyklista nebo øidiè,
umonìte nám bezpeèný prùjezd!
Jede-li vozidlo s právem pøednosti v jízdì
se zapnutým výstraným zaøízením, snate se
mu uvolnit cestu sjetím k pravé krajnici.
Nebraòte v pøedjídìní, prudce nebrzdìte.

v rámci nové výstavby a revitalizace sídliš
uplatòovat poadavky na:
-

prùjezd vozidel
dostateèné oznaèení nástupní
plochy pro výškovou techniku
náhradní nástupní plochy

Pøi výstavbì, nebo rekonstrukci vodovodních
rozvodù poadovat nadzemní hydranty.

Neparkujte na nástupních plochách pro
poární techniku a tìsnì pøed vstupem do objektù.

O regulaci a úpravy zelenì, která brání
v záchranì pøi poáru

Neparkujete pøed nadzemními hydranty
a na podzemních hydrantech.
Nejezdìte za „houkajícím“ vozidlem
záchranáøù ve snaze projet co nejrychleji
køiovatkou!
Blííte-li se ke køiovatce a slyšíte nebo
vidíte „houkající“ vozidlo záchranáøù, dbejte
zvýšené opatrnosti. Zachovejte klid!
I kdy jste na hlavní silnici nebo máte
zelenou, sledujte smìrovky záchranáøského
vozidla a podle toho umonìte jeho prùjezd.
Pokud svítí na semaforu èervené svìtlo, snate
se co nejvíce najet k pravému okraji vozovky.
Pozor, èasto se stává, e jede nìkolik
takovýchto vozidel za sebou!
Dodrujte zásady volného pruhu na
rychlostních komunikací a dálnicích!
Blíí-li se „houkající“ vozidlo záchranáøù,
nevstupujte na pøechod pro chodce, i kdy máte
zelenou!
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K zásobování slouí hydranty. Hydranty
jsou výstupy vodovodních rozvodù, které
pouívají hasièi k odbìru vody.

DÌKUJEME,
E DODRENÍM TÌCHTO ZÁSAD
NÁM POMÙETE PØI CESTÌ
ZA ZÁCHRANOU IVOTA A MAJETKU
dùleité informace

HZS Zlínského kraje
www.hzszlk.eu
Magistrát mìsta Zlín
www.mestozlin.cz

SVOZ ODPADŮ V LUŽKOVICÍCH OHROŽEN Pro lepší komunikaci
Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Technickými službami Zlín, s. r. o., zajišťuje již několik let
mobilní svoz odpadů v příměstské části
Lužkovice. Zájemci z řad občanů mohou
na vyhrazených stanovištích na "náměstí" a "ke Dřevnici" zdarma odložit svůj
velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad
a dvakrát ročně v určené soboty zde mohou odložit i nebezpečný odpad.
Svozy probíhají bezproblémově již několik let. Na jednotlivých stanovištích,
jež jsou označena informativní vývěskou s časovým harmonogramem svozu,
je v určitou hodinu přistaveno vozidlo
zlínských technických služeb, do něhož
občané naloží odpad.
V sobotu 24. 5. 2008 však došlo na
stanovišti "na náměstí" k nekontrolo-

vanému odložení velkého množství
odpadu - vytvoření černé skládky.
Vzhledem k tomu, že pracovníci technických služeb museli odpad sami nakládat, došlo ke zpoždění v harmonogramu svozu.
Na neukázněnost některých občanů
tak doplácí ti, kteří u svého odpadu
řádně čekají na příjezd vozidla technických služeb.
Žádáme občany, aby vyčkali na příjezd vozidel technických služeb
a svůj odpad odevzdali pracovníkům
služeb. Pokud nedojde při následujících mobilních svozech k nápravě
a občané nevyčkají příjezdu svozového vozidla, bude stanoviště "na náměstí" od roku 2009 zrušeno.

Se zněním statutu komisí místních částí
souhlasila Rada města Zlína (RMZ) a doporučila ho zastupitelstvu ke schválení.
Komise budou poradními orgány rady.
Jejich cílem je zlepšení komunikace mezi místními částmi a radnicí. "Zájemci o členství v komisích se mohou stále prostřednictvím úřadoven hlásit," upozornila primátorka Zlína Irena
Ondrová a dodala, že výzvu město zveřejnilo
také v posledním čísle Magazínu Zlín.
Podle stávajícího návrhu statutu budou komise předkládat vlastní návrhy na řešení zásadních problémů v příslušné místní části.
"Budou nás upozorňovat na nedostatky v místních částech a současně předkládat vlastní návrhy na řešení," řekla primátorka a dodala, že
komise se budou vyjadřovat také k investičním
akcím v jejich oblastech, ale také budou dávat
návrhy na pořízení či změnu územního plánu
sídelního útvaru. Budou mít možnost uplatňovat připomínky k návrhům vyhlášek a vyjadřovat se k návrhům pojmenování ulic.
"Důležitou roli budou mít při zprostředkování informací a stanovisek směrem k občanům," uvedla I. Ondrová.
Každá komise má mít 5 až 11 členů, v jejím
čele bude stát předseda. Tajemníkem komise
bude pracovník kanceláře místní části, který
bude obstarávat technické a administrativní
práce související s činností komise.
-mm-

PSI Z ÚTULKU
ŠLI NA TÚRU

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Zelené

úﬁadování

Termínem zelené úřadování bývá
označen ekologicky šetrný provoz veřejných institucí, jako jsou obecní,
městské, či krajské úřady, školy, domy
s pečovatelskou službou. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. oboustranný tisk dokumentů, optimalizace
úklidových opatření či vypínání monitorů po odchodu z pracoviště), jednak
zelené nakupování, kdy je brán ohled
na dopad vybraného zboží a služeb na
životní prostředí.
Ke krásnému létu patří pestrá paleta
barev, z nichž zřejmě nejvíce v přírodě
vnímáme barvu zelenou: zelené stromy,
louky, zahrady. V poslední době se zelená barva začíná objevovat i v souvislosti s environmentálními projekty, týkajícími se stavu životního prostředí, tedy
prostředí, ve kterém žijeme.
Vzpomeňme např. nedávno úspěšně
zakončený projekt "Zelená pro Zlínský
kraj", díky kterému byly získány první
praktické zkušenosti v kraji v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (dále EVVO). V rámci projektu
se např. úspěšně podařilo zahájit proces
ekologizace provozu úřadu v Uherském
Hradišti. Jedním z výstupů je vydání
publikace "Ekologizace provozu úřadu"
(publikaci je možné získat v elektronické
podobě na www.mesto-uh.cz).

