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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro
mne i tak trochu vzácnou příležitost vás oslovit, podělit se o názory a informovat vás o své činnosti zlínského konšela.
V městské radě jsem v současném volebním období spoluodpovědný za rozvoj podnikatelského Zlína,
a za vše, co souvisí s členstvím našeho státu
v Evropské unii. Druhá kompetence je pro mne
vzhledem k právě končícímu předsednictví České republiky o to cennější zkušeností. Mám radost, když
mohu z pozice předsedy
Komise pro strategický rozvoj
a záležitosti EU posouvat
městské záměry správným
směrem.
Naše práce v komisi se
v posledním období ještě zintenzivnila díky pozitivním
změnám v bývalém areálu
Baťa, respektive Svit, ale také s ohledem na neustálou
potřebu krajského města
zpracovat a schválit nový
územní plán. Ten by neměl
být příliš limitujícím pro občany a investory na straně
jedné, ale zároveň musí velmi
citlivě respektovat tradiční
ráz "města zeleně" se světově
obdivovanou a uznávanou
funkcionalistickou architekturou. A to není snadný
úkol... Zásadním důvodem
stále náročnější práce v komisi je naše snaha o sjednocení názorů města a kraje na strategický rozvoj dopravy (silniční i železniční,
tedy kolejové), protože Zlín je dlouhodobě předurčen
k netradičnímu technickému řešení dopravní obslužnosti, a to především díky své jedinečné poloze v údolí podél toku řeky Dřevnice. Abychom v co největší
míře snížili zátěž města nežádoucími vlivy exhalací
výfukových plynů i hluku, musíme se velmi pečlivě
a detailně zabývat konečnou variantou vedení tras
komunikací co do jejich kapacity, ale i intenzity provozu vozidel. Dosavadní záměry musíme v souladu se
státní i krajskou vizí vyjednat tak, aby obyvatelé v dotčených lokalitách nebyli omezováni na svých životních nebo majetkových právech. Žádnému z čtenářů
našeho magazínu jistě nejsou zcela neznámé pojmy
jako například dálniční spojka či přivaděč Zálešná Vršava, rychlostní komunikace R49, pravobřežní komunikace, modernizace železniční trati Otrokovice Vizovice a další. Všechny tyto investice však přináší
související problémy, a ty je nezbytné důkladně vyhodnotit, a hlavně vyřešit v dostatečném předstihu!
Samostatnou kapitolou k diskusi zůstává zajištění
profinancování těchto miliardových staveb.
Neméně důležitou kompetencí, o níž jsem se již
v úvodu zmínil, a která mi zůstala ještě z doby primátorování, jsou tzv. evropské záležitosti (přesněji
záležitosti EU), spočívající ve třech samostatných
okruzích zájmu radnice:
• Euroregion Bílé - Biele Karpaty se sídlem
v Trenčíně, v němž působím od r. 2002 střídavě jako
předseda a místopředseda (v současné době "velí"
slovenský kolega);
• Výbor regionů se sídlem v Bruselu, jehož jsem
dlouholetým členem na základě nominace Svazu měst
a obcí, s následným doporučením české vlády a po nezbytném schválení Evropskou komisí (zasedám více
než 6 let v různých výborech a pracovních skupinách
nejen v Belgii, ale také ve francouzských městech
Štrasburk a Paříž), a dva roky jsem dokonce působil
jako prezident prestižní Contact Group, zastupující
zájmy měst a obcí v té době 27 členských států;
• Region Bílé Karpaty, spravující na základě souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj tzv. Fond mikroprojektů, jehož jsem předsedou.

Od počátku volebního období se nám daří získávat
a rozdělovat desítky milionů korun jako "eurodotace",
a to žadatelům z řad neziskových subjektů (kulturní
tradice, školská zařízení a zájmové kroužky, tradiční
umění a řemesla, sportovní akce, cestovní ruch a jiné), ale také veřejné správy, včetně zlínské radnice.
Vše probíhá v rámci tzv. přeshraniční spolupráce mezi krajskými městy Trenčín a Zlín, nebo na regionální úrovni, tedy mezi Trenčínským samosprávným
krajem a Zlínským krajem. Zájemci o informace, týkající se získávání podpory
jejich projektů, mohou osobně navštívit kancelář Regionu Bílé Karpaty ve
3. patře 23. budovy továrního areálu Svit.
Na naší radnici působím
již mnoho let, a práce "pro
lidi" mne opravdu baví. Nedávné volby do Evropského
parlamentu, a již brzy nastávající volební klání kandidátů do českého parlamentu,
jsou sice pro mnohé politiky
vítanou příležitostí ke zviditelnění během několika málo
měsíců, jenže nenaplněná
volební hesla úspěšný rozvoj
města sama o sobě nezaručí.
Vážím si výsady, kterou jsem
nabyl především díky vám,
občanům Zlína, že mohu být
spojovacím článkem mezi
Radou města Zlína, Zastupitelstvem města Zlína a poslaneckou sněmovnou.
Snažím se proto využít každé sebemenší možnosti
k získaní finanční podpory městských investic, a společně s dalšími zastupiteli usiluji o co největší soběstačnost krajské metropole.
Ačkoliv by někdo mohl oponovat mému názoru, že
stále je v ještě nedávno věhlasném "městě obuvi" co
budovat, nedá mi, abych se nezmínil o potřebě rozvoje nabídky služeb, komfortu cestování ve veřejné
dopravě nebo třeba výstavby takových objektů, které
se stanou zajímavým zázemím pro podnikatele, reflektujícím na poptávku obsazení pro ně potřebných
pracovních míst. Ano, mám na mysli stále žádaná
moderní obchodně společenská centra, sportovní
stadion, hotely střední a vyšší kategorie, ale také parkovací domy, dopravní terminál či exkluzivní prostředí zlínského vlakového nádraží, a v neposlední řadě
obnovu života v zrekonstruovaném "brownfieldu",
kterým tovární areál Svit bezesporu je. K tomu ale
bude zapotřebí hodně objemný balík finančních prostředků. V době ve všech pádech skloňované ekonomické krize se plány radnice jeví hodně odvážné,
avšak mohu vás ujistit, že známe způsob, jak úspěšně zajistit potřebné peníze. Ačkoliv je to běh na dlouhou trať, tak baťovský odkaz průkopníků úspěšného
byznysu nás zavazuje setrvat v trendu zodpovědného
kapitalismu se strategickým plánováním a cílevědomým proměňováním myšlenek v konkrétní činy.
Jsem rád, že úřednický aparát na magistrátu dokáže
efektivně připravovat s podporou politických reprezentantů samosprávy takové projekty, které jsou úspěšné při získávání potřebných dotací.
Chtěl bych všem zaměstnancům radnice poděkovat za jejich práci pro Zlíňáky, a popřát jim pohodové léto. Dětem přeji báječné prázdninové zážitky.
Nám zastupitelům přeji, ať se podaří v posledním roce funkčního období naplnit co nejvíce vizí a záměrů,
které přinesou našemu městu prosperitu a spokojenost obyvatel. A zlínským fotbalistům budu držet
palce, aby je fotbalový bůh opět vrátil tam, kam patří, tedy do nejvyšší soutěže. Zaslouží si to!
Váš městský radní
Tomáš Úlehla
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SPRÁVNÍ RADA EKOFONDU
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí
na poskytnutí finančních prostředků
z Ekofondu města Zlína na školní rok
2009/2010 na projekty Ekologické výukové programy (dále jen "programy") na
téma
- odpady
- ochrana zvířat
- ochrana přírody,
které proběhnou v rámci environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty na zlínských
mateřských a základních školách a konají
se v souladu s dokumentem Místní koncepce EVVO statutárního města Zlína na
období 2009 - 2013.
http://www.zlin.eu/page/25763.mistnikoncepce-evvo-statutarniho-mesta-zlinana-obdobi-2009-2013/
Uzávěrka příjmu žádostí je 31. srpna
2009.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421) - D. Šimková, tel. 577 630 946, nebo jsou k dispozici na internetu: http://www.zlin.eu/page/10371.odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/
Žádosti budou posuzovány podle kritérií
daných statutem Ekofondu a touto výzvou.
Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Pravidly pro poskytování a čerpání
finančních prostředků z fondu Ekofond
a má právo navrhnout předloženou žádost
k zamítnutí.
K žádosti je potřeba doložit:
1. kopii dokladu o právní subjektivitě
2. kopii osvědčení o absolvování odpovídajícího akreditovaného vzdělávacího programu
3. anotace k nabízeným programům s uvedením předpokládaných nákladů na
jednu hodinu programu (45 minut)
4. seznam již objednaných programů na
školní rok 2009/2010
Kritéria přijatelnosti:
1. způsobilost žadatele
2. způsobilost projektu (projekt zajímavě
přispívá k naplňování školních vzdělávacích programů)
3. jeden program je připraven pro minimálně 10 dětí
Podmínky přidělení dotace:
Finanční dotace pro příspěvkové organizace statutárního města Zlína je poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených
nákladů, max. však do výše 25 000 Kč
na každý projekt. Finanční dotace ostatním je poskytována ve výši 80 % skutečně
vynaložených nákladů, max. však do výše
40 000 Kč na každý projekt.
Jako uznatelné náklady lze považovat pouze náklady, které vzniknou od data vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace. K vyúčtování dotace bude nutno doložit potvrzení
škol o zrealizovaných programech a počtu
odučených hodin s počtem dětí, které jednotlivé programy absolvovaly.
Započitatelná na dotaci je pouze taková
hodina, kterou absolvovalo min. 10 dětí.
Mgr. Hynek Steska,
předseda správní rady Ekofondu
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SLOVO PRIMÁTORKY
O reprezentaci města Zlína v zahraničí se
občas vy - čtenáři dozvíte v podobě krátkých
zpráv, či neúplných informací. A právě proto
v následujících řádcích popíši velmi významnou událost, na kterou jsem byla pozvána. Šlo
o 6. mezinárodní konferenci - projekt podporující ženské podnikání v zemích třetího světa,
pod názvem "Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí".
Ze Zlína byly kromě mě
pozvány i další ženy - například děkanka FAME doc.
Drahomíra
Pavelková,
část konference excelentně
moderovala
(a dlouhodobě
aktivně i akci
připravovala)
Martina Dlabajová, z Keni
- v roli velvyslankyně ČR,
přicestovala i další rodem Zlíňanka - Margita
Fuchsová. Prezidentkou celé akce byla jedna
z nejvýznamnějších našich podnikatelek Olga
Girstlová, žena mající velmi blízko ke zdejší
univerzitě stejně jako k baťovské filozofii podnikání. Jak vidno "zlínský výsadek" na americkém kontinentě byl početný a velmi různorodý. Další delegátky z ČR pocházely z Brna,
Prahy, Ústí nad Labem atd. Čestnou patronkou akce se stala sportovní legenda - nádherná a velmi kultivovaná žena, paní Ája
Vrzáňová. Partnery a podporovateli akce byly
nejrůznější instituce počínaje americkými
univerzitami (Georgtown, Fordham, Columbia, New York university atd.), přes Moravskou asociaci podnikatelek a manažerek,
Fórum žen, Czech turism, The Rotary Club of
Toms River, New Jersey - USA, Seven partners, a řada dalších institucí. Slavnostní zahájení konference bylo v režii velvyslance ČR
- P. Koláře, stejně jako velvyslance u OSN M. Palouše.
Několikadenní jednání probíhalo v České
národní budově - po mnoha letech konečně
perfektně opravené. Ostatně jde o malý zázrak, který se podařil - budova, ještě před několika lety v dezolátním stavu, doslova "povstala z popela" a nyní - díky financím poskytnutým ČR dostala nejenom krásně čistou
podobu, respektující historické souvislosti,
ale je plně využitelná jak pro potřeby našich
krajanů, tak i pro řadu akcí souvisejících
s prezentací naší země. Zkrátka - malý ostrůvek naší země na Manhattanu má svoji nezpochybnitelnou hodnotu.
Samotné jednání bylo rozděleno do tematických celků např. "Podnikání žen v Evropě,
USA a v zemích třetího světa, Role malých
ženských firem v globální ekonomice, Jak najít rovnováhu mezi profesním a osobním životem, Rozdíly podnikání v soukromé a neziskové sféře, Green ekonomy", atd.
Vystupující ženy pocházely z několika kontinentů Afrikou počínaje a Jižní Amerikou
konče. Po každé prezentaci následovala bezprostřední a velmi neformální diskuze, včetně
některých velmi tvrdých praktických argumentů. A tak se mimo jiné stalo, že velmi vážený host konference - paní Tereza Heinz (ano
- jde o členku miliardářské "kečupové" rodiny), která zajímavě hovořila o svých osobních
- sociálních, zdravotních a ekologických aktivitách, byla podrobena konkrétním dotazům.
Energická, sebevědomá a krásná zástupkyně
z Keni se na dotyčnou dámu obrátila s dotazem: "...proč máme u nás v Keni kupovat drahé kečupy vyráběné v Americe, když u nás

máme dostatek kvalitní zeleniny a také hodně nezaměstnaných lidí. Proč nepostavíte továrnu u nás v Keni?“ Ostrý dotaz a poněkud
neurčitá odpověď.
S velmi zajímavými příspěvky vystoupily
m.j. Iveta Radičová - kandidátka na prezidentku SR, významné ženy z amerického
bankovního sektoru s tématem malých půjček pro malé - začínající ženské firmy, neuvěřitelný příběh úspěšného podnikání na
Slovensku přednesla zástupkyně rodiny paní
E. Chadimové, Češka Y. Kreuzmanová - tanečnice, organizátorka a neúnavná bojovnice
za oblast kultury byla (tak, jak je jejím zvykem) velmi otevřená, zdravě kritická v otázce
financování kultury ze strany státu. Zástupkyně z Brazílie prezentovala svůj vlastní projekt zpracování odpadů na levné stavební materiály. Podpora malých firem i jednotlivců
byla také předmětem vystoupení paní S. Baťa.
Samostatným tématem byly "příběhy žen".
Viděly a slyšely jsme osobní příběh E. Strelky
- Jenkins (původem Slovenky a povoláním pilotky stíhacích letounů), která oděna do krásně modré letecké uniformy armády USA hovořila střídavě anglicky i slovensky o svých
životních prioritách. Bylo dojemné vidět, jak
tváří v tvář své malé dceři říká ...naprostou
prioritou v mém životě je moje rodina a hlavně dcera. Slyšet taková slova od ženy, která
v tvrdém vojenském konkurenčním prostředí
dosáhla vysokého stupně uznání a ještě k tomu napsala úspěšnou knihu o terorizmu neobyčejný zážitek.
Má prezentace nesla ve svém záhlaví název
- "Nikdy není pozdě splnit si svůj životní sen".
Hovořila jsem o své vlastní životní pouti,
o studiích ve vyšším věku, o překonávání překážek v politickém životě, o komunikaci s mými mužskými kolegy v tvrdě individuálním
politickém prostředí, o respektu mé rodiny
k mé kariéře atd.
Děkanka D. Pavelková z UTB dobře "prodala" před svými americkými kolegyněmi
zdejší univerzitu. Neformálně se na ni obrátily právě ony s dotazy na příští možnou spolupráci.
Mohla bych ještě dlouho popisovat konferenci v NY a stejně by závěrečný obraz nebyl
zcela vyčerpávající. Jisté však je, že názory,
hlediska, překonávání bariér, zkušenosti, kritika i vzájemné porozumění byly pracovními
nástroji při hledání racionálních závěrů.
Snad jsme my - Zlíňanky neudělaly v tvrdé
světové ženské konkurenci svému městu
ostudu.
Snad na shledanou - někdy příště, na jiném konci světa - řekly jsme si při loučení.
Irena Ondrová