i

ve

Zlínû

Cenné informace poskytuje také CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která vydává propagační
letáky: Zelený úřad, Zelené nakupování, Zelená domácnost, Zelený hotel atd.
Více informací je k dispozici na www.cenia.cz nebo na tel. 267 225 289.
Na Magistrátu města Zlína po vyhodnocení dotazníků k EVVO byla v březnu zahájena celoroční jednání k přípravě dokumentu koncepce EVVO města
Zlína. Z již proběhlých setkání vyplývá
důležitost "počítat" se zeleným úřadováním i ve městě Zlíně. (Podrobnější
informace z jednání můžete získat
na internetových stránkách města:
www.mestozlin.cz, odkaz - životní prostředí - EVVO - koncepce EVVO nebo
na telefonu 577 630 199.)
Ke zdařilým krokům ve městě Zlíně
můžeme také počítat jarní vydání informační brožury "Doma chytře a úsporně" (Statutární město Zlín) nebo již
praktikované zelené úřadování na některých zlínských školách, v organizacích, institucích, firmách.
V rámci mapování zeleného úřadování ve městě můžete posílat své zkušenosti na e-mail: dagmarsimkova@muzlin.cz.
Ing. Dagmar Šimková,
Odbor životního prostředí
a zemědělství MMZ

V rámci studentského projektu Němá tvář,
který vznikl pod vedením Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, se snaží studentky ve spolupráci se zlínským Útulkem pro
zvířata v nouzi hledat způsoby, kterými by vylepšily podmínky života útulkových zvířat.
Po zdařilé akci "Cvičme v rytme" pro hafany,
která útulku finančně vypomohla, byl v dubnu
uspořádán pochod občanů Zlínska s útulkovými psy do okolí Zlínských Pasek.
Studentky UTB věnovaly propagaci této akce velkou pozornost, a my jsme byli - přes určité obavy, zda se najde dostatek zájemců
o tento neobvyklý způsob procházky - účastí
nakonec mile překvapeni.
Po zahajovacím přivítání všech zúčastněných, rámcovém seznámení se směrem pochodu a po instrukci, jak je třeba se psíky zacházet, opustilo útulek 51 psů, kteří se spolu se
svými vodiči vydali na zhruba pětikilometrovou
túru.
Po počátečních problémech, které spočívaly
hlavně v krocení nadšených psíků, se průvod
uklidnil a pejskové pěkně šlapali přírodou.
Jejich ukázněnost se přirozeně zvyšovala postupující únavou. Po návratu se psi vrhli na
misky s vodou a následně se spontánně uložili
k odpočinku; v útulku nastal nebývalý klid.
Z pohledu útulku lze tuto akci hodnotit jako
velmi úspěšnou. A také lidé, kteří se procházky zúčastnili, se shodli na tom, že útulkový pes
se umí dobře chovat, že dokáže projevit vděčnost, a že nemusí být žádný problém si takového psa vzít do rodiny nastálo.
Mnozí z účastníků začali po této zkušenosti
navštěvovat útulek pravidelně a brávají si s sebou právě toho "svého" psíka na vycházky.
A také už jsou případy, kdy si někteří návštěvníci díky častějšímu kontaktu na psíka tak
zvykli, že si ho nakonec vzali do pěstounské
péče. I kvůli tomu stojí podobné akce za to,
a studentkám za ně patří velký dík.
Danuše Šmigurová
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NOČNÍ ŠIFROVACÍ ZÁVOD
ANEB
INTELIGENTNÍ ZÁBAVA
V noci z pátku 25. 4. 2008 na sobotu
26. 4. 2008 proběhl ve Zlíně již pátý ročník
noční šifrovací hry - letos s názvem O5. Jde
o otevřený noční šifrovací závod pro dvou
až pětičlenné týmy, který je jedním z nejvýznamnějších v České republice. Zúčastnilo
se jej přes sedm set hráčů rozdělených do
více než 160 týmů. Většina účastníků byla
ze Zlína či okolí, ale byla zde i spousta hráčů z Brna a vzdálenějších koutů republiky.
Věková hranice pro vstup do hry byla 18
let. Účastníky tak byli převážně studenti
vysokých škol, ale nechyběli i starší matadoři, kteří si přišli vyzkoušet svůj důvtip.
Celá hra byla zaobalena jako praktické distanční studium - jednotlivá stanoviště byla korunována získáním zápočtu či zkoušky, které byly zapisovány do indexu. Na
organizaci se podílely tři zlínské neziskové
organizace - o. s. M2M, o. s. Atmosféra
a Centrum prevence.
Hru zahájil v pátek v 17.00 příjezd hlavního organizátora Miroslava Pavla na lanovce. Po zazpívání Gaudeamus igitur se
již všichni zúčastnění vrhli do prvního úkolu. Trasa hry vedla přes Malenovický hrad,
dopravní hřiště, parkoviště u Tesca, rybní-

ky na Chlumu, skládku Suchý důl a rybník v Prštném k vysílači na Mladcové a dále přes Jižní Svahy na Štákovy Paseky. Cíl
byl v hospůdce Na Přístavu v Přílukách.
Z celého startovního pole tam do sobotního
poledne úspěšně přišly tři týmy, které byly
vyhlášeny vítězi - tým Abpopa, tým Kdo se
přidá? a tým Que Frio. Na slavnostní ukončení přišlo i mnoho méně šťastnějších týmů, nad jejichž síly byla některá z celkem
patnácti šifer po celé trase hry. Po slavnostním ceremoniálu udílení diplomů za
absolvované studium se ospalí, unavení
a většinou spokojení hráči i organizátoři
postupně odebrali na cestu k vytouženým
sprchám a postelím.
Nakonec zbývá poděkovat celému organizačnímu týmu, který si přípravou noční
hry zpestřoval svůj volný čas již od listopadu. Je dobře, že Zlín má již pět let své zastoupení ve skupině měst, kde se noční hry
pořádají a kam se pro zábavu, pobavení
a změření sil sjíždějí týmy z celé republiky.
Zlín tak není jen Baťovým městem podnikatelů, městem zeleně, ale i městem aktivních mladých lidí, kteří svou seberealizaci
nacházejí v přípravě inteligentní a obohacující zábavy pro druhé.
-ks-
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PRVNÍ NÍZKOENERGETICKÁ DŘEVOSTAVBA
V RÁMCI PROJEKTU ENERGY IN MINDS!
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to
jakkoliv dotklo životní úrovně 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, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní část Louky.