Zleva Iveta Radičová (kandidátka na prezidentku
SR), Irena Ondrová a Alena Heribanová, hlasatelka Slovenské televize.
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■ ZLÍN SE PŘIPOJÍ K EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY
Statutární město Zlín se také v letošním roce připojí k Evropskému týdnu mobility
a Evropskému dni bez aut. Tato osvětová akce
má podpořit a propagovat ekologicky šetrnější
způsoby dopravy ve městech a pomáhat zlepšovat kvalitu ovzduší.
Tématem letošní celoevropské kampaně,
která se uskuteční od 16. do 22. září, je heslo:
"Naše město - naše klima!".
■ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
ČEKÁ OPRAVA
Nové hrací prvky - herní sestavu zejména
pro nejmenší děti ve věku 2-5 let a dva tyčové
kolotoče - budou mít o prázdninách děti, které
si hrávají na hřišti č. 203 v ulici Družstevní na
zlínském sídlišti Jižní Svahy.
Před osazením nových prvků město opraví
také povrch hřiště. "Jelikož se hřiště nachází
na střeše objektu Tepla Zlín, a.s., vyžádá si celková oprava povrchu náročnější technologii,
kterou předepsal odborný statický posudek vypracovaný v listopadu 2008," řekl náměstek
primátorky Hynek Steska a dodal, že po kompletní výměně herních prvků a stávajícího asfaltového povrchu za pryžový bude hřiště během léta oploceno.
Předpokládaná cena za nový povrch, hrací
prvky a oplocení je cca 800 tisíc korun.
■ ZLÍN PŘIPRAVUJE NOVELU
HŘBITOVNÍHO ŘÁDU
S návrhem novely vyhlášky, která stanovuje
řád veřejného pohřebiště, souhlasila Rada
města Zlína a doporučila ke schválení zastupitelstvu. Impulzem pro změnu vyhlášky byl formální krok v důsledku osamostatnění obce Želechovice nad Dřevnicí, a to vypuštění dvou
želechovických hřbitovů ze seznamu pohřebišť
města Zlína.
Při této příležitosti město zapracovalo do novely i další upřesnění, která byla v minulosti
předmětem častých diskusí.
Vyhláška také akceptuje nový požadavek
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
a prodlužuje na Lesním hřbitově ve Zlíně a na
hřbitovech ve Štípě a Loukách tlecí dobu na 25
let. "Tato doba souvisí s charakterem složení
půdy. Na Salaši zůstává 20 let, v Jaroslavicích
18, na Mladcové 17 a v Malenovicích 15 let,"
vysvětlil H. Steska.
Vyhláška bude nově konkretizovat, na kterých hřbitovech a jakou formou se provádí pohřbívání vsypem.
■ ZLÍN CHCE ZRUŠIT SVÉ ŠKOLY V ŽELECHOVICÍCH V POLOVINĚ PRÁZDNIN
Se zrušením příspěvkových organizací
Základní škola Zlín - Želechovice a Mateřská
škola Zlín - Želechovice ke dni 31. července
2009 souhlasili zlínští radní a doporučili zastupitelům ke schválení.
Obec Želechovice nad Dřevnicí vznikla 1.
ledna 2009. Protože Želechovice neměly zřízené své příspěvkové organizace a nemohly tak
zajistit fungování svých školských zařízení, vyšlo jim město Zlín vstříc a provozuje obě školy
až do poloviny letních prázdnin. K 1. srpnu
2009 přechází veškerá práva a povinnosti na
novou obec.
"Chtěli jsme, aby změny co nejméně dopadly na děti, a proto rušíme obě příspěvkové organizace až po ukončení školního roku," zdůraznil náměstek primátorky Hynek Steska.
■ OD ČERVENCE PLATÍ
NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice připravila nové jízdní řády pro období 2009/2010.
Během prázdnin bude v platnosti varianta plat-

ná pro letní období. Podle běžných jízdních řádů pro pracovní dny začnou trolejbusy a autobusy jezdit od pondělí 31. srpna 2009.
Od července dochází ve Zlíně ke změně v napojení MHD do čtvrti Mokrá. Po trase dosavadní linky 58 budou do této čtvrti zajíždět některé autobusy linky 33. Tyto spoje budou mít
označení 33w. Nahradí v plném rozsahu nynější samostatnou linku 58, která jezdila z Mokré
na obratiště Sportovní hala. V nových jízdních
řádech se nadále počítá se zajížděním některých spojů linky 55 v Otrokovicích do místní
části Kvítkovice nebo na zastávky Senior
a Moravní.
V letním provozu bude také prodloužen základní interval na linkách MHD ve špičku ze
14 na 16 minut. V běžných pracovních dnech
(po skončení letního provozu) se dosavadní intervaly spojů měnit nebudou.
Nové jízdní řády vydala DSZO v sešitovém
provedení a od konce června jsou v prodeji ve
všech předprodejích jízdenek DSZO.
■ ŽELECHOVICE O SVOU LINKU MHD NEPŘIJDOU
Zastupitelstvo obce Želechovice nad
Dřevnicí schválilo na konci května uzavření
smlouvy s Dopravní společností Zlín Otrokovice o zajištění dopravní obslužnosti
včetně výše úhrady za provoz MHD. Znamená
to, že provoz dosavadní trolejbusové linky 12,
jejíž hybridní vozidla zajíždějí do Želechovic ze
Zlína-Příluků, zůstal zachován i po 30. červnu
2009, kdy končila platnost dosavadní smlouvy
a licence.
"Jsme rádi, že došlo k dohodě a že můžeme
obyvatelům Želechovic, které jsou od ledna samostatnou obcí, nabízet dál naše služby. Linka
MHD jim nepochybně umožňuje být v těsnějším spojení s krajským městem," konstatoval
ředitel DSZO Josef Kocháň.
■ NOVÉ STROPY A PODLAHY PRO ČÍTÁRNU
Výměnu stropů a podlahy nad čítárnami
Krajské knihovny Františka Bartoše chce město Zlín zrealizovat v průběhu letních prázdnin.
Jedná se o statické posílení nosné stropní konstrukce v místech skladu knih, serveru a katalogizace knih v západní části druhého nadzemního podlaží knihovny. V této části bude
umístěn server knihovny zajišťující lepší informační služby, které knihovna ze zákona poskytuje.
■ OPRAVA SILNICE
NA FÜGNEROVĚ NÁBŘEŽÍ
Opravu silnice čeká Fügnerovo nábřeží
v průběhu letních prázdnin. "Na komunikaci je
popraskaný povrch, který nese dopad lokálních oprav v minulosti," vysvětlil náměstek primátorky Miroslav Šenkýř a dodal, že po vyfrézování dostane cesta nový asfaltový koberec.
Podle jeho slov město připravuje také dokončení revitalizace Bartošovy čtvrti. "Připravujeme
výběrové řízení na firmu, která vybuduje další
chodníky v této lokalitě," upřesnil náměstek.
■ ZLÍN CHCE ROZŠÍŘIT PĚŠÍ ZÓNU
Rada města Zlína schválila záměr na rozšíření pěší zóny v samotném centru Zlína - v ulici Bartošova od náměstí Míru po křižovatku
s ulicí Soudní.
Podle slov náměstka primátorky Miroslava
Šenkýře tak chce město vyřešit katastrofální
situaci v ulici Bartošova, která je dopravně neudržitelná. Zásobování velkými vozy tu totiž
probíhá často v průběhu celého dne, což stav
ještě více komplikuje.
Současně zdůraznil, že se jedná o záměr, jehož realizaci budou předcházet diskuse, rozpracování, projednání s policií, precizace, až po
hledání samotného technického zabezpečení.
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POPLATEK ZA ODPAD
A ZE PSŮ JE PO SPLATNOSTI!
K úhradě poplatků za komunální odpad a ze
psů byly v průběhu března a dubna odborem
ekonomickým, oddělením účtárny, daní a poplatků rozeslány poštovní poukázky. Splatnost
místního poplatku za komunální odpad byla
15. 5. 2009 a splatnost místního poplatku ze
psů 30. 4. 2009.
Jelikož neobdržení poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku, je v takovém
případě nezbytné kontaktovat pracovníky oddělení místních poplatků a předejít tak navýšení pohledávky.
Magistrát města Zlína,
oddělení místních poplatků
detašované pracoviště Zarámí 4421
(bývalá budova České pojišťovny)
tel.: 577 630 382, 577 630 329,
577 630 375
e-mail: miladakolinska@muzlin.cz

VYHLÁŠENÍ KONKURZU
Statutární město Zlín vyhlašuje na základě
usnesení Rady města Zlína dne 1. 6. 2009,
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, konkurz na funkci ředitele/ředitelky:
Základní školy Zlín, Dřevnická 1790, příspěvkové organizace, se sídlem Dřevnická
1790, 760 01 Zlín, IČ 71008098.
Požadavky:
• předpoklady pro výkon funkce ředitele
podle § 5 odst. 1 nebo § 32a zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v platném znění,
• odborná kvalifikace podle § 7 odst. 1 nebo
§ 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.,
• znalost problematiky organizace a řízení ve
školství a příslušných předpisů,
• zaměření na matematiku či fyziku výhodou,
• komunikativní typ s důrazem na týmovou
práci,
• občanská a morální bezúhonnost,
• znalost práce na PC,
• dobrý zdravotní stav.
K přihlášce doložte originály nebo úředně
ověřené kopie následujících dokladů a příloh:
• o požadované odborné kvalifikaci (diplom
i vysvědčení),
• o celém průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzený posledním zaměstnavatelem,
• podrobný životopis,
• koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 5 stran formátu A4),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců).
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky
včetně výše uvedených příloh:
poštou na adresu: Statutární město Zlín,
Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, podací
razítko nejpozději s datem 10. 7. 2009, nebo
osobně do podatelny Magistrátu města
Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín
(obálka musí být označena "Ředitel/Ředitelka
základní školy"), nejpozději do 13. 7. 2009 do
12.00 hod.
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SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
Úvěry město poskytne na základě Statutu Fondu rozvoje bydlení.
Úvěry na opravy bytového fondu mohou využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo bytových
domů na území statutárního města Zlína. Úvěry jsou určeny například na obnovu střechy, zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického zařízení, na výměnu oken, ale i na střešní nástavbu bytů, vestavbu bytů do půdních prostor nebo na přestavbu nebytového prostoru
na byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je uvedena ve Statutu Fondu rozvoje bydlení.
Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, náležitosti
smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny ve Statutu Fondu rozvoje bydlení.
Statut Fondu rozvoje bydlení a formuláře žádostí o úvěry získáte na Odboru ekonomickém
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, kancelář č. 241, L. Simkovičová, telefon 577 630 288,
v informačním středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.zlin.eu - Občan - Dotace a poplatky - Dotace z fondů - Fond
rozvoje bydlení.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do kanceláře č. 241 nebo do podatelny Magistrátu
města Zlína, nám. Míru 12, v termínu od 15. července do 28. srpna 2009.
JUDr. Jan Zlínský, předseda správní rady Fondu rozvoje bydlení

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ČERVENCI A SRPNU
I v měsíci červenci a srpnu od 8 do
15 hodin pokračuje blokové čištění,
a to v níže uvedených termínech a lokalitách. Pro kompletní úklid chodníku i vozovky je nutné respektování dopravních značek "Zákaz zastavení",
které budou v lokalitách umístěny
vždy 1 týden před termínem čištění.
Dodržování zákazu zastavení v lokalitách dle harmonogramu blokového

čištění budou kontrolovat strážníci
Městské policie Zlín.
1. 7. Hony I., II., III, Valachův žleb parkoviště,
8. 7. Budovatelská, Nad vývozem,
15. 7. Javorová, Slunečná, Nad stráněmi,
22. 7. Družstevní,
29. 7. Obeciny I-VIII
5. 8. Obeciny IX-XIX

POHÁR PRIMÁTORKY Kde najdete obchody a sluÏby?
putoval do Malenovic
O pohár primátorky se v sobotu 6. června
2009 utkalo ve Zlíně-Lhotce všech 12 jednotek sborů dobrovolných hasičů místních
částí statutárního města Zlína.
Od 14 hodin začal ve sportovním areálu
místních hasičů již jubilejní X. ročník soutěže
v požárních útocích (klasický a dle pravidel požárního sportu).
Celá soutěž probíhala za velké podpory příznivců jednotlivých soutěžních družstev, která
vytvořila velmi bojovnou atmosféru, ale v duchu fair play.
Vítězem se stala a putovní pohár primátorky
získala jednotka z Malenovic. Druhé místo obsadila jednotka z Jaroslavic a třetí jednotka ze
Štípy.
Putovní pohár a další ceny osobně předala
primátorka Irena Ondrová, která také poděkovala všem jednotkám za dobře odváděnou činnost na úseku požární ochrany.
-red-

NOVĚ OTEVŘENO
Manikúru, pedikúru a nehtovou modeláž
nabízí kosmetické studio na Jižních Svazích,
ul. Budovatelská 4821 (pod zastávkou konečné č. 9).
Kontakt: tel. 777 918 374

STUDIO TOP IMAGE ZLÍN
V měsíci červenci a srpnu pořádá kurzy nehtové modeláže pro domácí využití a kurzy líčení - Škola make-upu, pod vedením profesionálních vizážistů, členů Asociace vizážistů ČR.
Kontakt: Dům kultury, Gahurova 5265,
Zlín, tel. 602 716 526
MASÁŽNÍ SALON JÁVA
Nabízí odpočinek a relaxaci při indonéské
a thajské masáži.Otevírací doba: po-pá od 12
do 21 hodin, sobota od 14 do 21 hodin. Salon
přijímá platbu poukázkami Sodexho - Flexi
pass, Relax Pass, Dárkový Pass a ACCOR Ticket dárkový, sport a kultura, multi.
Kontakt: Interhotel Moskva, 9. patro, dveře
č. 938, tel. 776 153 960, www.salonjavazlin.cz
MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ
Modeláž nehtů, zpevnění přírodních nehtů,
pánská a klasická manikúra, parafínové zábaly na suché ruce, japonská manikúra P. Shine
- vyživování nehtů pastou z přírodních produktů pro lámavé a roztřepené nehty.
Kontakt: Hotel Moskva, 4. patro, dv. č. 416,
tel. 776 180 402, 776 258 350 a 577 560 416
Inzerce

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v tomto čísle
Magazínu představil další projekty Městské
policie Zlín z oblasti prevence kriminality, na
které přispělo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, s 20procentním podílem Magistrátu města Zlína.
Jsem rád, že
projekty, na kterých pracuje MP
Zlín, jsou na velmi vysoké úrovni. Kriminalitu
vnímám jako nejvážnější projev
sociální patologie a jsem pevně
přesvědčen, že
právě prevence
je tím správným krokem k jejímu snížení
a eliminování.
Na rok 2009 jsme na dotacích získali celkem 834 000 Kč, z toho částka 576 000 Kč
je určena na investiční projekt a částka
258 000 Kč bude použita pro zbývající neinvestiční projekty.
Jedná se o investiční projekt:
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉM ZLÍN - IV. etapa

IBS propojuje jednotlivé integrované systémy pro podporu bezpečnosti, jako jsou GIS
(grafický informační systém na vizualizaci
objektů, dějů, událostí a změn jejich stavu
v mapě), MKDS (městský kamerový dohlížecí
systém v počtu 16 kamer), VISO (výstražný
informační systém ochrany v počtu 1 200
hlásičů a jejich ovládání pro podporu ochrany obyvatelstva), GPS (globální poziční
systém k monitorování vozidel, zobrazení polohy, stavu a dojezdové vzdálenosti ) a PCO
(pult centrální ochrany - poloha a stav střežených objektů v majetku města Zlína). Jeho
hlavní přínos spočívá v rychlém a komplexním zpracování o případném incidentu, disponibilních silách a prostředcích pro jeho řešení a usnadnění rozhodovacích a řídicích
procesů, včetně jejich přehledné vizualizace.
Výsledkem je rychlá reakce, efektivní zásah
a minimalizace dopadů na zákonem chráněné zájmy kteréhokoliv nežádoucího vlivu na
ohrožení bezpečnosti.

Projekt IBS IV je tvořen třemi nezávislými částmi:
1. Vybudování nového kamerového bodu
MP Zlín chce trvale zvyšovat efektivnost,
výkonnost a využitelnost MKDS. Kamerové
body fungují spolehlivě bez výraznější poruchy od roku 2000 a díky nim se stále více daří odhalovat různé formy protiprávního jednání. Proto bude MKDS rozšířen o další
kamerový bod, č. 17, a to v městské části
Malenovice.
2. Hardware pro preventivní a bezpečnostní účely
MP Zlín hodlá pořídit osobní digitální asistenty (PDA), což je zařízení, které bude sloužit pro preventivní a bezpečnostní účely z hlediska sběru dat a zaznamenávání událostí
v terénu. Přístroj bude on-line přenášet obrazové informace (fotografie) do mapového podkladu, ve kterém bude datum, čas a místo
vzniku události, GPS poloha nafocených
snímků, náhled fotografie z místa události.
Využití takového zařízení tak výrazně zpřesní
informace, které zefektivní koordinaci a využití nasazení sil a prostředků.
3. Mobilní vozidlový kamerový systém
(MVKS)
Ve vozidle MP budou umístěny dvě kamery, které budou umístěny za čelním a zadním
sklem a budou snímat situaci nezávisle na
obsluze. Nahrávání bude
spuštěno po nastartování
motoru a ukončení nahrávání bude s časovým odstupem několika minut po vypnutí motoru. Po příjezdu
vozidla na MP se pořízený
záznam bude automaticky
archivovat.
Z neinvestičních projektů
bych vám rád představil:
BEZPEČNÁ LOKALITA BEZPEČNÉ BYDLENÍ
- I. etapa
Řada lidí ve městě Zlíně
žije v sídlištní zástavbě nebo
v domech, ve kterých je kumulováno velké množství lidí, a to s sebou přináší zvýšenou kriminalitu (např.
loupežné přepadení, krádeže vloupáním, pouliční kriminalita, vandalismus, fyzické a verbální napadání, nedovolené
vniknutí do společných prostor domu, distribuce a užívání drog). Pokojné soužití v domech často narušují i sociálně nepřizpůsobiví občané, kteří v domech bydlí a nezřídka se
na uvedené kriminalitě i podílejí.
Pilotní projekt Ministerstva vnitra, odboru
prevence kriminality, Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení - I. etapa, vzniká na základě konkrétních požadavků a zkušeností
s kriminalitou a narušováním veřejného pořádku a občanského soužití.
Tento neinvestiční projekt prevence, jehož
cílem je připravit základní a nutné podmínky
pro realizaci investičního projektu, bude zaměřený na technické, organizační a režimové
prvky ochrany, dále získání statistických
podkladů a provedení územní analýzy.
Následná realizace investičního projektu by
měla přispět ke snížení kriminality ve vybraném domě a okolí a zvýšit pocit bezpečí jeho

obyvatel. Projekt je významným projektem
pozitivně ovlivňující chování občanů při zabezpečování svého majetku a motivuje občany k aktivnímu přístupu při řešení bezpečnosti vlastní, bezpečnosti svých blízkých
i bezpečnosti ve svém okolí, ať už se jedná
o lokalitu, kde bydlí, nebo o lokalitu, kde pracují. Jedná se o úspěšné partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private
Partnership).
K realizaci pilotního projektu byl vybrán
dům, který se již řadu let řadí mezi tzv. "problémové domy", kde dochází často k protiprávnímu jednání, zejména k rušení nočního
klidu, narušování občanského soužití, znečišťování a poškozování společných i venkovních prostor domu apod.
Vybraný dům se nachází v centru Zlína.
Dům je panelákového typu, je ve vlastnictví
města Zlína, má 7 pater a 136 bytů. V domě
dochází k poškozování vnitřních prostor, neexistuje téměř žádná komunikace a vzájemná spolupráce mezi obyvateli. Součástí domu
jsou i komerční prostory a mateřská školka,
které se nacházejí v přízemí.
Další neinvestiční projekty prevence kriminality vám představím v dalším čísle magazínu.
Martin Janečka, 1. náměstek primátorky
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FINANCE – ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA NA ROK 2009 – V. část
Vážení občané,
v tomto čísle magazínu
Vás seznámíme s výší plánovaných investičních výdajů města na rok 2009
tak, jak je schválilo Zastupitelstvo města Zlína
na svém zasedání dne
18. 12. 2008.
V oblasti kapitálových
výdajů bylo plánováno
s investicemi v celkové výši 201 031 tis. Kč. NejvýIng. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky znamnější položkou kapitálových
výdajů
byla
investiční rezerva, která
bude v souladu s programovým prohlášením Rady města Zlína rozdělena
v průběhu roku 2009 na investiční akce, které budou sloužit rozvoji města Zlína takovým způsobem, aby každý občan města pocítil pozitiva v těchto nejzákladnějších oblastech: bytová problematika, doprava, podpora
podnikatelských aktivit, rozvojové zóny města, bezpečnost, životní prostředí, kultura, školství, mládež a tělovýchova. K pokrytí nejpalčivějších nedostatků jednotlivých městských částí bylo v rozpočtu vyčleněno 25 mil. Kč,
ke způsobu využití (stanovení priorit) těchto výdajů budou mít rozhodující
slovo jednotlivé místní komise ve spolupráci s jejich spoluobčany.
INVESTIČNÍ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009
v tis. Kč
22
Doprava
25 000
2054 Investice do místních částí
25 000
36
Bydlení, služby a územní rozvoj
8 376
1404 Fond rozvoje bydlení - inv.úvěry obyvatelstvu
8 070
1544 Fond na opravy a modernizace bydlení
306
64
Ostatní činnosti
167 655
1215 Investiční rezerva
167 655
CELKEM
201 031
V průběhu roku však proběhly změny rozpočtu, a to zejména z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Tyto změny se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují dle
časové posloupnosti. Pro Vaši informaci Vám uvádíme přehled upraveného
rozpočtu města Zlína k 30. 4. 2009 v oblasti investičních výdajů:
INVESTIČNÍ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET K 30. 4. 2009
(v tis. Kč)
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
6 414
1882 Projekt "Energy in Minds!"
3 996
1634 Revitalizace areálu Svitu a příprava nových zón
2 298
1937 Směrovníky v informačním systému Zlína
120
22 Doprava
106 415
1128 Výkupy pozemků pod komunikacemi
7 573
1461 Regenerace panelových sídlišť - Bartošova čtvrť
2 500
1465 Projektová dokumentace odboru dopravy
1 338
1641 Realizace páteřní trasy cyklostezek
20
1737 Obchvat Zálešná
546
1776 Křižovatka Antonínova
2 300
1780 Chodník na ul. Mladcovská (Pod Babou - L. Košuta)
1 991
1783 Zřízení točny MHD Zlín - Maják
2 001
1869 Instalace pro úsekové měření rychlosti
2 984
2054 Investice do místních částí
24 925
2078 Rekonstrukce MK Kvítková, mezi ul. Dlouhou, ul. Potoky
3 000
2089 Cyklistická stezka V-Z - 3. etapa - tř. Svobody
6 000
2094 Parkoviště - ulice Cecilka, Příluky
500
2105 Průmyslová zóna - východ, prodloužení komunikace
22 004
2131 Cyklostezka Lešná - Lukov
1 154
2132 Aktualizace dopravního modelu města Zlína
370
2133 Křižovatka se svět. signalizací - Kostelec
2 287
2149 Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně
8 422
2152 Fügnerovo nábřeží
5 000
2156 Rozšíření a předláždění chodníku - ul. Česká
1 700
2157 Rozšíření a předláždění chodníku - ul. Luční
1 000
2158 Rozšíření a předláždění chodníku - ul. Polní
1 000
2159 Rozšíření a předláždění chodníku - ul. Jílová
1 000
2160 Parkoviště Padělky VI.
2 400
2161 Plošná koordinace svět. signalizačních zařízení
4 000
2162 Zlín - propojovací chodník ul. Hvozdenská - Náves
400
23 Vodní hospodářství
11 518
1333 Projektová dokumentace - kanalizace - Chlum
36
1441 Kanalizace Zlín - Salaš
7 500
1899 Kanalizace Podhoří
982
2151 Rekonstrukce kanalizací
3 000
31 Vzdělávání
12 113
1987 Instalace terrmoventilů a hlavic vč. SW v ZŠ
432
1927 Rekonstrukce budovy Štefánikova č. p. 3015
183
1949 ŠJ - Kvítková - rekonstrukce vzduchotechniky
4
1982 Revitalizace zahradních ploch MŠ a jeslí
1 310
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2026 MŠ Dětská - výměna oken
36
2031 11. ZŠ - zateplení budovy
63
2067 Zateplení fasády budovy ZŠ Štípa
15
2071 Rekonstrukce střechy ZŠ Zlín, M. Alše
5 503
2110 8. ZŠ - rekonstrukce spojovacího krčku
1 459
2120 MŠ Santražiny - zateplení budovy
1 393
2123 MŠ Milíčova - rekonstrukce kuchyně
555
2135 Nákup sporáku
14
2153 MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 - investiční dotace
186
2171 ZŠ Zlín - Komenského I. a II.
600
2177 Odkup pozemku ul. Družstevní
360
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
13 293
1554 Kongresové centrum Zlín
200
1939 Obnova Památníku T. Bati ve Zlíně
33
2102 Kongresové centrum Zlín, budova restaurace
85
2164 Mobilní podium
1 100
2165 Římskokat. farnost Panny Marie - inv. dotace
- dokončení Střediska mládeže
1 000
2166 Římskokat. farnost Štípa - inv. dotace - rekon. budovy
1 250
2167 Římskokat. farnost Štípa - inv. dotace - rekonstrukce varhan 750
2168 Římskokat. farnost sv. Filipa a Jakuba - inv. dotace
- rekonstrukce kostela
7 800
2169 Farní sbor Českobratrské církve evangelické
- inv. dotace - rekonstrukce klubovny
1 000
2170 Nábož. obec Církve československé husitské
- inv. dotace - rekonstrukce elektroinstalace
75
34 Tělovýchova a zájmová činnost
27 000
2130 Venkovní bazén v lokalitě Jižní Svahy
25 000
2150 Rekonstrukce Stadionu mládeže
2 000
35 Zdravotnictví
620
2111 Přeshraniční síť volnočasových aktivit
70
2173 KNTB, a.s. - inv. dotace na zakoupení přístroje
na monitoring dýchací funkce
50
2174 Nemocnice Atlas - inv. dotace na nákup retraktoru
250
2175 PREDIKO, s.r.o. - inv. dotace na pořízení 4D ultrazvuku
150
2176 IMALAB, a.s. - inv.dotace na pořízení chladicí centrifugy
100
36 Bydlení, služby a územní rozvoj
68 244
1379 Výkup pozemků - nové žádosti
8 133
1404 Fond rozvoje bydlení - investiční úvěry obyvatelstvu
48 146
1544 Fond na opravy a modernizaci bydlení
4 962
1614 Tvorba a změna územního plánu města Zlína
115
1767 Směny pozemků
17
1806 Zastavovací a regulační studie dílčích částí města
285
1866 Výkupy pozemků u kina Květen
1 052
1880 Veřejné osvětlení na území města Zlína
1 024
1936 Regulační plán
1 797
2000 Regulace výstavby "Malenovice - západ + Svárovec"
100
2048 Územně analytické podklady
300
2178 Demolice budovy tř. T. Bati 816
1 000
2079 Bytový dům K Majáku - přístavba a zateplení
13
2146 Rekonstrukce rozvodů elektro Divadelní ul.
1 000
2172 Úprava Mariánského náměstí - Zlín, Štípa
300
37 Ochrana životního prostředí
4 710
1615 Obnova mechanismů OMZ
72
1700 Protipovodňová opatření - suché poldry
600
1705 Obnova dětských hřišť podle koncepce
1 294
1917 Čištění a regenerace Kudlovské nádrže
419
1992 Integrovaný systém nakládání s odpady
804
1999 Stanice automatického imisního monitoringu
165
2039 Obnova vozového parku
800
2081 Centrální park JS - III. etapa
256
2179 Úprava prostor před kinem Květen v Malenovicích
300
43 Sociální péče a pomoc
244
1610 Dům s chráněnými byty Zlín - Malenovice
244
52 Civilní nouzové plánování
342
1926 Vyrozumívací, varovný a informační systém
342
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
11 350
2148 Služebna MP Zlín v areálu Zoo Lešná
8 000
2154 Integrovaný bezpečnostní systém
200
2155 Záložní energetický zdroj
650
2163 Přípojky k domu č.p. 138 v areálu Zoo Lešná
2 500
61 Územní samospráva a státní správa
14 023
1254 Výpočetní technika (HW)
704
1844 Stavební úpravy - Váchova 602
955
2039 Obnova vozového parku
6 323
2049 Propojení Memphis - Geovap
170
2064 Archivační systémy v budově č. p. 4421
191
2104 Stavební úpravy kanceláří
680
2180 Rekonstrukce objektu Příluky č.p. 26
5 000
64 Ostatní činnosti
92 534
1215 Investiční rezerva
81 224
2001 Příprava projektů k čerpání z fondů EU
10 000
2100 Příprava projektů k čerpání z fondů EU - projekt. dokum.
1 310
Celkem
368 820
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