Tentokrát přinášíme rozhovor
s Ing. Davidem Zámorským, který se
do projektu zapojil stavbou nového
nízkoenergetického domu montovaného z tzv. sendvičových dřevěných
panelů.
Pane inženýre, co vás přivedlo
k volbě právě takové technologie výstavby?
Na počátku bylo samo rozhodnutí pořídit si rodinný dům, neboť byt 3 + 1 už
nárokům naší rozrůstající se rodiny nevyhovoval. Dalším požadavkem bylo,
aby šlo o dům nízkoenergetický, neboť
ceny energií bezpochyby dále porostou.
No a pro dřevostavbu jsme se rozhodli
proto, že výstavba je nepoměrně rychlejší než u klasického zděného domu.
Ostatní už bylo záležitostí výběrového
řízení mezi potenciálními dodavateli.
Rozhodovala při tom nejen cena, ale
právě i tepelné vlastnosti nabízených
domů.
Jak jste byli spokojeni s vybraným
dodavatelem?
Firma Commodum, s. r. o., z Valašské
Bystřice byla velmi vstřícná k našim požadavkům i připomínkám a také veškeré spory, které asi nutně vznikají kolem
každé podobné investice, byly řešeny
velmi korektně. Dodávka byla komplexní a od zhotovení základové desky po
předání stavby trvala 7 měsíců.
Vezmeme-li v úvahu nucenou zimní
přestávku (začalo se v listopadu a končilo v červnu), je to jistě slušný výkon.
V energetické bilanci Vašeho domu
hrají významnou roli
také technické prvky,
jako je solární systém,
nucená ventilace s rekuperací tepla a tepelné čerpadlo.
I tady jsme šli cestou
komplexní dodávky, v tomto případě od firmy Ecocystem Olomouc, s. r. o.
Bylo vidět, že se v oboru
vyznají, a celý kombinovaný systém - na naši žádost ještě doplněný teplovodní krbovou vložkou
k využití tepla z krbu - je
vyladěn na optimální pa-

rametry. Projevuje se to dokonalou tepelnou pohodou v zimě a příjemným
klimatem v létě. Regulační systém je
založen na bázi porovnání průběhu
vnější a vnitřní teploty (tzv. ekvitermní
křivky), což systému umožňuje reagovat s předstihem na změny vnějších
teplot. Výrazným teplotním výkyvům
brání určitě také rekuperační jednotka,
která přiváděný studený vzduch v zimě
předehřívá odváděným teplým vzduchem.
Jak se na tepelném chování domu
podílí zimní zahrada?
Za slunných zimních dnů velmi výrazně. Teplo akumulované přes den
v zimní zahradě pouštíme večer otevřením dveří do obývacího pokoje. Bezesporu i to přináší zajímavé energetické
úspory.
Dům tedy zjevně splňuje Vaše očekávání a vzhledem k nízkým provozním nákladům by i jeho ekonomická
návratnost měla být velmi rychlá.
O návratnosti by šlo hovořit, kdyby
byl dům výrazně dražší než obdobné
domy na trhu. Pak by se dalo spočítat,
za jak dlouho se mi zvýšená cena domu
vrátí v úspoře nákladů za energie.
Jenže jak počítat návratnost, když je
dům na stejné cenové úrovni jako jiné
domy na trhu?
Z čehož vyplývá, že stavět jiný než
nízkoenergetický dům už dnes ani
nemá smysl. Děkujeme za rozhovor.
Luděk Frkal

ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše Mateřská škola
Základní škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1975. Její vznik byl důsledkem
rozsáhlejší výstavby sídliště Podhoří a potřeb pro spádové oblasti městských částí
Louky, Prštné a části čtvrti Letná.
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558,
příspěvková organizace, je úplná základní
škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 420 žáků. Součástí školy
je školní družina s kapacitou 100 žáků
a školní jídelna s kapacitou 500 jídel.
Vedení školy tvoří ředitel školy a jeden
zástupce ředitele školy. Důležitý podíl pro
organizaci práce na škole, řešení a realizaci koncepčních záměrů a zabezpečování
plnění plánu školy mají další členové užšího vedení školy - výchovná poradkyně
a preventistka sociálně patologických jevů.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Školní vzdělávací program vychází
z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Cílem školního vzdělávacího programu
je utváření, osvojování a postupné rozvíjení klíčových kompetencí, poskytování
spolehlivého základu všeobecného vzdělání ve všech vzdělávacích oblastech prostřednictvím jednotlivých předmětů. Je
směrován na zvládání situací a řešení
úkolů, které jsou úzce spjaty s každodenními životními situacemi, a na osvojení
poznatků důležitých pro další vzdělávání.
Nedílnou součástí programu je průřezový cíl vytváření mravních a občanských
hodnot, které jsou velmi důležité pro
utváření zásad a norem jednání vůči lidem, společnosti a sobě samým.
Takto získané způsobilosti by měly žákům pomoci i při vytváření potřebných
návyků pro zdravý způsob života.
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ
PRIORITY
Stanovení priorit vychází z objektivní
analýzy materiálně-technických a personálních podmínek školy. Škola má stanoveny tyto základní výchovné a vzdělávací
priority:
- plánovitě budovat a rozšiřovat vybavení školy výpočetní technikou, koncepčně
podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky co největšího počtu
vyučovaných předmětů,

- aktivně zapojit žáky do výtvarné činnosti, všestranně rozvíjet jejich komplexní estetické cítění,
- využívat technické podmínky a umístění školy a podporovat sportovní výchovu a tělesné aktivity, vést žáky ke zdravému životnímu stylu.
ROZVOJ ZÁJMŮ
A SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ
A PŘÍPRAVA
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Pedagogičtí pracovníci školy se aktivně
podílejí na rozvoji zájmů a schopností žáků. V letošním školním roce pracuje na
škole 19 zájmových kroužků.
Příprava žáků 9. ročníků k přijímacím
zkouškám na střední školy patří k dlouholetým cíleným aktivitám školy. Žáci
9. ročníků jsou tradičně velmi úspěšní při
přijímacím řízení.
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
A PREVENCE
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Oblasti výchovného poradenství a prevence je celoročně a průběžně věnována
velká pozornost. Činnosti jsou realizovány na základě celoročních a měsíčních
plánů, jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány a veškeré nedostatky operativně
řešeny v úzké spolupráci s rodiči i institucemi.
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy a alternativní
formy práce spolu s upravenými metodami používanými při vzdělávání běžné populace.
Cílem práce je vytváření podnětného
a vstřícného školního prostředí, které
umožňuje jejich rozvoj, podporuje jejich
sociální integraci a rovněž je připravuje
k celoživotnímu učení a budoucímu pracovnímu uplatnění.
Kontakt:
ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558, Zlín,
tel.: 577 431 387,
e-mail: zsmalse@zlinedu.cz,
www.zsmalse.zlinedu.cz

TENŠIN DÓDŽÓ PŮSOBÍ VE ZLÍNĚ JIŽ DESET LET
Občanské sdružení Tenšin dódžó se sídlem ve Zlíně tady začalo pracovat právě před
10 lety. Vzniklo sice (nejprve jako "Aikido
klub Tensi") už o dva roky dříve, nicméně
aktivní začalo být v roce 1998. Cílem sdružení je propagace a rozvoj bojových umění.
Soustředí se především na japonské disciplíny, obranné umění aikidó, šermířské disciplíny iaidó a kendó a také tradiční školu džódó, která se vedle dalšího věnuje především
technikám boje s holí. Mimo to podporují
snahu dalších oddílů a klubů, když chtěly

představit své disciplíny v tomto regionu.
Podíleli se na zorganizování seminářů kjúdó
(lukostřelba), naginatadó (japonská "halapartna"), nebo i sumó a aikibudó.
Podstatnou část činnosti sdružení zahrnuje práce s dětmi. Sportovní přípravka je
určena pro předškoláky, aikidó a kendó mohou cvičit děti školního věku, ale i středoškolská mládež. Více informací o činnosti
sdružení Tenšin dódžó se dozvíte na
www.tenshin.cz, či na telefonu 608 953 743.
Patrik Orth

Zlín–Kostelec
Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace, zahájila provoz 1. června
1981. Je postavena na okraji Kostelce, v pěkném, zdravém prostředí, s výhledem do širokého okolí.
Budova mateřské školy je dvoupodlažní,
skládá se z hlavní budovy a hospodářské části. U mateřské školy je velká udržovaná zahrada s členitým terénem, bohatou zelení, dvěma
pískovišti, průlezkami, houpačkami a skluzavkou s domečkem. Slouží ke hře, ale i výchovným činnostem, např. k environmentální výchově.
Mateřská škola je dvoutřídní - jedna třída
jsou "Motýlci" (děti od 3 do 5 let), druhá třída
"Berušky" (děti od 5 do 7 let). Provoz je od 6.00
do 16.15 hodin. Mateřská škola má dostatečně
velké prostory a takové prostorové uspořádání
s hracími koutky, které vyhovují nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem.
Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem
vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného
výchovného působení mateřské školy a rodiny.
Snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na
partnerských vztazích, kde mezi rodiči a zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, vstřícnost, otevřenost a ochota spolupracovat. K tomu slouží neformální rozhovory při denních
setkáních s rodiči a akcích školy. Dobrou spolupráci má škola se 14. ZŠ ve Štípě EKOŠKOLA, která děti zve na společné akce
s bývalými "žáčky" mateřské školy.
Školní vzdělávací program MŠ má název
"Hrajeme si celý rok". V tomto programu prostřednictvím hry a cílených činností zaměstnanci usilují o osobní rozvoj každého dítěte
s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy, povzbuzují děti nesmělé, posilují rozvoj pohybových schopností, vedou děti k respektu a odpovědnosti k životnímu prostředí, k vytváření
zdravých životních návyků a lásce k přírodě.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKTIVITY A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
MATEŘSKÉ ŠKOLY:
logopedická prevence
předplavecký výcvik předškoláků v Městských lázních
hudebně pohybový kroužek "Notička"
a "Orientální tance" - oba kroužky jsou bezplatné, vedou je pedagogické pracovnice MŠ
jednou za týden seznamuje odborná lektorka
děti se základy anglického jazyka - za úplatu
relaxace v solné jeskyni
divadla, kouzelnické představení, hudební
pořady
besídka pro rodiče na závěr roku,
Mikulášská besídka, oslavy MDD, akce
"Honba za pokladem"
rozloučení s předškoláky
výlet dle domluvy - v minulém roce děti navštívily Dinopark ve Vyškově
ukázka příslušníků Městské policie - výcvik
se psy

Ze všech těchto akcí je ve škole vedena bohatá fotodokumentace a záznamy v kronice.
Výsledkem práce zaměstnanců mateřské
školy je pohoda a prožitek dětí, jejich zaujetí
pro činnost a hlavně radostně strávené chvíle
u nás v mateřské škole.
Miroslava Směšná, ředitelka MŠ
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SOKOL MÁ 110 LET Prezentace města a univerzity New York zaujala

"ÚČELEM SPOLKU JEST POVZNESENÍ TĚLESNÝCH A MRAVNÍCH SIL V LIDU ČESKÉM"
(Úryvek ze stanov TJ Sokol Zlín, zaslaných k registraci ze dne 10. 6. 1898.)

Myšlenka, která byla zformulována před
110 lety, je poselstvím našich sokolských
předchůdců do dnešní hektické doby.
Zlínská sokolská všestrannost vytváří program
rekreačních sportů a pohybových aktivit členům,
kteří neusilují o maximální sportovní výkon. Cvičí
pro radost, kondici, potěšení, prožitek, sdružování. Cvičební nabídka je pestrá. Škála oddílů všech
věkových kategorií nabízí sportovní vyžití jednotlivcům od l roku do l00 let. Není to nadsázka, protože první kontakt se sokolovnou začíná oblíbenou cvičební hodinou nejmenších dětí v zažitém
dopoledním úterním termínu pro děti od l roku
v doprovodu maminek a tatínků pod vedením cvičitelek Marie Maulové a Jitky Kubátové. Odtud se
malí "Brambůrci" buď zakutálí mimo sokolovnu,
a nebo zapustí klíček v některém z našich oddílů
odborů všestrannosti či sportu.
Tzv. "všestraňáci" táhnou děti s všeobecným
zaměřením na sport v oblasti cvičení na nářadí,
míčové hry, atletiku, plavání, pohybové cvičení.
Svůj volný čas věnují dětem dobrovolní cvičitelé
po celou dobu obnovy Sokola ve Zlíně po roce
1990: manželé A. a P. Handlovi, A. Handlová st.,
K. Dobrovolská, Z. Havel, J. Čapková, A. Píšťková,
S. Prekopová, B. Nejedlá. Stalo se již tradicí, že rodiče vychovali pro cvičitelskou oblast své nástupce z řad svých dětí. Nejinak je tomu u Handlů,
Píšťků, Čapků, lásku ke sportu dala svým dcerám
sestra Eva Vraníková, které pod novým příjmením
pokračují v rodinné tradici na zlínské sokolovně.
Pro dospělé cvičence jsou připraveny hodiny
aerobiku a kondičního cvičení s J. Laumanovou,
E. Steskovou, J. Kubátovou, volejbal s P. Handlem.
Senioři nezůstávají stranou. Právě oni splňují
tu vyšší věkovou hranici. Pilně se připravili na
červnový "Slet po Ještědem" a předvedli sletovou
skladbu "Ta naše písnička česká". Ve svém vyšším
věku aktivně pracují cvičitelky Dana Opálková,
Zdena Blažková, Eva Žaludková.
Ze sokolovny ve Zlíně do světa vyrazila Jana
Komrsková - účastnice dvou olympiád. Na jejím
sportovním úspěchu se podíleli rodiče Zdena
a Jan Komrskovi. Nastává doba, kdy se ke konci
své kariéry blíží další klenot zlínské gymnastiky David Vyoral. V červnu pojede na své poslední
mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice se svým dlouholetým trenérem Jurijem
Bezručkem.
Zlínské vzpírání je vedeno neúnavným trenérem Jaroslavem Janebou. Sokolský oddíl reprezentují Jarmila Kaláčová v kategorii ženy masters,
za muže Petr Julina, za ženy Ivana Tomalová,
v mládežnické kategorii Tomáš Hofbauer. Titulem
"sportovní legenda ČOS" byl vyhodnocen nestor
zlínského vzpírání br. Karel Saitl, který ve svém
úctyhodném věku 84 let bude tento rok účastníkem ME masters ve vzpírání v Bohumíně, MS
masters ve vzpírání v Řecku.
V uplynulých deseti letech byl dán prostor i nově vzniklým sportům. Na venkovním hřišti se realizoval hokejbal. Byl účastníkem nejvyšší soutěže
extraligy ČR. Svou činnost ukončil v roce 2003
pod vedením Pavla Sedláčka. Díky br. Jaromíru
Laumanovi vznikl oddíl florbalu, který se stal mezi zlínskou mládeží velmi populárním. S dalšími
trenéry Zdeňkem Milem a Petrem Mikulou čeří vody florbalových republikových soutěží a zlínské
sokolské hokejky mají úspěch v kategorii mladších, starších žáků a juniorů.
Je správné, aby se zmínila jména funkcionářů
výboru TJ Sokol Zlín: starostka MUDr. Olga
Charvátová, místostarosta Ing. Václav Skoumal,
jednatelka Jitka Kubátová, náčelník Pavel Handl,
náčelnice Eva Stesková, předseda odboru sportu
Jaroslav Janeba, vzdělavatelka Jiřina Dědková,
členka výboru Alena Píšťková.
Jitka Kubátová, jednatelka TJ Sokol Zlín
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Úspěšná prezentace města Zlína
a Univerzity Tomáše Bati právě probíhá
v Českém centru v New Yorku. Obě instituce se společně představují v USA
rozsáhlou prezentační akcí ZLíNY (Zlín
in New York), která byla zahájena v týd-