MÍSTNÍ ČÁST PRŠTNÉ
V

ážení čtenáři,
v rámci pravidelného seriálu představování místních částí vám dnes přinášíme článek na téma místní část
Prštné.
Prštné leží 2,5 km na západ od
Zlína, v nadmořské výšce 207 m.
První písemně doložená historická
zmínka o Prštném se datuje koncem
14. století; tehdejší Prssczna patřila
ke zlínskému panství rodu Šternberků. Na území obce Prštné se nachází
u potoka poblíž lesa chráněný sirný
pramen. Obec Prštné se stala příměstskou částí v roce 1937. Obcí prochází
železniční trať Otrokovice - Vizovice
a vytížená komunikace R 49. Prštné
rozděluje řeka Dřevnice na starou část
a novou část Prštné (okrsek Podhoří).
Katastrální území Prštného má rozlohu 376 ha, jež obývá 3 364 obyvatel
(údaj k 31. 12. 2007).
Až do počátku dvacátých let 20. století si obec udržela zemědělský charakter a její rozvoj byl velmi pozvolný.
V souvislosti s rozvojem Baťových závodů ve Zlíně získala řada místních
občanů v podniku zaměstnání, a původní charakter obce se tak začal měnit. V obci byl koncem třicátých let
provozován parní mlýn, zlínská jatka,
pekárna a cukrárna firmy Baťa. Ve třicátých letech byla v obci postavena
pětitřídní škola, ta však byla v roce
1978 zrušena kvůli nově vybudované
ZŠ Podhoří. K rozkvětu v obci dochází
v 70. letech minulého století. Byly postupně vybudovány inženýrské sítě
v nových stavebních lokalitách: sídliště Podhoří, nové rodinné domy
Podhoří, základní devítiletá škola,
školka, klub seniorů. V posledních 10
letech se výrazně rozrůstá výstavba
nových rodinných domů v ulici
Vinohrady a vznikly zde i nové ulice
Příčka I. - IV.

Kancelář místní části Prštné (dříve
úřadovna) sídlí na adrese: Náves 636
(budova hasičské zbrojnice). Úřední
hodiny jsou v pondělí od 13 do 17 hodin, telefon: 577 218 225, e-mail: kancelar_prstne@muzlin.cz, kontaktní
osobou je Jiřina Jedková.

Kancelář, která zahájila svou činnost již před osmnácti lety, navštívilo
v roce 2008 přibližně 80 občanů. K řešení bylo podstoupeno 76 podnětů ze
strany občanů místní části.
V lokalitě bylo ve vývěsních skříňkách zveřejněno přibližně 161 materiálů (důležité upozornění pro občany
obce, usnesení rady a zastupitelstva
MMZ, veřejné vyhlášky atd.)
Občané se na pracovnici kanceláře
obracejí především se žádostí o řešení
dopravní situace, opravu osvětlení,
rozhlasu, likvidace černých skládek,
údržbu zeleně apod.
Podněty občanů jsou řešeny taktéž
prostřednictvím veřejných setkání
s občany. Setkání zástupců Rady
města Zlína a Magistrátu města Zlína
s občany místní části Prštné se od roku 1998 uskutečnila celkem 6x.
Zápisy naleznou občané na internetových stránkách města www.zlin.eu
v sekci: Občan > Kanceláře místních
částí > Setkání s občany > Zápisy
a úkoly ze setkání s občany. Poslední
setkání se uskutečnilo v roce 2007,
z tohoto jednání vzešlo 11 podnětů občanů a tyto se v rámci možností podařilo průběžně řešit.
Další formou zlepšení komunikace
s místními částmi je jmenování členů
Zastupitelstva města Zlína. Pro místní
část Prštné to jsou Karel Markytán
a RSDr. Roman Kříž. Tito členové jsou
v dohodnutém termínu (každé 1. pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin) k dispozici občanům v kanceláři místní
části. Případné změny v termínu přítomnosti jsou k dispozici v kanceláři
místní části Prštné, ve vývěsních
skříňkách či na internetových stránkách města v sekci: Občan >
Kanceláře místních částí > Komise
místních částí.
Zastupitelstvo města Zlína rozhodlo
k 5. 2. 2009 o rozdělení finančních
prostředků pro místní části, kdy přidělené finanční prostředky jsou určeny k pokrytí potřeb menšího rozsahu.
Pro část Prštné se podle počtu obyvatel jedná pro rok 2009 o částku
1 105 000 Kč, shodná částka byla přidělena i pro rok 2010. Kancelář místní části ve spolupráci s místními občany předložila Magistrátu města
Zlína návrh priorit, kdy vycházela zejména z dlouhodobých požadavků
části Prštné. Návrh priorit bude předložen ke schválení orgánu obce.
Odbor kultury MMZ zajistil v místní
části Prštné v roce 2005 opravu několika památek: kříže z 1. pol. 19. století a kříže na Vinohradech, k němuž
byla zhotovena kaplička. Další důležitou památkou v Prštném je kříž u hasičské zbrojnice (náklady na opravu,
která proběhla v roce 2004, činily
134 520 Kč) a pamětní deska obětem
nacismu na Sokolovně.
V budově bývalé školy sídlí pobočka
Krajské knihovny Františka Bartoše

(v roce 2005 proběhla adaptace prostor na provoz knihovny, jež stála
192 650 Kč), kde návštěvníci mohou
využívat také internet. Sokolovnu
v Prštném využívají ke svým aktivitám
nejrůznější sportovní oddíly, např.
Taneční gymnastický klub Zlín,
Taekwondo, kolová a krasojízda, nohejbal, aerobik aj. (TJ Sokol čerpal
v letech 2003 - 2008 dotace na svou
činnost ve výši 904 000 Kč a na činnost s dětmi z Fondu mládeže a tělovýchovy ve výši cca 248 610 Kč.)
Sportovce potěší především nová
cyklostezka, která je vybudována na
levém břehu Dřevnice (celkové náklady na vybudování úseku Prštné Louky činily 12 162 380 Kč). Cyklostezku hojně využívají vedle samotných cyklistů i bruslaři. V letošním roce koupil Zlín pozemek na výstavbu
sportoviště a dětského hřiště. Statutární město Zlín v minulosti rovněž
zavedlo školní autobus, který dopravuje děti do základní školy na Podhoří
a zpět.
Odbor městské zeleně a Odbor dopravy realizovaly v roce 2006 rekonstrukci Návsi (celkové náklady činily
4 625 000 Kč). Odbor dopravy a silničního hospodářství opravil po povodních v roce 2007 citelně poškozenou komunikaci od mostu po ul.
Nadhumení. Dále byla vybudována
nová komunikace od konce ul. Kútíky
až k rybníku v Prštném, kterou využívají rodiče s dětmi pro své procházky.
Další velmi žádanou akcí v oblasti dopravy byla v roce 2008 rekonstrukce
komunikace Vinohrady (celkové náklady činily 3 192 390 Kč).
Centrem kulturních akcí a výchovy
mládeže v místní části Prštné je budova hasičské zbrojnice (Náves). V letech
2003 - 2008 byla v rámci těchto aktivit čerpána dotace z Fondu mládeže
a tělovýchovy ve výši 167 000 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů existuje
od roku 1905. Jednotce tohoto sboru
byla 10. 10. 2008 primátorkou města
Zlína Irenou Ondrovou předána nová
cisternová automobilová stříkačka.
Od 1. 5. 2007 sídlí v budově hasičské
zbrojnice i Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína
JPO II/1.
Zbrojnice je rovněž všestranně využívána ke konání zábav, besed u cimbálu, ochutnávek slivovice nebo oslav
výročí založení sboru. S Dnem dětí je
každoročně spojeno kácení máje, během něhož obec připraví pro ty nejmenší den plný radosti a soutěží.
Samozřejmostí jsou i akce pro děti
spojené se zimou, jako například
Mikulášský karneval s nadílkou, rozsvícení vánočního stromku apod.
Prštné je velmi příhodnou lokalitou
pro příjemné bydlení, podnikání a kulturní vyžití.
Odbor kanceláře primátora MMZ
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Výsledky soutěže Stavba roku 2008 Zlínského kraje
Letošní vyhlášení výsledků již sedmého ročníku soutěže STAVBA ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE se konalo
koncem května v hradišťském kulturním domě.

verzitnímu centru, které je 1. etapou
Ani v letošním ročníku nebylo udělekomplexu Kulturního a univerzitního
no nejvyšší ocenění - Cena Grand Prix
centra ve Zlíně. Jeho autorkou je zlínarchitekta Pavla Nováka, která se dává
ská rodačka prof. Eva Jiřičná a její
pouze za dílo výjimečné jak po stránce
pražský kolektiv. Dále 21. pavilonu
architektonické, tak svým provedením,
Krajské nemocnice T. Bati rekonstrupoužitými materiály, netradičními příTento ročník byl rekordní co do
ovanému na Onkologické centrum, na
stupy a celkovým společenským význapočtu přihlášených staveb. Odborná
kterém se podílel Ing. arch. Jaroslav
mem a přínosem pro město, příp. regiporota složená ze zástupců Krajské
Habarta. V kategorii stavby pro bydlení
on. Porota se shodla, že jí byla nejblíže
zvítězil "Bytový dům stavba Univerzitního centra. Objekt, na
Partyzánská", jehož auprvní pohled nenápadný svým výratorem je Ing. arch. Pavel
zem, zcela jiného tvaru a architektury
Míček. V kategorii rodinnež baťovské objekty, nebylo jednoduných domů získal cenu
ché zakomponovat do původní urba"nadstandardně řešenistické struktury. Jaký bude však celný dům v Přílepech
kový výsledek komplexu Kulturního
u Holešova" od Ing.
a univerzitního centra, můžeme posouarch.
Jiřího
Jílka.
dit až po dostavbě městské investice Vítězem mezi průmyslovíceúčelového sálu s restaurací.
vými a zemědělskými
Porotou byla kladně hodnocena origistavbami bylo "Admininalita řešení univerzitní stavby, vnitřní
strativně - logistické
zcela atypická dispozice a také vybavecentrum společnosti
ní stavby včetně interiéru, který snese
LAPP KABEL, s. r. o."
nejpřísnější měřítka. Stavba důstojně
v Otrokovicích, v katereprezentuje naše město a jsem přegorii Dopravní, inženýrsvědčena, že svou výslednou realizací
ské a ekologické stavby
sahá přes hranice našeho regionu.
získala hlavní cenu "Dl
Porota při svém letos časově velmi
0134.3 Kroměříž západ
náročném posuzování konstatovala, že
- Kroměříž východ".
stavby svým provedením jsou vesměs
Zdařilá byla "Revitalina velmi dobré úrovni a že naši archiBytový dům Partyzánská od Ing. arch. Pavla Míčka.
zace zadního nádvoří
tekti, projekční i prováděcí firmy jsou
stavební společnosti při Svazu podnizámku Žerotínů" ve Valašském
schopni konkurovat v celostátním měkatelů ve stavebnictví, České komory
Meziřičí Ing. arch. Pavla Pazdziora,
řítku. Prestiž soutěže rok od roku stouautorizovaných inženýrů a techniků,
která vyhrála kategorii Realizace rozpá, dokladem je letošní počet přihlášeČeské komory autorizovaných archivojových projektů měst a obcí. Velký
ných staveb. Tento způsob soutěžení
tektů a zástupců Krajského úřadu
počet nahlášených staveb byl ve
přispívá ke zdravé konkurenci a zápoZlínského kraje posuzovala 44 staveb,
zvláštní kategorii - Stavby realizované
lení mezi jednotlivými projektanty a firz toho 7 rodinných domů! To byl nejmimo území Zlínského kraje, bylo jich
mami. Všechny přihlášené projekty
vyšší počet přihlášených staveb z jedletos celkem 9. Cenu si odnesla hned
budou vystaveny v měsíci srpnu na
notlivých krajských soutěží v České redvě díla, rozsáhlá novostavba "Bytový
radnici v Galerii 2. patro. Také je
publice. V letošním roce se soutěžilo
a komerční komplex Jesenice City"
můžete vidět na našich městských inopět v sedmi kategoriích, nejvíce byla
a konverze bývalé továrny Vigona ve
ternetových stránkách www.zlin.eu,
obsazena kategorie občanská vybaveSvitavách na "Multifunkční, vzděláv sekci Architektura a územní plánonost, měla 11 staveb. Několik novostavací, komunitní a kulturní centrum
vání.
veb dotvořilo centra měst, ve Zlíně
Fabrika“. Cenu novinářů získala
Ing. arch. Dagmar Nová,
investičně náročná stavba Zlaté jablrekonstruovaná a dostavěná "Tělohlavní architektka města
ko na náměstí Míru, v Kroměříži Pocvična v Nezdenicích"
lyfunkční dům na náměstí Míru, ve
a
Cenu
hejtmana
Vsetíně Obchodní dům s parkovištěm,
Zlínského kraje obdržev Otrokovicích na Baťově Domov důla novostavba "Domova
chodců. V centrech Malenovic a Hluku
důchodců v Otrokopřispěli k revitalizaci prostorů domy
vicích", navržená zlíns chráněnými byty, v Uherském
ským architektem JaHradišti rekonstrukce legendárního
nem Přehnalem. Útvar
hotelu a restaurace U hejtmana Šarovhlavního architekta kažce. Kvalitně byla revitalizována náměsdoročně sponzoruje soutí v Uherském Ostrohu a ve Valašském
těž studentských prací
Meziříčí. Řada staveb byla ze skupiny
středních škol. Letos se
zdravotnických zařízení. Ve zlínské
soutěže účastnilo 13
Baťově nemocnici objekt Záchranné
studentů, řešili poměrslužby a objekt Onkologického centra.
ně náročnou úlohu,
V Uherském Hradišti rekonstrukce
stavbu hotelu v Kroa dostavba porodnicko-gynekologickéměříži. Také letos v rámho oddělení. V kategorii občanských
ci slavnostního předávástaveb obdobně jako v minulém roce
ní cen byli oceněni učni,
byly uděleny dvě hlavní ceny.
kteří uspěli svými praceNovostavbě v centru Zlína na místě
mi v celostátních soutěasanovaných Masarykových škol, Unižích.
Onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

8

HISTORIE

MALENOVICKÉ PIVO - ve znaku s osmicípou šternberskou hvězdou
Motto: "Poněvadž ne všude dobrá voda nalézá se, z té příčiny rozum lidský mistrně jest jiný nápoj odmyslil, kterémuž PIVO říkáme."
Ctihodný doktor Jan Kopp z Ramenthalu - lékař Ferdinanda I.
Staletá historie zlínského pivovarnicHrdličky (1674), K. Jelínka (1699) a M.
tví vycházela z listinného práva, stvrzuLudvíka (1710).
jícího Zdeňkem ze Šternberka již před
Sláva vynikajícího českého piva je zavíce než šesti stoletími Zlínu veškerá
ložena na několika konstantách: výborměstská práva (1397) včetně pivovárečné pramenité vodě, kvalitním ječmenu
ného a šenkovního. Poté zde postupně
a chmelu (v Malenovicích se hovoří
vařily oblíbenou chmelovinu dokonce
o chmelnici ještě v roce 1852) a odborpivovary dva - panský a měšťanský.
ných znalostech a nezbytném chuťově
Posledním jeho nájemcem a sládkem
citlivém "šmaku" sládka.
byl Jan Janáček, navazující na "janáčPivovar zaměstnával 7 lidí. Klasická
kovskou zdejší tradici", kterou zde zatechnologie začínala ve sladovně, kde
vedl již v r. 1875 zkušený a progresivní
se připravoval ječmen pro vlastní várjmenovec František. Ten posléze
ve službách hraběte Kaunice
přešel do pivovaru v Uherském
Brodě, který jako jediný v našem
kraji vaří "Janáčka" dodnes.
Zlínský pivovar ukončil svou činnost nedlouho po vstupu do 20.
století. Jeho roční výstav dosáhl
cca 3 tisíc hl. Byli zde zaměstnáni 3 pracovníci. Existenci místního pivovarnictví pak připomínala
až do roku 1934 Pivovarská ulice
- dnes Soudní, neboť původní
budova byla přestavěna a od roku 1923 až do roku 2003 zde působil Okresní soud. Ten nyní
soudí v moderní budově bývalého Barumprojektu v průmyslovém komplexu v Loukách.
V dnešní městské čtvrti - původním samostatném městečku
a od 20. let minulého století
městysu - Malenovicích, se zmiňují archivní záznamy o pivovaru v roku 1570 za vlády
Tetourů. Avšak o vzkvétajícím
pivovarnictví lze s jistotou mluvit až na sklonku 19. století, kdy Budova bývalého pivovaru.
malenovické panství vlastnili už
od roku 1804 Šternberkové. V době
ku. Ten se po rozdrcení dal do měděnarůstajícího věhlasu českého pivoných kotlů a po určité době vařby se
varnictví seznal i zdejší majitel Leopold
přidával chmel. Další fáze probíhala po
Šternberk, zdědivší rozsáhlé panství
zcezení v nízké nádobě, které se říkalo
v roce 1899, že vedle progresivního ze"štoka". Následovalo ochlazení ledem,
mědělsko-lesního hospodaření nutno
který se pro zdejší pivovar získával
výrazně zkvalitnit i produkci "přidruv zimních měsících na dvou rybnících:
žené výroby", tj. pily, cihelny a předePředním (dnešní Riviera) a Zadním
vším pivovaru. Hrstka posledních žijí(stále existujícím). Led byl skladován
cích pamětníků dosvědčuje, že poté
v nedalekém domečku, nedávno zboubylo malenovické pivo velmi chutné
raném. Do hustého polotovaru se pak
a žádané nejen v místních panských
přidávaly kvasnice - i proces kvašení
hostincích (Horní a Podskalí), ale
bylo nutno držet ve stanovených teploi v okolí Vizovic až po Napajedla
tách. Na 1 várku (4 200 l) bylo zapotřes Pohořelicemi.
bí 850 kg ječného šrotu (drceného ječNa rozdíl od anonymního zlínského
mene) a 13 kg chmelu. Drcení
piva se vedle čepovaného sudového
probíhalo v "žentúru" - žentouru - tažeprodávalo i ve vlastních lahvích s paném koňmi, kteří chodili po obvodu
tentním uzávěrem a vylisovaným logem
pracovního kruhu a uváděli do pohybu
se šternberskou hvězdou. Ty jsou dnes
drtící kameny. V polovině 30. let - po
velmi žádaným sběratelským suvenýelektrifikaci Malenovic - byl pivovar celrem. Existenci malenovického pivovaru
kově modernizován a žentour nahradil
v 17. století stvrzuje ve svém pozoruelektrický motor.
hodném
díle
Paměti
Malenovic
Produkce piva zde probíhala až do
a Pohořelic, vydaném knižně v r. 1883,
příchodu Němců a začátku okupace,
historik Vincenc Prasek. Ten v něm
kdy byl jeho provoz v důsledku přísuvádí i jména tehdejších sládků - M.
ných hospodářských omezení zasta-

ven. Na místech sládků, kterým se říkalo "pan starý", kteří představovali celé vedení pivovaru - se postupně vystřídali J. Zilvar, F. Pohlreich, A. Procházka a posledním pak byl Vladimír
Linhart. Ten byl poté nedlouho po uzavření provozu zatčen gestapem a vězněn s několika dalšími místními občany
v koncentračním táboře. Byli obviněni
z poslechu "nepřátelského rozhlasu".
Domů se vrátili s podlomeným zdravím
koncem května roku 1945.

K provozu pivovaru neodmyslitelně
patřili (a dodnes patří) bednáři.
V Malenovicích se tímto řemeslem živily v rodině Trčalových 4 generace bečvářů (ti pracovali s dubovým dřevem)
a bednářů (ti naopak s měkkým, nejčastěji smrkovým, borovým a modřínovým). Nádoby pro pivovary byly výhradně z dubového štípaného dřeva.
Antonín Trčala (+1914) měl titul hraběcí bednář.
Zašlou slávu malenovického pivovarnictví připomíná funkční budova v kdysi uceleném zemědělsko-produkčním
komplexu pod hradem. Po roce1945
sloužila mj. jako sklad zeleniny. Při posledním předválečném pojmenování
ulic v roce 1934 dostala část od křižovatky pod kostelem po pivovar jméno
někdejšího premiéra Antonína Švehly
a od pivovaru po Riviéru K. Františka
Šternberka. Úzká ulička vedle pivovaru
souběžně s potokem Baláš se jmenovala "Za pivovarem".
Ing. Jan Lamper,
kronikář města Zlína
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – ČERVENEC 2009
90 let
Vybíhalová Berta
Čermáková Irena
Štachová Marie
Hradecký Jan
Burkot Alois
Stavjaníková Drahomíra
Vyoralová Bohumila
Bížová Eliška
Tichavský Václav
Salíková Věra
Nováková Vlasta
91 let
Hájková Zdeňka
Čuříková Věra
Slovák Vilém
Kubín František
Prokopová Ludmila
92 let
Adamíková Františka
Vaněk Jaromír
Vlková Marta

93 let
Vodička Karel
Balajková Anežka
Kučera Antonín
94 let
Viktorin Josef
Hucul Ivan
95 let
Vlčková Marie
96 let
Nováková Marie
Chrastinová Elena
97 let
Dujková Alžběta
Dostalová Libuše
Vybíhal Jaromír
Kristýnek Bohumil
100 let
Chybík Ludvík

SŇATKY - KVĚTEN 2009
16. května
Martin Výmola, Pavlína Jurenková (Zlín, Zlín)
Zdeněk Hošák, Marcela Mrázková (Zlín, Zlín)
Jiří Bánovský, Zuzana Seböková (Zlín, Zlín)
23. května
Miroslav Novotný, Kateřina Dubská (Zlín, Zlín)
Tomáš Brožek, Květoslava Jančíková (Zlín, Zlín)
29. května
Aleš Novák, Martina Novotná (Zlín, Zlín)
30. května
Tomáš Klos, Aneta Bardodějová (Zlín, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
15. 5. 2009
Pavlína Paprskářová, nar. 1. 1. 2009, Ke Křibům
Julie Anna Kadlčáková, nar. 4. 1. 2009, Polní
Ella Fafílková, nar. 15. 1. 2009, Slezská
Radim Šimek, nar. 6. 1. 2009, Slezská
Regína Simerská, nar. 14. 12. 2008, Benešovo nábřeží
Tereza Minaříková, nar. 7. 1. 2009, Mladcová
Elen Trunečková, nar. 2. 1. 2009, Lipová
Sára Barvínková, nar. 15. 1. 2009, Bratří Sousedíků
Tobias Peprna, nar. 12. 1. 2009, Fr. Bartoše, Mladcová
Jan Zgarba, nar. 16. 10. 2008, Kúty
Štěpánka Jurčová, nar. 1. 1. 2009, Zámecká, Štípa
Natálie Zouharová, nar. 6. 9. 2008, Okružní
Tobias Ahmadi, nar. 7. 1. 2009, Náves, Prštné
Klára Zámečníková, nar. 7. 1. 2009, Červnová, Malenovice
Veronika Synková, nar. 13. 1. 2009, Sokolská
22. 5. 2009
Martin Přibyl, nar. 20. 1. 2009, Obeciny
Sophie Boráková, nar. 20. 1. 2009, bří Jaroňků
Adam Štěrba, nar. 23. 1. 2009, Podlesí
Jakub Šafránek, nar. 16. 1. 2009, Kvítková
Alžběta Danielisová, nar. 22. 12. 2008, bří Jaroňků
Dominik Šebák, nar. 23. 1. 2009, Ševcovská
Samuel Švach, nar. 30. 1. 2009, Křiby
Tobiáš Mišurec, nar. 25. 1. 2009, Středová
Natálie Snopková, nar. 25. 1. 2009, Středová
Tomáš Jindra, nar. 30. 1. 2009, Podlesí
Ema Navrátilová, nar. 26. 1. 2009, Družstevní
Alena Lettangová, nar. 15. 1. 2009, Mladcová
Vendula Vrzalová, nar. 22. 1. 2009, Na Včelíně
Dominik Světlík, nar. 28. 1. 2009, Nad Ovčírnou
Marek Divoký, nar. 19. 1. 2009, Pančava, Příluky
Adéla Krátká, nar. 11. 11. 2008, Sokolská
Emma Vlčková, nar. 27. 1. 2009, Třída Svobody, Malenovice
29. 5. 2009
Iva Burešová, nar. 11. 2. 2009, Jílová
Vojtěch Kubík, nar. 28.1. 2009, U Zimního stadionu
Aleš Vlček, nar. 9. 2. 2009, Příkrá
Jáchym Fajkus, nar. 18. 1. 2009, Hluboká
Johana Kubečková, nar. 3. 2. 2009, Mostní
Tomáš Gargulák, nar. 12. 2. 2009, SNP
Anna Hampalová, nar. 13. 2. 2009, Valachův žleb
Martina Čapková, nar. 13. 2. 2009, Podvesná
Matyáš Mlýnek, nar. 12. 2. 2009, Slunečná
Michal Kadlčák, nar. 11. 2. 2009, Anenská, Jaroslavice
Valentýna Vašková, nar. 3. 2. 2009, Fr. Bartoše, Mladcová
Vítek Sklenařík, nar. 12. 2. 2009, Okružní
Adéla Růžičková, nar. 4. 2. 2009, Mladcová
Tobiáš Lesa, nar. 4. 2. 2009, Nad Stráněmi
Veronika Janíková, nar. 2. 2. 2009, Podlesí
Ondřej Remeš, nar. 4. 2. 2009, Podlesí
Jáchym Štěpánek, nar. 18. 1. 2009
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Červenec v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222, fax: 577 630 274
- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do
okolí a o aktuálních kulturních akcích
- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky, brožury, pohlednice, publikace a mapy
- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí, prodej vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů
- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu CzechPOINT