Příznivý ohlas u návštěvníků (jimiž
jsou zejména studenti architektury a designu, ale i běžní milovníci umění) má
výstava uměleckých fotografií Fashion
and Architecture, které vznikly v nové
budově Univerzitního centra architektky
prof. Evy Jiřičné. Kolekce čtrnácti velkoplošných fotografií
zachycuje spojení ženské krásy
a moderní high tech architektury. Její autorkou je přední módní fotografka Lucie
Robinson, které pózovala Miss
World 2006 Taťána Kuchařová.
Modely pro ni navrhla ak. mal.
Šárka Šišková, vedoucí ateliéru
Design oděvů."Slavnostní zahajovací galavečer doslova
ozdobila svou přítomností slečna Kuchařová. Od hostů galaZahajovací galavečer - primátorka I. Ondrová, T. Baťa a rek- večera jsme slyšeli na prezentor UTB I. Hoza.
taci Zlína a univerzity jen
samou chválu," uvedl rektor
prof. Ignác Hoza, který se zahajovacího večera účastnil osobně, stejně jako primátorka
PhDr. Irena Ondrová nebo
slavní zlínští rodáci T. Baťa Jr.
a prof. Eva Jiřičná.
Prof. Jiřičná přednesla v New
Yorku přenášku Architecture,
v níž se věnovala baťovské, ale
i nejmodernější architektuře
města Zlína, včetně výstavby
Kongresového a univerzitního
centra.
Zleva S. Zacha (Filmfest), nám. primátorky M. Hladík, Miss
Akademická malířka Šárka
World T. Kuchařová a nám. primátorky M. Janečka.
Šišková si pro slavnostní galavečer připravila módní přehlídku The Cities inside of Me,
inspirovanou městy Zlín a New
York. "V modelech jsou ukryty
mé subjektivní dojmy, intimní
zpovědi nálad a pocitů, která
jsem v těchto městech prožila,"
svěřila se Š. Šišková. Její modely publikum v New Yorku
přijalo velmi příznivě.
Až do konce července se mohou zájemci o výtvarné umění
v New Yorku seznámit také
Profesorka Jiřičná, primátorka I. Ondrová, nám. primátorky s originální tvorbou studentů
M. Janečka.
výtvarných oborů Fakulty multimediálních komunikací, a to
nu od 15. do 20. května v několika výna výstavě nazvané Fresh design. K vistavních prostorech v New Yorku a potrdění jsou výrobky ze skla a porcelánu,
vá až do 31. července. První ucelená
návrhy oděvů, obuvi a módních doplňprezentace města Zlína v New Yorku
ků. Architektonické řešení výstavy napředstavuje jeho historii, architekturu,
vrhli studenti ateliéru Prostorová tvorba
design, módu, film, vzdělávání, turistiku
pod vedením Ing. arch. Hany Maršíkové.
a obchod.
Podrobnější informace o Univerzitě
"Univerzita se rozhodla ukázat v New
Tomáše Bati ve Zlíně, jejích fakultách,
Yorku to nejlepší, čím se v současné dostudijních oborech, vědecko-výzkumné
bě můžeme pochlubit. A tím je, samopráci a mezinárodních kontaktech se
zřejmě vedle výchovy adekvátně vzdělanávštěvníci výstavy dozvídají z panelů,
ných absolventů a vedle vědeckokteré jsou součástí prezentace celého
-výzkumné práce, což jsou hlavní dvě
města. Ta ostatně také vznikla na
poslání univerzity, nová budova
Fakultě multimediálních komunikací,
Univerzitního centra, kterou nyní slavkde se na jejím zpracování dlouhodobě
nostně otevíráme," uvedla kancléřka
podílel celý tým pracovníků.
Ing. Andrea Kadlčíková.
Mgr. Jana Brázdilová