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO
KVĚTEN na měsíc červenec připravují:
VDANÁ SNOUBENKA
Velká Británie/USA-2008-90 minut-komedie/romantickýPalace Picture
Hrají: Uma Thurman, Jeffrey Dean Morgan, Colin Firth,
Sam Shepard, Lindsay Sloane, Justina Machado, Ajay
Naidu, Isabella Rossellini
Režie: Griffin Dunne
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
USA-2009-100 minut-komedie/romantický-WarnerBros
Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Lacey
Chabert, Emma Stone, Christina Milian, Noureen DeWulf,
Amanda Walsh, Michael Douglas
Režie: Mark Waters
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
USA-2009-animovaný/rodinná komedie-3D-dabing-Bonton-film-(0)
Hrají (v českém znění): Jiří Lábus, Zdeněk Mahdal, Ota
Jirák, Kateřina Brožová
Režie: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
USA-2009-154 minut-rodinný-dabing-Warner Bros-(12)
Voldemort upevňuje v lidském a čarodějném světě svou moc.
Bradavice postupně přestávají být spolehlivým přístavem
bezpečí...
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grinn, Emma Watson,
Michael Gambon, Helena Bonham Carter. Režie: David Yates
JMÉNEM KRÁLE
ČR-2008-77 minut-historický-Bioscop-(12)
Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají
usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních Čechách, správce královského hradu Bezdězu, Oldřicha z Chlumu (Karel Roden).
Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho pomocníci (Jan
Dolanský, David Matásek) stopy po loupežné vraždě neznámého kupce.
Dále hrají: Klára Issová, Jan Kanyza, David Prachař, Lukáš
Vaculík,Markéta Hrubešová, Sandra Pogodová
Režie: Petr Nikolaev
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
USA -2009-105 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(12)
Peter Klaven (Paul Rudd) má krásnou snoubenku, skvělou
práci a jeden zdánlivě nepatrný problém. Postrádá nejlepšího kámoše, který by mu šel na svatbu za svědka.
Hrají: Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones, Jon Favreau
Režie: John Hamburg

OPERACE DUNAJ
ČR/Polsko-2009-komedie-Bontonfilm-(0)
Lidovka "Ta naše hospoda je pěkně stavěná" hostům v malé
české hospůdce pořádně zhořkla poté, co do ní naboural
tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové
invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh
z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr.
Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav
Dušek, Boleslav Polívka, Martha Issová, Jan Budař,
Zbigniew Zamachowski. Režie: Jacek Glomb
PAŘBA VE VEGAS
USA-2009-100 minut-titulky-komedie-WarnerBros-(15)
Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug (Justin Bartha)
a jeho tři kamarádi (Bradley Cooper, Ed Helms a Zach
Galifianakis) do Las Vegas na nezapomenutelnou party.
Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou,
zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatují.
Režie: Todd Philips
PIRÁTI NA VLNÁCH
Velká Británie/Německo-2009-134 minut-titulky-komedieBontonfilm-(12)
Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž by
každý rád prožil aspoň kousek života... Zatímco Láska nebeská byla především pro nenapravitelné romantiky, tenhle
film je pro všechny, kdo mají rádi muziku, trochu nebezpečí, vítr ve vlasech a špetičku nezávazného sexu.
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick
Frost, Kenneth Branagh, Emma Thompson
Režie: Richard Curtis
PROROCTVÍ
USA-2009-121 minut-thriller/mysteriozní drama-SPI-(12)
V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové
základní školy požádána skupina studentů, aby nakreslila
obrázky, které budou uloženy do zvláštního pouzdra
a uschovány pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později učiní profesor John
Koestler zarážející odhalení...
Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara
Robinson, Ben Mendelsohn
Režie: Alex Proyas
STÁHNI MĚ DO PEKLA
USA-2009-99 minut-titulky-horor/thriller-Bioscop-(12)
Hororový příběh si pohrává s myšlenkou, že nakrknout starou cikánskou čarodějnici se nevyplácí. Mladá bankovní
úřednice Christine (Alison Lohman) se pokouší jedné takové
pomoct s nesplácenou hypotékou. Nadřízený však její snahu
stopne, aniž by věděl, jaké následky to pro Christine bude
mít - smrtící kletbu!
Od této chvíle začíná zběsilá snaha mladé dívky o záchranu
své duše, po které se sápou pekelné spáry staré čarodějnice...
Hrají: Alison Lohman, Flor de Maria Chahua, Justin Long,
Jessica Lucas, Sage Stallone. Režie: Sam Raimi
T.M.A.
ČR-2009-90 minut-horror-WarnerBros-(18)
Film vypráví příběh umělce Marka, který se rozhodl opustit
kariéru hudebníka a na čas se usadit v opuštěném rodinném domě na samotě a věnovat se malování obrazů. Dům,
kde Marek strávil s rodiči a sestrou dětství, má však tajemnou minulost. Marek postupně začíná podléhat energii tohoto podivuhodného místa, které jej odtrhává od reality...
Hrají: Ivan Franěk, Lenka Robotová, Malgorzata
Kozuchowska, Michal Dlouhý, Andrej Hryc
Režie: Juraj Herz
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
USA-2009-147 minut-akční/dobrodružný/sci-fi-český dabing-Bontonfilm-(0)
Když se Optimus doslechne o vzkříšení Megatrona a ostatních mrtvých robotů, neváhá se ani on po boku s věrnými
Autoboty, Samem a Michaelou vložit do souboje ochrany
Země a celého vesmíru.
Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Rainn Wilson, Josh
Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson
Režie: Michael Bay

Červenec v kultuře
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
USA-2009-143 minut-titulky-krimi/thriller-Bontonfilm-(15)
Přestože se tento příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. John Dillinger má v Americe podobnou pověst
jako Václav Babinský u nás. Jeho život a dílo byly tak neuvěřitelné, že se staly živnou půdou pro spousty mýtů.
Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard,
Channing Tatum, Billy Crudup,
Režie: Michael Mann
VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
USA/Anglie-2009-97 minut-titulky-komedie-HCE-(12)
Oscarový tvůrce Sam Mendes ve svém novém projektu dokazuje pravdivost známé lidové moudrosti o tom, že těhotenství je dřina. V případě mladé dvojice Burt (John
Krasinski) a Verona (Maya Rudolph) to platí dvojnásobně.
Nalezení vhodného "hnízda" jim zrovna nejde a než se dítě
přihlásí o slovo, mají před sebou ještě dlouhou cestu...
Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels, Maggie
Gyllenhaal, Cheryl Hines. Režie: Sam Mendes
ZACK A MIRI TOČÍ PORNO
USA-2008-101 minut-titulky-romantická komedie-Palace
Cinemas-(15)
Zack (Seth Rogen) a Miri (Elizabeth Banks) jsou dlouholetí
kamarádi a spolubydlící, kteří mají problémy a hromady
dluhů. Když jim je odpojena elektřina a vodovod, napadne je
spásná myšlenka vydělat si rychle nějaké peníze tím, že
s pomocí svých přátel podomácku natočí pornofilm...
Hrají: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Traci Lords, Jason
Mewes.
Režie: Kevin Smith

se snaží Franka přemluvit k přestěhování do Paříže. Ani
Frankovi se monotónní kariéra kancelářské krysy nezamlouvá, jenže místo snění o Paříži se oddává alkoholu
a vnadné kolegyni. Jak se hroutí jejich společné plány a touhy, upadá i jejich vztah, jenž dospěje až do bodu mrazu.
Režie: Sam Mendes
Středa 22. července v 10 a ve 14 hodin
Velké kino
POCHYBY
USA-2008-104 minut-titulky-drama-Falcon-(12)
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn (Philip
Seymour Hoffman) se pokouší o jisté uvolnění přísných pravidel církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichž
dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius
Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a krutá ředitelka.
Hrají: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams,
Viola Davis, Alice Drummond, Audrie Neenan, Susan
Blommaert. Režie: John Patrick Shanley
Pátek 31. července v 17 hodin
kino Květen
PŘEDČÍTAČ
USA/Německo-2008-124 minut-titulky-drama/romantický/válečný/thriller-Palace Cinemas-(15)
Příběh lásky, tajemství a soucitu na území poválečného
Německa. Když 15letý Michael Berg ochoří spálou po cestě
ze školy, zachrání ho dvakrát starší Hanna (Kate Winslet).
Časem se tito dva nečekaně, ale o to víc vášnivě zapletou až
do té doby, než Hanna záhadně zmizí.
Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes, Karoline
Herfurth, Max Mauff, Hannah Herzsprung
Režie: Stephen Daldry

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Pátek 3. července v 17 hodin
kino Květen
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR-2009-115 minut-komedie-Falcon-(0)
Středoškolská profesorka (Kamila Magálová) řeší prekérní
situace v práci i doma...
Režie: Marie Poledňáková
Středa 8. července v 10 a ve 14 hodin
Velké kino
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Velká Británie/USA-2008-drama/krimi/romantický-120
minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže
Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej
dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedávnou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do světa
nám nepředstavitelné bídy. Jak se kluk z ulice dokázal
dostat tam, kam se nedostali ani hoši z lepších rodin ani
učenci s několika tituly v kapse?
Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor
Režie: Danny Boyle, Loveleen Tandan
Středa 15. července v 10 a ve 14 hodin
Golden Apple
Cinema
NOUZOVÝ VÝCHOD
USA-2007-119 minut-titulky-drama-Bontonfilm-(15)
Mladí manželé Frank (Leonardo DiCaprio) a Abby (Kate
Winsletová) žijí nevzrušivým životem americké střední třídy
jako jejich sousedé, ale sami cítí, že do tohoto prostředí nepatří. April neláká kariéra ochránkyně domácího krbu a vychovatelky vlastních dětí. Chtěla by se stát herečkou, proto

JULIANA MRVOVÁ - BEZČASIE
Výstava trvá do 10. 7. 2009
Otevřeno: st - pá 14 - 18 hod., so, ne - po tel. domluvě
BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
Do 12. 7. MLÁDÍ KRAJE
Prezentace děl na téma "Kouzlo Zlínského kraje" vzniklých
v rámci soutěže Mládí kraje, určené pro žáky základních
škol, víceletých gymnázií a základních uměleckých škol,
2. etáž (denně do 22 hod.)
7. 7. - 22. 7. DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ
Výstava děl nevidomého umělce Pavla Pachmana, konaná
v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, 3. etáž
(pracovní dny, 7-17 hod.)
1. 7. - 19. 7. NOSTALGIE
Výstava fotografií Vladimíra Šilhana zachycující jednak fragmenty, které mezi námi přetrvávají z dob minulých, ale také
současnou realitu kolem nás, kterou mnohdy na první pohled nevnímáme, 16. etáž (denně do 22 hod.)
STÁLÉ VÝSTAVY
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22 hod.)

PRO DĚTI - pásma krátkých filmů pro nejmenší
MULTIKINO

ŽIVOT JE BOJ
USA-2009-105 minut-titulky-akční drama-Bontonfilm-(12)
Život na newyorských ulicích je tvrdý. Zvlášť když v kapse
nemáte ani cent. Dostáváte ránu za ranou a je jen na vás,
jestli spršku direktů ustojíte, nebo ji dokonce začnete vracet. Talentovaný Channing Tatum si v akčním dramatu Dita
Montiela Život je boj zahrál kluka, který se pokusil vlastní
osud vyřídit K. O. systémem v hodně nerovném souboji...
Hrají: Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzman,
Zulay Henao.
Režie: Dito Montiel

GALERIE KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín
tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz

Sobota, neděle a úterý v 11 hodin
4. - 5. 7. - KRTEK A OSLAVA - 61 minut
11. - 12. 7. - RÉZI, BROK A OSTATNÍ - 66 minut
18. - 19. 7. - KYTICE POHÁDEK II. - 68 minut
25. - 26. 7. - DOMA JE DOMA - 72 minut
Velké kino a kino Květen od června do září pásma pro
děti nehrají
Změna programu vyhrazena

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
Předplatné pro sezonu 2009/2010 bude v prodeji od
1. září 2009.

GALERIE – VÝSTAVY
KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Zlínský salon mladých 2009

do 13. 9.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
V. Zlínský salon mladých 2009

do 13. 9.

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.

PETRA TOMÁNKOVÁ MUNSTEROVÁ
Olejomalby, restaurace Lokart, Lípa.
Výstava potrvá do konce měsíce srpna

Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na
terase (10-22 hod.) a restaurace.

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

DIVADLA

RESTAURACE LOKART - LÍPA

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.

64. KONCERTNÍ SEZONA 2009 - 2010
Volný prodej předplatného a rezervace na festival Harmonia
Moraviae již probíhá. Prodej jednotlivých vstupenek na koncerty bude zahájen 3. 8.
V měsíci červenci je pokladna FBM zavřena.
20. 7. v 19.30 hod.
KONCERT V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU JANÁČEK
A LUHAČOVICE
J. Dlouhý: Homage á Janáček
L. Janáček: Šumařovo dítě
L. Janáček: Žárlivost
A. Dvořák: Konc. pro violoncello h-moll
Sólisté: Pavel Mikeska, housle
Martin Švajda, violoncello
Dirigent: Miloš Machek
Společenský dům Luhačovice

KONCERTY
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
XIII. ročník
Akademie Václava Hudečka - Luhačovice 2009
3. -15. 8.
CA Luhanka: denně 9-12 h, 13-20 h, tel.: 577 681 103
Luhainfo: Po-Pá: 8-17 h, So: 8-12 h, tel.: 577 133 980
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Červenec v kultuře
Lázeňské divado: Po-Pá: 14 -16 h a jednu hodinu před začátkem koncertu tel.: 577 113 412
Koncerty II. ročníku Mezinárodního festivalu Svátky
hudby v Luhačovicích
3. 8. Zahajovací koncert
W. A. Mozart, koncert A dur K.V. 219
F. Mendelssohn-Bartholdy, Koncert e moll op. 64
J. Brahms, Koncert D dur op. 77
Václav Hudeček, Marie Mátlová, Jakub Junek - housle
Filharmonie Bohuslava Martinů - diriguje Stanislav
Vavřínek
Dům kultury Elektra 19.30 hodin
8. 8. Návraty vítězů
G. F. Handel, Koncert F dur pro varhany a smyčce op. 4
č. 4
F. Schubert, Rondo A dur pro housle a smyčce
A. Vivaldi, Koncert F dur pro 4 housle, smyčce a cembalo RV
567
A. Vivaldi, Koncert d moll pro 2 housle, smyčce a cembalo
RV 514
A. Vivaldi, Koncert h moll pro 4 housle, smyčce a cembalo
RV 567
Václav Hudeček, Josef Špaček, Petr Matěják a Lenka
Matějáková - housle
Barocco sempre giovane, umělecký vedoucí Josef Krečmer
Kostel sv. Rodiny, Luhačovice, 19.30 hodin
10. 8. I. Absolventský koncert
Studenti XIII. ročníku Akademie Václava Hudečka
Václav Hudeček a studenti Akademie - housle
Barocco sempre giovane - umělecký vedoucí Josef Krečmer
Hala Vincentka, lázeňská kolonáda, 19.30 hodin
12. 8. II. Absolventský koncert
Studenti XIII. ročníku Akademie Václava Hudečka
Prof. Jaroslava Pěchočová a Prof. Petr Adamec - klavír
Lázeňské divadlo, 19.30 hodin
13. 8. III. Absolventský koncert
Studenti XIII. ročníku Akademie Václava Hudečka
Prof. Jaroslava Pěchočová a Prof. Petr Adamec - klavír
Lázeňské divadlo, 19.30 hodin
14. 8. Galakoncert
Vyhlášení vítěze XIII. ročníku Akademie Václava Hudečka
V programu vystoupí:
Vítězové XII. ročníku Akademie Václava Hudečka Marie
Mátlová a Jakub Junek
Markéta Mátlová - soprán, jako host
Barocco sempre giovane - umělecký vedoucí Josef Krečmer
Hala Vincentka, lázeňská kolonáda, 19.30 hodin

MUZEUM
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
Do 30. 8. SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU
Výstava Sláva zlínského sportu je připravena především pro
příznivce sportu a zájemce o historii Zlína. Stovky unikátních fotografií, spousta zajímavých předmětů (např. dresy,
součásti výstroje, medaile a poháry) a filmová koláž seznámí
návštěvníky výstavy s vývojem sportu ve Zlíně od konce
19. století do současnosti a představí 24 sportovních odvětví. Zvláštní pozornost je věnována zlínským olympionikům
a medailistům z mistrovství světa a Evropy.

12

MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
Do 6. 9. KAMÍNKY Z CEST
Výstava čerpá z mnoha výprav dvou muzejních přírodovědců do nejrůznějších končin naší planety. Ze svých bohatých
archívů vybrali snímky, na kterých jsou zachyceny krajiny,
zvířata a rostliny z Afriky, Severní i Jižní Ameriky a tropické
Asie. K vidění bude také řada přírodnin, například plody
baobabů, exotičtí motýli, brouci a další hmyz. Nebudou
chybět ani domorodé masky, různé upomínkové předměty
a samozřejmě ani ty kamínky z cest.

- posilování a formování postavy - pilates, kalanetika, kalanetika + power jóga, aerobic mix, body styling, fit ball,
kondiční cvičení, pilates mix, pilates body

SPOJOVACÍ CHODBA
Do 6. září 2009 Fotosoutěž H+Z

Jazykové kurzy:
- Angličtina pro úplné začátečníky, pro mírně a středně pokročilé, pro více pokročilé a pro seniory

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: duben-říjen, 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
11. 7. Houslový koncert Lady Fedorové,
začátek v 18.00 hod.
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometrů od centra
města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy; Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945; Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Otevřeno květen-srpen, 10-12, 13-17 hodin, poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu, pondělí zavřeno
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz,
577 103 379; 577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz,
sweb.cz/hradmalenovice
BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
tel.: 737 145 175
Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je umístěna
v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou.
Obývací pokoj, kuchyně a ložnice jsou zařízeny nábytkem
a doplňky z první poloviny 20. století.
V prvním patře je v dětském pokoji expozice vývoje baťovského bydlení.

KURZY
DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín,
tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Pohybové kurzy pro děti:
- sebeobrana pro kluky a holky od 9 let,
- junior aerobic - od 5 do 13 let,
- klubíčko - od 3 do 6 let,
- pohádkové cvičení - od 3 do 6 let,
- pohybová a taneční výchova - od 5 do 10 let

Kurz Psychoprofylaxe
- celoročně, příprava na těhotenství a porod
- těhotenský tělocvik na balonech.
Těhotenský tělocvik na balonech - každý pátek
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, tel.: 736 520 479,
e-mail: kremen@razdva.cz
Škola šermu kordem
- kurz základů bezpečného šermu kordem, zvládnutí šermířských technik, možnost zdokonalování v pokračovacích
kurzech.
Kurz vede pan M. Kohoutek, tel.: 605 939 161.
Zahájení kurzu v říjnu 2009
KURZY PRVNÍ POMOCI
Kurz první pomoci pro veřejnost se koná 11. 7. od 8 hod.
do 12 hod. na učebně ČČK Zlín. Cena 300 Kč.
Bližší informace na:
tel. 557 433 011, či mailem projekty.cckzlin@volny.cz
VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309
Červenec a srpen:
Kresba podle modelu (figura, zátiší) pro studenty i veřejnost
- příprava na talentové zkoušky i s modelováním
- vyučuje René Hábl, ak. malíř
I. termín 13. 7. - 18. 7. a
II. termín 24. 8. - 29. 8. (po - so) vždy od 16 do 19.30 hod.
Cena: 1 100 Kč (2 termíny 1 800 Kč).
Malířské techniky (tempera, olej) pro veřejnost
- vyučuje René Hábl, ak. malíř
- malba zátiší, podle předlohy, volné práce
I. termín 13. 7. - 18. 7. a II. termín 24. 8. - 29. 8. (po - so)
vždy od 16.30 do 19.30 hod.
Cena: 1 500 Kč (2 termíny 2600 Kč)
Výtvarné kurzy v novém školním roce 2009/10:
- pro děti (po, st, pá) - cena 1 200 Kč - zahájení 7. 9. (září leden)
- večerní kresba podle modelu (pá), cena 2 100 Kč, zahájení
18. 9. (září - leden)
- malířské techniky (po, út, st, pá) - tempera, olej, linkrusta,
malba na sklo, mozaika - cena: 2 800 Kč, zahájení 5. 10.
(říjen - leden)
- knihařský kurz (čt) - pasparty, knižní vazby, opravy starých knih, vazby časopisů - cena 1500 Kč, zahájení: 8. 10.
(říjen - leden)
- kurz keramiky (Čt) bude probíhat 1x za 14 dní
(15 - 18 hod.)
Cena: 1450 Kč - zahájení: 17. 9. 2009 (září - prosinec)

Zápis 24. 8. - 28. 8. od 13 do 17 hodin.
Dodatečný zápis 8. 9. od 13 do 17 hodin.

Zápis do výtvarných kurzů
24. - 27. 8. (po - čt), vždy 15 - 18 hod.

Pohybové kurzy pro dospělé:
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech,
cvičení od hlavy po paty, pilates + jóga, pilates pro ženy
nad 40 let, tai-či, speciál zdravotní cvičení - gynegymnastika

VÝUKA HRY NA BICÍ
Výuka hry na bicí soupravu a DJEMBE. Pro začátečníky
i pokročilé. Vhodné i pro osoby s tělesným postižením jako
relaxace.
Kontakt: p. Zemlák, tel. 776 191 852

Červenec v kultuře
KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
červenec, srpen: DDM ASTRA (přízemí budovy)
Knížky o Romech - Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
(vitríny v 1. a 2. patře)
Obvodní knihovna Jižní Svahy
červenec, srpen: Novinové kreace - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
PROVOZNÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN
Ústřední knihovna:
do 10. července běžná provozní doba (v sobotu 4. 7. otevřeno, v pondělí 6. 7. svátek)
od 11. do 19. července budou uzavřeny všechny provozy
Ústřední knihovny
od 20. července do 13. září omezený provoz:
Oddělení pro dospělé čtenáře
pondělí - pátek
sobota
Oddělení pro děti
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Oddělení pro mládež
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Hudební oddělení
pondělí - pátek
Čítárna a studovna
sobota
Zvuková knihovna
úterý

10 - 18 h
zavřeno
10 - 16 h
10 - 16 h
10 - 18 h
zavřeno
9 - 11 h

Provoz čítárny a studovny bude na přechodnou dobu
přemístěn do hudebního oddělení. Důvodem omezeného
provozu knihovny je provedení statického zpevnění a opravy
podlah v 1. patře Ústřední knihovny.
Obvodní knihovny
- provozní doba od 29. června do 30. srpna:
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Oddělení pro dospělé čtenáře
pondělí
14 - 18 h
úterý
9 - 11 h, 14 - 18 h
čtvrtek
9 - 11 h, 14 - 18 h
Oddělení pro děti
pondělí, úterý, čtvrtek 13 - 16 h
Obvodní knihovna Malenovice
úterý, čtvrtek
9 - 11 h, 13 - 17 h
Obvodní knihovna Díly
středa, pátek
9 - 11 h, 13 - 17 h
Obvodní knihovna Díly bude z technických důvodů zavřena
ve středu 15. července.
Pobočky:
Pobočka Podlesí: pondělí 13 - 17 h
Ostatní pobočky: červenec - provozní doba beze změny, srpen - zavřeno
Podrobný rozpis provozní doby je publikován na
www.kfbz.cz a na nástěnkách ve všech odděleních knihovny.

DĚTI A MLÁDEŽ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
e-mail: ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), 577 142 742
i.malikova@ddmastra.cz, m.ordeltova@ddmastra.cz

Nabízíme prostory pro skupiny dětí i dospělých, kteří chtějí vyplnit volný čas a hledají vhodné zázemí.
Hledáme nové externí spolupracovníky těchto zaměření: keramika, výtvarná a rukodělná činnost, hra na hudební nástroje, tanec, bojové sporty, jazyky a další tradiční i netradiční vyplnění volného času.Práce vhodná také pro studenty
a maminky na MD.
Příměstské tábory - poslední volná místa
10. 8. - 14. 8. Taneční tábor pro kluky i holky od 6 do 14
let. Cena: 1 150 Kč
17. 8. - 21. 8. HIP HOP tábor pro kluky i holky od 6 do 14
let. Cena: 1 150 Kč
24. 8. - 28. 8. Orient tábor pro holky od 6 do 14 let.
Cena: 1 150 Kč
17. 8. - 21. 8. Hliněný tábor I. Pro holky a kluky, kteří
chtějí strávit týden prací s hlínou. Cena:
1 200 Kč
24. 8. - 28. 8. Hliněný tábor II. Navazuje na práci
Hliněného tábora I. Cena: 1 100 Kč
24. 8. - 28. 8. Tábor malých Mistrů pro holky a kluky,
které baví netradiční výtvarné a rukodělné
techniky (drátování, batika, slané pečivo,
a spousta dalšího) Cena: 1 100 Kč
Každý tábor má program rozdělen na dopolední a odpolední.
Dopolední je zaměřen tematicky, odpolední program je sportovně-rekreační.
Oddělení přírodovědy a Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová, 603 301 435,
Monika Hiblerová, 774 192 105), 577 142 297, e.kudelova@ddmastra.cz, m.hiblerova@ddmastra.cz
Hledáme externí pracovníky na vedení kroužků Chovatel
a Terarista.
Od září budou probíhat zápisy do zájmových kroužků.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 577 142 297, 723 318 030
m.rabek@ddmastra.cz
Zápis do sportovních zájmových kroužků v novém školním
roce 2009/2010. Přihlaste včas své děti do tradičních a oblíbených sportovních kroužků. Kompletní nabídku zájmových kroužků najdete v nabídkovém katalogu 2009/2010
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,
m.rabek@ddmastra.cz
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová),
575 753 484, e.kratinohova@ddmastra.cz
Hledáme externí vedoucí na vedení zájmového kroužku
"Keramika" pro školní rok 2009/2010.
V příštím školním r. 2009/2010 nově otevřen zájmový kroužek: Loutkové divadlo a výroba loutek, Kresba pro dospělé,
Výtvarný kroužek (možno i jako příprava na střední umělecké školy), Němčina - doučování, pro začátečníky.
Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
z.konigova@ddmastra.cz
Hledáme sportovně zaměřené studenty, kteří by měli zájem
pracovat s dětmi a mládeží.
Dále hledáme externí vedoucí pro zájmové kroužky, které
budou probíhat na ZŠ v Tečovicích.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) tel. 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz
7. 9. Den otevřených dveří (ve spolupráci s odd. estetiky), od 13 do 17 hod., vstup volný
21. 9. Den otevřených dveří (ve spolupráci s odd. estetiky), od 13 do 17 hod. vstup volný