ZLÍNSKÝ LÉKAŘ A HUDEBNÍK LEOPOLD KRÁL
K tomu, aby se ve Zlíně vytvářel duch kulturního a společenského života, přispívalo mnoho lidí. Na leckteré se zapomíná a je to škoda, z působení oněch Zlíňanů k nám může
dolehnout duch činorodosti a společenské atmosféry. K takovým postavám můžeme přiřadit i lékaře Leopolda Krále.
Připomeňme si napřed jeho zběžný portrét, jak ho načrtl
novinář J. Vaňhara: "...doktor Král byl zvlášť zajímavá osobnost. Hned počátkem první války byl zajat nebo snad přešel
na ruské frontě. O sobě vždycky málomluvný, jen sporadicky
tu a tam poznamenal něco o sedmi letech, kdy byl mimo Zlín,
a jen málo důvěrných přátel vědělo, že měl v Rusku prominentní klientelu a že léčil například i Rasputina, pověstného
rádce poslední carevny. Protože tohoto šarlatánského mnicha
odstranila jedna monarchistická klika r. 1916, musel již tehdy žít Král volně, mimo zajatecké tábory (...) Nikdy se neoženil. Byl dobrým hudebníkem - cellistou a do stáří ho neopustila jeho záliba v cestování. Koupil si už někdy kolem r. 1925
vůz, tatřičku, a přijal k ní řidiče, sám nejezdil. Používal ji ve
své práci, hlavně však také každého léta k několikatýdenním
cestám po Evropě, od Španělska až po Turecko, jimiž si
vynahrazoval obtíže nezřídka tvrdého povolání venkovského
lékaře."
Leopold Král se narodil r. 1875 ve vsi Uhersku u Vysokého
Mýta a život ho nakonec zavál do Zlína, kde jako šestasedmdesátiletý zemřel. Při jeho pohřbu zazněla připomínka o tom,
co zažil a udělal pro své okolí. Uveďme z toho aspoň něco
z textu uloženého v okresním archivu.
Na vysokomýtském gymnasiu "maturoval jako primus.
Při tom si přivydělával kondicemi a ještě našel dost času na
soukromé studium angličtiny a francouzštiny, které během
studií dokonale ovládal. Pěstoval také vášnivě hudbu a vedl
školní orchestr. Dělal si herbáře, sbíral známky a mince,
četl. ... (...)"
Později "sloužil jako jednoroční dobrovolník v Tridentu
a Pulji a to ho svedlo, že přijal pak místo lodního lékaře u rakouské společnosti Lloydu. (...) Ve službách Lloydu procestoval za tři léta celý svět, a to rozhodlo o jeho celoživotním sklonu k světoběžnictví. I když byl skoupý na důvěrnou sdílnost,
bylo jasné, že na lodi poznal život hodně dobrodružný.
Než nastoupil své první civilní místo, a to jako sekundář
v Prostějově, prošel v krátkých několikaměsíčních intervalech
celkem 11 českých i německých klinik v Praze. V Prostějově
se také jen ohřál necelého půl roku, než nastoupil místo
městského lékaře ve Zlíně. Do Zlína ho přivedla náhoda. Četl v novinách inserát o březnických lázních. Jel se na ně podívat a Zlín se mu zalíbil. To bylo r. 1908 ... a pro druhého lékaře vedle Dr. Gerbece tu velké obživy nebylo. Proto si Dr.
Král dodělal zubařský kurs a tak ve staré škole před kostelem
začal.
Jeho trvalý pobyt ve Zlíně přerušila světová válka. Již na
Dušičky r. 1914 byl zajat Rusy a odvezen na Sibiř do
Tjumeni. Tam prožil velký román lékaře zhoubných epidemických chorob, takže jen zázrakem zůstal sám nákazy ušetřen. Vedle toho si přivezl velké bohatství osobních zážitků
z různého prostředí ruského, kde mu všude otvírala cestu jeho hudba. Vrátil se domů po cestě kolem světa o vánocích r.
1919 jako kapitán zdravotní služby čsl. legií. Do dějin našeho města se zapsal jednak jako obětavý lékař průkopník, jednak jako výkonný hudebník a organisátor hudebního života.
Jako lékař byl neúnavný pracovník, který neznal ordinačních hodin a v době, kdy se ještě jezdilo ... v košatině, sjezdil
celé široké okolí ve všech podobách rozmarného počasí. (...)
... vidíme, že tu dnes pochováváme člověka zlatého srdce, ...
který rozséval kolem sebe dobro. Za jeho rakví by dnes stálo
... plno vzdálených pasekářů, které obětavě a často zadarmo
léčil. Říkával: To zaplatí někdo, kdo na to má. Stály by tu desítky dlužníků, kterým v tísni půjčoval za zaplať pánbu. (...)
Jako hudebník vykonal mnoho pro popularisaci hudby ve
Zlíně. (...) Na koncertech cizích umělců míval účast při doprovodu nebo samostatnými čísly. Hrál na klavír, cello a vio-

lu. Ihned po svém příchodu do Zlína si utvořil komorní orchestr a kvarteto, s nimiž se koncertovalo i mimo Zlín. Byl jediný vytrvalec ze souboru, který zůstal do konce. (...) Dr. Král
byl jedním ze zakládajících členů Pěvecko-hudebního spolku
Dvořák a byl jeho předsedou ... Za všecky zásluhy o spolek
byl po letech jmenován jeho čestným členem. Stejně velké zásluhy měl o uskutečnění městské hudební školy Dvořák,
v níž byl od založení po několik let předsedou kuratoria. (...)
Jeho vědění bylo dílem jeho neustálého studia. Dodnes např. sháněl odborné publikace z ciziny. A byl na naše poměry
jedinečným znalcem světové literatury, kterou četl neobyčejně rád v originále. A tu byl polyglotem. Ovládal bezpečně
němčinu, ruštinu, angličtinu, franštinu a italštinu... (...) Byl
znamenitým znalcem umění. Znal dějiny malířství, sochařství
a hudby nejen z knih, ale z osobního poznání. (...) Prošel všemi největšími evropskými musei a uměl o nich mistrovsky povídat. Když chtěl, mohl svými znalostmi omráčit. To jednou
za protektorátu udělal čtyřem německým důstojníkům, kteří
k němu přišli a chovali se povýšeně. Dr. Král dostal zlomyslný nápad ponížit je. Počal nejvyšší hodností a ptal se pana
plukovníka, odkud je. Když mu řekl, že z Magdeburgu, začal
Dr. Král nenápadně ale záměrně o všem, na čem si tam zakládali, a stejně se prošel po domovině ostatních důstojníků
a pak povšechně po německém umění a literatuře. Výsledek
byl ten, že páni odcházeli zmateni a plukovník, sraziv paty,
vzdal Dr. Královi čest tím, že prohlásil, že nikdy se nestyděl
jako tentokrát. (...) Toto velké duševní bohatství bylo ovšem
dobyto perně. Dr. Král je přímo čítankový vzor úspěchu za
houževnatou práci. A jeho život je románem."
Zdeněk Pokluda,
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka
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SPORT V ČERVENCI
AEROBIK
AEROBIK KLUB ZLÍN
Zápis do kurzů na nový školní rok od 1. do 5. 9. 2008 denně 10 - 18 hod.
Prázdninový program: pondělí - power yoga, aerobic; úterý - cvičení
Pohoda, ABS - Charles, power yoga; středa - power yoga, posilovací aerobik - stepy; čtvrtek - power yoga, P-class, Pilates; pátek - ABS Charles
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, Zlín, tel. 577 432 079,
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 731 504 655 nebo
604 799 727, St. Chadima st., tel. 606 507 871, J. Tomáše již jen mobil
737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.
STŘEDA 2. 7. PŘEROV
8 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 8.06 hod., vede St. Chadim st.
2. 7. - 6. 7. BORZSONI - ŠTÚROVO - BUDAPEST
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 9. 7. BIOFARMA JURÉ
8 km, sraz na vlakové zastávce v Želechovicích v 8.45 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 12. 7. SLEZSKÉ PEVNOSTI
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 16. 7. BUNKR - BŘEZNICE
8 km, odjezd do Bohuslavic autobusem z nástupiště č. 44 AN ve Zlíně
v 8.35 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 19. - NEDĚLE 20. 7. RYCHLEBSKÉ HORY
- dvoudenní vlakový zájezd
Odjezd v sobotu vlakem z Otrokovic v 5.29 hod., vede St. Chadim ml.
SOBOTA 19. - NEDĚLE 20. 7. DEP TRENČÍN - ZLÍN
Odjezd z AN ve Zlíně v sobotu v 6.25 hod., vede J. Tomáš.
23. 7. - 27. 7. KOKOŘÍNSKO
Odjezd v 5.00 hod. od Velkého kina ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 23. 7.
Sledujte vývěsní skříňku KČT.
SOBOTA 26. - STŘEDA 30. 7. BROUMOVSKO
Vede J. Tomáš.
STŘEDA 30. 7. SOUDNÁ
8 km, odjezd autobusu MHD č. 32 od zlínského zámku v 8.55 hod.,
vede St. Chadim st.
Změna programu vyhrazena

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
sobota
neděle

6.00–21.00
9.00–20.00
9.00–20.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
8.00–20.00
úterý
8.00–20.00
středa
8.00–15.30
čtvrtek
8.00–20.00
pátek
8.00–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
ZELENÉ KOUPALIŠTĚ – Bartošova čtvrť
PO–NE
9.00–20.00
ZELENÉ - venkovní bazény - tel.: 577 226 088
Informace o otevření i na tel.: 577 599 911
Bazén otevřen v závislosti na počasí.
Tobogán, skluzavka, whirlpool, nerezový bazének pro batolata.
Výjimky - sledujte informace u pokladny.
LETNÍ PROVOZ
Otevřeno: 50m krytý bazén, 25m krytý bazén, 25m venkovní bazén,
dětský krytý bazén, posilovna, bistro, dětské brouzdaliště, letní zahrádka, venkovní občerstvení s posezením, dětský koutek + průlezky.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI
Nejen pro chlapce od 3,5 do 7 let - 9. ZŠ
Všestranná sport. přípravka - florbal, hry, akrobacie, cvičení na nářadí, kopaná
Kontakt: tel.: 607 606 928, www.kotata-zlin.cz
LODNÍ SPORTY ZLÍN
Výuka, instruktáž i možnost svezení na lyžích za motorovým člunem
ve středisku na Bělově za jezem v měsíci červenci a srpnu.
Kontakt: 603 522 415 p. Krsička nebo 731 387 551 p. Jonák, případně přímo v loděnici na Bělově.
KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
První dívčí a dámský klub Diana nabízí osvědčený kurz zdravého
hubnutí. Kurz začíná 16. září a bude probíhat každé úterý od 17 do
19 hodin. V rámci kurzu zhubnete, naučíte se štíhlost trvale udržet
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a naučíte se kosmetické péči a líčení.Bezplatné informativní odpoledne bude 8. září od 16.30 do 18.30 hodin na Střední průmyslové
škole polytechnické, Nad Ovčírnou 2528, Zlín.
Kontakt: www.klubdiana.cz, e-mail irenaka@seznam.cz,
tel. 607 675 021, diana@klubdiana.cz
RALLY SAMARI
Zájemcům o cykloturistiku nabízí Samari ve dnech 6. - 11. 7. 360
km dlouhou cyklistickou rally na trase Zlín - Samařov na
Havlíčskobrodsku. Počítá se se zajištěním převozu zavazadel a spartánským stravováním i ubytováním. Cílem akce je také propagace
Zlínského kraje a dobročinných projektů Samari. Startovné korunu
za kilometr bude věnováno na humanitární účely.
Kontakt: František Tomanec, samari@samari.cz, 737 754 656.
LÉTO V RYTMU
ASPV a Sportovní kluby Zlín letos opět pořádají AEROBIK V HALE
na Zeleném - Bartošova čtvrť.
Cvičení se koná každé pondělí a středu od 18.30 hod. do 19.45 hod.
Po cvičení relaxace v bazénu od 20.00 do 20.45 hod.
Začínáme v pondělí 7. 7. 2008 s lektorkou Lenkou Velinskou.
KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurzy snižování nadváhy vedené lektorkou společnosti STOB
PharmDr. Renatou Mičovou. Kurzy trvají 12 týdnů, každý týden 1
lekce. Lekce se skládá z 1 hodiny cvičení a 2 hodin teorie, ve které
jsou klienti seznámeni se zásadami zdravé výživy a behaviorální terapie, při níž se postupně odnaučují nevhodným stravovacím návykům a nahrazují je návyky správnými.
Kontakt: na www.istob.cz., renatamicova@tiscali.cz,
tel.: 723 051 761
CVIČENÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Cvičení bude probíhat již tradičně v Aerobik studiu D na Pasecké ulici ve Zlíně. Aerobik, powerjóga, indoorcycling, pilates, fitbal, step,
flexibar, a také na jediném místě ve Zlíně BOSU.
Kontakt: www.aerobic-zlin.cz, informace: rytmik@aerobic-zlin.cz
nebo tel.: 721 760 136.
KUDLOVSKÝ DOUBLE TRIATLON
III. ročník pasekářského triatlonu pro všechny se koná v sobotu
9. 8. od 8.30 hodin.
Místo: Březůvky, 5 km od Kudlov-Zlín
Tratě, objemy:
T (terénní) dopoledne - 380 m plavání, 10 km MTB cyklo, 2,5 km běh
S (sprint) odpoledne - 750 m plavání, 20 km silnice cyklo, 5 km běh.
Kategorie: žáci, žačky, dorost, dorostenky, junioři, juniorky, muži,
ženy, veteráni a veteránky
Pro vyhlášení Mistrovství kraje musí být min. tři závodníci v dané
kategorii.
Startovné: T-180 Kč, S - 200 Kč, pro oba závody 300 Kč
Přihlášky: do 8. 8. titanzlin@email.cz, TITAN sport club, Václavská
169, Kudlov - Zlín, 760 01, tel.: 602 780 485. Uveďte přesně, jaký
závod budete absolvovat!

NÁBOR
FK Příluky
Fotbalový klub Příluky pořádá nábor chlapců do žákovského fotbalového družstva. Pod novým trenérským vedením začínáme 14. července. Trénink každé pondělí a čtvrtek v 17.00 hod. na travnatém
hřišti Příluky.
Kontakt: Patrik Berger 602 238 566, palas@seznam.cz, Pavel Žalek
724 752 000, pzzl@seznam.cz

BADMINTON
Tenisová hala na Vršavě nabízí pro zájemce o badminton 4 badmintonové kurty, možnost zakoupení či zapůjčení badmintonového vybavení, kvalitní a čisté zázemí (šatny, sprchy, toalety, občerstvení), možnost pořádání celodenních akcí. Po dohodě lze využít
služeb trenéra, popř. sparing. Kontakt: 577 211 961

ÚSPĚCH
VOLEJBAL
Chlapci ze ZŠ Zlín-Okružní reprezentovali Zlín v republikovém
přeboru ve volejbale v Hradci Králové. V boji o nejvyšší příčku dosáhli na výborné 2. místo a navíc žák Adam Bartoš byl vyhlášen
největší volejbalovou nadějí v ČR v kategorii žáků základních škol.
O úspěch se zasloužili: Adam Bartoš, Pavel Bartoš, Adam Ďurech,
Martin Vybíral, Petr Gula, Truong Duc Luan, Michal Butek.
Blahopřejeme
Viktor Turok
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Sportovní gymnastika ve Zlíně má své jméno i tradice. Na základních školách ale příliš populární není. Přesto existují žáci a žákyně, které tento sport baví a věnují mu spoustu svého volného času. Tak je to i na ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábřeží, Zlín.
Pečlivou přípravou, tréninky a nácviky se žákyně zabývají již od
podzimu. Dne 28. 3. 2008 svou snahu a píli zúročily v okresním
kole, které se konalo ve zlínské Sokolovně, a o týden později 8. 4.
2008 pak v krajském kole ve Vsetíně. V obou přeborech stály na
1. příčce. Vybojovaly si postup do republikového finále poháru
AŠSK v Palkovicích (Frýdek-Místek). V těžké konkurenci deseti
družstev z celé ČR se družstvo ZŠ Komenského I ve složení
Simona Rakušanová, Ivana Šimonová, Kristýna Dobrovolská, Eva
Vykopalová a Veronika Handlová umístilo na pěkném 5. místě.
Blahopřejeme
ČTYŘBOJ
V květnu letošního roku uspořádala ZŠ praktická Zlín soutěž krajského kola atletického čtyřboje žáků praktických a speciálních
škol. Do Zlína se sjelo 24 závodníků a závodnic, aby poměřili svoji výkonnost ve sprintu na 60 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostních bězích.

Za chladného, naštěstí ne deštivého, počasí bylo dosaženo velmi
dobrých výkonů. V soutěži dívek si odnesla bronz Eva Chmelařová
z pořádající domácí zlínské školy. V pořadí okresů obsadili chlapci ze Zlína 1. místo a naše dívky místo stříbrné. Blahopřejeme.
Jaroslav Bartošek, ZŠ praktická Zlín

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY
TENISOVÉ PRÁZDNINY 2008
Týdenní kurzy proběhnou v tenisovém areálu na Vršavě v červenci
a srpnu pod patronací zlínského odchovance Jiřího Nováka. Kurzy
zahrnují výuku tenisu pod odborným vedením, odborné přednášky,
kondiční přípravu, relaxaci (Zoo Lešná, koupání), závěrečný turnaj,
zapůjčení raket a míčů, stravování.
Kontakt: 602 404 680, 737 451 451
DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ
Nabídku tvoří tábor dobrodružný, taneční, pohádkový, sportovní, výtvarný a další.
Opět nabízíme i pobyty pro rodiny s malými dětmi, které nazýváme
minitábory Klubíčko, a tábory příměstské. Kompletní nabídku najdete na našich internetových stránkách www.idomino.eu, včetně
online přihlášky, nebo v kanceláři DOMINA.
DĚTSKÁ LETNÍ REKREACE
Od 27. 7. do 2. 8. v RS REVIKA ve Vizovicích (www.revika.cz).
Program: autogr. hokejistů, skákací hrad, bublinkový bazén, nafukovací horolezecká stěna, benátská noc s ohňostrojem, jízda na koních, karneval, diskotéky, táborová pouť, spousta her i soutěží.
Cena: 2720 Kč
Kontakt: Agentura BODY CLUB, Zálešná IV/2964, Zlín,
www.bodyclub.cz, tel.: 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 12 DNÍ
Termín: 13. - 25. 7.
Místo: táborová základna Švrčkovo, Újezd u Valašských Klobouk
Cena 3 000 Kč.
Celotáborová hra je tematikou zaměřena na poznávání a zjišťování
nových informací o různých koutech světa.
Kontakt: www.klubovna14.cz, klubovna14@seznam.cz,
777 909 895 Radek Pobuda (v týdnu po 17. hodině),
602 546 343 Petr Šimoník
PO STOPÁCH TAJEMNÉHO KRÁLE BESKYD
Od 20. do 26. 7., horský hotel Martiňák
Cena: 2 790 Kč
Program: celotáborová hra o obrovský poklad, koupání, sport
a spousta zábavy.
Kontakt: CK Sluníčko, tel.: 603 187 124, 577 223 355, 603 552 628,
ivakusbachova@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz
KLUCY, HOLKI... GDO VLÁDNE LÉPE V SIDONII 2008?
2. - 9. 8. RS Pohoda v Sidonii, cena: 2 890 Kč
Program: netradiční hra, budete překvapeni... a samozřejmě sport,
koupání, diskotéky
Kontakt: CK Sluníčko, tel.: 603 187 124, 577 223 355, 603 552 628,
ivakusbachova@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz
HORSKÁ CHATA SELANKA
Dětský tábor - angličtina hrou i pro nejmenší, v termínu 12. - 19.7.
Cena: 2 090 Kč.
Kontakt:
tel.: 724 32 36 85, e-mail: vselanka@seznam.cz, www.selanka.cz
VELKÝ VÝBĚR TÁBORŮ
Čarodějný, pohádkový, s možností výběru programu, s všeobecným
programem, vojenský, sporťák, střelecký, s výukou sebeobrany, výtvarný, zvířátkový, aerobik, výuka orientálních tanců, jízda na koni,
fotbalový, s výukou jazyků a další.
Cena: 5 dnů - 1 990 Kč, 8 dnů - 2 690 Kč
Kontakt:
Karamela, tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info
JAVORKA 2008 ANEB CESTA KOLEM SVĚTA ... I NA MĚSÍC!
Sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU pořádá dětský letní tábor v horském prostředí Javorníků v termínu 25. 7.- 6. 8. - 13 dní, celotáborová hra, hry akční, usměvavé, poutavé i dravé. Když slíbíme bojovku, tak je bojovka a ne hra na hoňku nebo na schovku.
Kontakt: tel.: 604 277 224, 737 249 093.
T. J. SOKOL ZLÍN
Oddíl všestrannosti pořádá ve dnech 18. - 27. 8. letní tábor pro děti
od 8 do 15 let.
Místo konání - Horní Žleb - Šternberk u Olomouce
Cena: 2.500 Kč (cena zahrnuje stravu, dopravu, ubytování, pojištění)
Kontakt: Jana Bednaříková, tel.: 777 771 276,
e-mail: bednarikova_jana@seznam.cz
TENIS S ANGLIČTINOU
Letní příměstský kemp. V tomto roce plný změn, které přiblíží malé
tenisty k jejich sportovním snům pomocí moderních metodických
a audio-video prostředků, a to pro tenis i AJ. Všichni hráči budou
nově vybaveni oblečením tenisové akademie.
Kontakt: www.tenissanglictinou.cz, tel.: 777 650 430
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
In-linová školička je určena pro kluky i holky od 6 do 12 let. Probíhá
na hřišti u střední školy zdravotní (konečná autobusu č. 33) každý
týden hlavních prázdnin.
Cena je 2 200 Kč za pět dnů. V ceně je zahrnuto 7 hodin výuky denně, každý den oběd v restauraci, občerstvení a pitný režim během
dne, pojištění a závěrečná párty.
Kontakt: www.inlineschool.cz
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tábor pro děti od 6 do 16 let v termínech od 7. do 11. 7 a od 4. do
8. 8. Cena 1450 Kč (vč. oběda)
Přihlášky jsou k dispozici ve Squash centru Malenovice a na Klubu
v Malenovicích, ZPS - KLUB, a. s., Masarykova 1013, 763 02 Zlín,
Kontakt:
tel.: 571 117 633, 571 117 661, 737 301 687 p. Slaměnová
e-mail: zps-klub@volny.cz, www.volny.cz/zps-klub