Hledáme exter. vedoucí pro zájmové kroužky mladý technik,
lodní modelář, filatelistický a numismatický, a studenty i dospělé pro další zajímavé kroužky (předejte své zkušenosti dětem).
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Provoz v červenci:
do 3. 7. 17 - 20 hod. a 7. 7. - 10. 7. 17 - 20 hod.
Prázdninová diskotéka: 3. 7. 19 - 23 hod.
Informace, týkající se činnosti o prázdninách, najdete na nástěnkách klubu.
V měsíci červenci probíhají také tábory v Budkovicích
(Ivančice u Brna).
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také
hřiště.
Součástí klubu je bar s občerstvením a nealkoholickými nápoji.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal - viz nástěnky
SARKANDER
1. 7. - 9 -11 hod. - decoupage, pískování a vitráží barvy
2. 7. - 15.30 - 17.30 hod. - malování na hedvábí
8. 7. - 9 -11 hod. - Fimo a plovoucí hmota
9. 7. - 15.30 - 17.30 hod. - smaltované šperky
14. 7. - 9 - 11 hod. - korálkování
16. 7. - 15.30 -17.30 hod.- pletení z pedigu
Nutno přihlásit se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz,tel. 575 570 295. Materiál je zajištěn.
23. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR
Podvesná XIV/ 1458, 760 01 Zlín
Tel. 739 600 124, travnickova.helena@tiscali.cz,
www.23ph.royalrangers.cz.
Prodloužená víkendovka Prázdniny na Pálavě
- 27. - 30. 8.
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
(sociální služba)
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů.
Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do
školy.
Kontaktní osoba:
Jitka Masařová, tel.: 577 018 876, 739 309 419,
masarova@unko.cz
Letní provoz 29. 6. - 27. 8. 2009
Otevřeno bude středisko T klub DOMA na Divadelní ulici
(suterén klášterní budovy Regina), bude přístupné pro děti
a mládež 9 - 21 let.
Otevírací doba:
pondělí od 13.00 do 19.00 hod.
úterý
od 13.00 do 19.00 hod.
středa
od 13.00 do 19.00 hod.
čtvrtek od 13.00 do 19.00 hod.
Zavírací dny jsou v pátek.
Během letních prázdnin dílny ani klubové večery neprobíhají.
Příměstský tábor pro děti 8 - 12 let:
I. turnus: 7. 7. - 10. 7.
II. turnus: 13. 7. - 17. 7.
Turnusy na sebe volně navazují, je tedy možné se zúčastnit
jednoho nebo obou, případně i jednotlivých dnů.
Program se koná denně od 8.00 do 16.00 hod. v T klubu Pod
Stráněmi 2505.
Přihlášky a další informace: Bc. Michaela Matochová nebo
Bc. Hana Tománková, tel.: 577 011 947, tomankova@unko.cz, matochova@unko.cz
Cena: I. turnus: 900 Kč, II. turnus: 1 100 Kč, samostatný den: 250 Kč (cena zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, materiál, jízdné)
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Červenec v kultuře
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 Domino, tel.: 577 218 708
Novinka! Speciální prodloužený víkend v Legolandu a na
bobových drahách v Německu - termín 2. - 6. 7. 2009.
Bližší informace na:
www.idomino.eu nebo na tel.: 577 218 708, 739 141 082
Využijte nabídky posledních volných míst na pobytové
a příměstské letní tábory.
Kompletní nabídku najdete na našich internetových stránkách www.idomino.eu, včetně online přihlášky nebo v kanceláři organizace DOMINO.
Prázdninová miniškolka pro děti ve věku 1 - 5 let
Rodinné a mateřské centrum Baby DOMINO MRAVENIŠTĚ, ulice Osvoboditelů - Kolektivní dům
Každý pracovní den v čase 7.30 - 16.00. Výchovný a zájmový program pro děti ve věku 1 - 5 let, pobyt venku, odpočinek. Pitný program a stravování dětí zajištěno. Hlídání je
možné i krátkodobého charakteru, vše dle domluvy. O děti
pečují zkušení pedagogové s praxí. Omezený počet míst.
Nutnost telefonicky objednat na tel. čísla: 577 218 708,
739 866 556.
BABY DOMINO
Zápis na nový školní rok 2009/2010 ve dnech 24. 8. 11. 9.
Přihlášky na tel. 577 218 708, osobně v kanceláři a na
www.idomino.eu
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - Mraveniště - prostory v centru města,
tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844
Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí
Taneční kroužek - pohybová výuka pro děti od 3 let
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka
Romana Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Herna
Narozeninová párty - chcete oslavit narozeniny svého dítěte a pozvat jeho kamarády do velkého prostoru a vybavené
herny? Nabízíme vám prostory Mraveniště, animační program, možnost zajištění občerstvení, nutno si předem domluvit termín!
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO,
tel.: 603 508 153
Pohybové kurzy pro děti od 3 let a mládež do 18 let. Děti jsou
do pohybových kurzů rozdělovány podle věku. (Taneční
a pohybová průprava, Mix dance, Street dance).
Zápis na nový školní rok 2009/2010 se uskuteční ve dnech
24. 8. - 11. 9. 2009.
Přihlášky přijímáme telefonicky na tel.: 577 218 708, osobně v kanceláři organizace nebo online na www.idomino.eu
Dětský klub Domino - MRAVENIŠTĚ,
tel.: 739 141 082
Zápis na nový školní rok 2009/2010 se uskuteční ve dnech
24. 8. - 11. 9. 2009.
Přihlášky přijímáme telefonicky na tel.: 577 218 708, osobně v kanceláři organizace nebo online na www.idomino.eu
Možnost přihlášení do zájmových aktivit: správňáci, džampík, floorball, keramika, šikulka, dramatický kroužek, žonglérský klub, předškoláček.
Klub Mraveniště - určený pro děti školního věku, mohou si
přijít zahrát hry, pobavit se s kamarády, udělat si domácí
úkoly... Každý pracovní den v době od 12 do 15 hodin.
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)

14

- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, Zlín

Víkend pro tatínky s dětmi aneb Tatinec: na Bystřičce
od 18. do 20. 9.
Exercicie pro ženy na Velehradě s MUDr. Krausovou.
Termín konání: 8. - 13. 9. (začátek v úterý večer, konec v neděli odpoledne). Je možné se už teď přihlašovat v naší kanceláři.

1. 7 - 10. 7. - ZAVŘENO - dovolená
Týden cestování
13. 7. - 17. 7.
- nakresli si svoje vysněné prázdniny - soutěž o nejvtipnější
zpracování
- hra Město, jméno...
- soutěže s cizokrajnou tematikou
- turnaj ve stolním tenisu
- filmový pátek
Týden pohádek
20. 7. - 24. 7.
- poznávání pohádek podle textu
- deskové hry
- ubrousková technika - na textil, na květináče
- sportovní zápolení- pohádkový les
- diskotéka" - den Emo
Příprava na Den otevřených dveří
27. 7. - 31. 7.
- testy hry a hádanky
- výtvarný atelier - příprava na Den otevřených dveří
- turnaj ve stolním fotbálku
- tetování hennou, kosmetický salon
- příprava divadla - Den otevřených dveří

RODINA
CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář:
Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h

Kurz pro nastávající rodiče
Cyklus pěti setkání: 1. Těhotenství a porod, 2. Exkurze do
porodnice BN Zlín, 3. Kojení a péče o dítě, 4. Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, 5. Manželské vztahy po
příchodu dítěte. Kurz zahajujeme vždy po přihlášení několika zájemců, kromě 2. setkání se uskuteční v prostorách
Centra pro rodinu.
MATEŘSKÉ CENTRUM MALENOVICE
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Z důvodu rekonstrukce objektu bude mateřské centrum
v měsíci červenci a srpnu uzavřeno.
INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz,
tel.: 577 019 912, 577 434 602
ZAVŘENO od 6. do 31. července
Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Zahrada pro maminky s dětmi v provozu, těšíme se na vaši
návštěvu.
Internet, WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny.
Kontakt: tel. 776 391 599
Pondělí 14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno - možnost soukromých akcí
Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
Úterý a čtvrtek 9.00 - 17.00 hodin
Kontakt: tel. 777 074 286
Chráněná dílna kadeřnictví
Pondělí a pátek 14.00 - 18.00 hodin
Kontakt: tel. 776 853 144

Rodinná poradna: během prázdnin funguje pouze poradna
přirozeného plánování rodičovství.

BABY CLUB NEKKY
www.nekky.cz, e-mail: info@nekky.cz

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy
přirozeného plánování rodičovství na táborech a dalších akcích - dle domluvy, informace v kanceláři.

Centrum I. Městské lázně Zlín, tel. 736 520 409
- kurzy cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců
- kurzy cvičení pro děti od 3 let
- kurzy péče o dítě pro těhotné maminky
- miniškolička

AKCE
Prázdninové aktivity pro školáky od 6 do 15 let:
Denně od 8.00 do 16.00 h; děti lze přihlásit i na jednotlivé
dny; poplatek na den 200 Kč (oběd, vstupné, jízdné, nápoj,
materiál na tvoření aj.)
7. - 10. 7. (ještě je několik míst volných); 13. - 17. 7. (obsazeno)
24. - 28. 8. (na tento termín můžete přihlašovat své děti)
24. 8. - návštěva městské policie + hry
25. 8. - prolézací stěna, sportovní den, zámek
26. 8. - ZOO Lešná (dle počasí)
27. 8. - návštěva farmy + exkurze tiskáren
28. 8. - program na hvězdárně + hry
PŘIPRAVUJEME:
Hravé zdravé masáže: hravé masáže vás nenaučí pouze
umění dotyku a kouzlu hlazení, ale hlavně o něco více rozumět vašemu dítěti a přiblížit mu váš svět. Kurz je atypický
básničkami, které masáž doprovázejí, což ji zpřístupní dítěti
a zlepší koncentraci masírujícího. Zahájení v průběhu září,
pondělí v odpoledních hodinách; 8 - 9 lekcí; lektor Zuzka
Zaharowska; cena 650 Kč (zahrnuje kurzovné, materiál pro
účastníky, dvd s masážemi)
Od měsíce září budou probíhat v prostorách centra kurzy
břišních tanců pro těhotné.

Centrum II. Valachův žleb 5371, Zlín, tel. 736 520 494
Herna pro rodiče s dětmi každé úterý a čtvrtek (volná herna
- 90 min./50 Kč)
Masáže pro těhotné maminky
Kurzy první pomoci
Dětské centrum BERUŠKA
Ševcovská 3350/8, Zlín
- herna pro děti
- hlídání dětí
- cvičení rodičů s dětmi
- miniškolka
- narozeninové párty
Od září 2009 otevíráme nové Dětské centrum ve Zlíně,
Jižní Svahy-Podlesí
Najdete zde tyto aktivity:
- miniškolka (každý den)
- výtvarné kroužky
- hudební kroužky
- taneční kroužky
Bližší informace najdete na:
www.beruskazlin.cz, tel. 739 066 167

Červenec v kultuře
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do knihy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování knih a další činnost dle domluvy.
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod.

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz,
september@zlin.cz

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

PŘIPRAVUJEME:
5. 10. v 19.00 hod. Geraldine Aron Můj báječný rozvod
Skvělá Eliška Balzerová exceluje v 18 rolích úžasné komedie
věnované všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Academia centrum UTB Zlín
27. 10. v 19.00 hod. Celtic Energy
Velkolepé vystoupení tanečního souboru Merlin, výběr nejlepších choreografií irských tanců.
Velké kino Zlín
7. 11. v 19.00 hod. Irena Dousková Hrdý Budžes
Legendární inscenace komedie o době nedávno minulé.
V hlavní roli nepřekonatelná Bára Hrzánová!
Malá scéna Zlín
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com,
benesova@pragokoncert.com
9. - 12. 7. MASTERS OF ROCK 2009
7. ročník největšího mezinárodního rockového festivalu
v ČR! Nightwish, Europe, ED Guy, Rage, Stratovarius,
Korpiklaani... a mnoho dalších.
Info na: www.mastersofrock.cz (Areál likérky R. Jelínek)
15. 8. 14.30 hod. Michal k snídani
Westernové odpoledne pro rodiny s Michalem Nesvadbou
(Ranč Kostelany).
ČERVENEC - SRPEN
VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2009
www.valasskedivadelnileto.cz
1. 7. Kouzelná školka s Majdou a Františkem
Rožnovská premiéra pořadu pro děti
S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH".

"MAJDA

5. 8. Bratři Nedvědové
Společný megakoncert Honzy a Františka Nedvědů se svými
kapelami.
Koncert se uskuteční v Amfiteátru Na Stráni za každého počasí.
6. 8. Divadlo F. R. Čecha - Dívčí válka
Nejlepší divadelní komedie všech dob! Hrají: F. R. Čech,
J. Sypal, P. Martinák, P. Novotný, M. David, B. Štěpánová,
A.Vyskočilová, Nancy Johanes, Martha Olšrová a další
17. 8. Michal Nesvadba
Moravská premiéra pořadu pro děti "Michalova brnkačka"
20. 8. Tři sestry
OSLAVY 24 LET VÝROČÍ KAPELY!
Hosté: E!E, Doctor P.P., MZH
Již tradiční koncert festivalu se uskuteční na venkovním
rožnovském koupališti.

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU
Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod.
St - turistický kroužek (instrukce ve vitríně)
- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod.

Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek

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

Klub pořádá 12. 7. taneční odpoledne v hotelu Moskva.
Akce začíná od 14 hod.
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve čtvrtek od 13 hodin (aktuality, relaxační cvičení, internet, kultura, šipky, karty, společná zábava, plánované akce).
Pondělí až sobota od 9 do 12 hod. stolní tenis.
Karty muži - každou středu od 14.00 hodin.
Šachy v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hodin.

HVĚZDÁRNA ZLÍN

15. 7. Zdeněk Izer - "Po plastice pípl" Host: Petr Freund
Rožnovská premiéra zábavné talkshow našeho předního
baviče.

SENIOŘI

Po a čt - jazykové kurzy NJ a AJ, út a čt - cvičení pro ženy.

Lesní čtvrť III/5443, Zlín
(za areálem Gymnázia Zlín,
cca 300 m od konečné stanice linky trolej. č. 13),
www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937
8. 7. a 5. 8. 17 - 22 hodin
PRÁZDNINOVÝ VEČER DESKOVÝCH HER
Využijte prázdninový večer a přijďte se podívat a zahrát si
například nedávné novinky Galaxy trucker, GanXtaz, či Šestiměstí. Jste srdečně zváni.
Vstupné 30 Kč
VÝSTAVY:
Absolutoria studentů Zlínské soukromé vyšší odborné
školy umění, o.p.s.
Vystavují studenti oborů Užitá malba a Grafická tvorba.
Výstava potrvá do konce prázdnin.
POZOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Za příznivého počasí během prázdnin pouze v pondělí (kromě 20. 7. a 27. 7.) a v pátek od 21.30 hod. (v srpnu již
od 21.00 hod.) do 23 hodin. Pozorování mimo uvedené dny
pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.
NABÍDKA PRO LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
Pozorování malými dalekohledy a přehlídku letní oblohy ve
večerních hodinách (po setmění) přímo na vašem táboře
(omezená kapacita - nutná domluva předem; mimo termín
18. 7.-1. 8.). Dotazy na e-mail: zas@zas.cz
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní
čtvrti, cca 300 m od konečné stanice trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

TANEČNÍ ŠKOLY
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.
První hodina je zdarma!
14. 7. - 25. 8. Pravidelné kurzy orientálního tance každé
úterý, pro všechny stupně pokročilosti, začátek kurzů
v 16.30 hod., 18.00 hod. a v 19.30 hod.
6. 7. - 12. 7. Intenzivní taneční týden ve Spytihněvi a 15. 7.
až 19. 7. intenzivní taneční víkend v Šubířově.
9. 8. Orientální výuka zdarma pro všechny, kteří chtějí tancovat, od září, 18.00 -19.30 hod.
16. 8. Intenzivní taneční víkend ve Zlíně, 16.00 - 20.00 hod.,
harémový tanec
21. 8. - 30. 8. Dovolená v Chorvatsku s orientálním tancem.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 0420 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)
LETNÍ ŠKOLA TANCE:
červenec
30. 6. - 1. 7.
- Jazzový tanec
2. 7. - 3. 7.
- Charming Colours of Hip Hop
s Charlesem
14. 7. - 15. 7.
- Tanec se závojem
20. 7. - 21. 7.
- Drum solo
8., 9., 22. 7.
- Lekce orientálního tance
14., 16. 7.
- Dance Fitnes
srpen
4. 8. - 5. 8.
6. 8. - 7. 8.

- Jazzový tanec
- Charming Colours of Hip Hop
s Charlesem
12., 13., 19., 20. 8. - Minikurz orientálního tance pro úplné začátečnice
17., 19. 8.
- Bollywood
11., 12. 8.
- Lekce orientálního tance
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ
FELCMANOVÝCH
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky
www.tkfortuna.cz
a na tel. 608 831 203, 776 771 323,
radek.felcman@tkfortuna.cz
ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2009/2010
Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)
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.
7. 7. a 8. 7. děti 5 až 8 let - začátečníci
28. 8. až 30. 8. děti 7 až 11 let - začátečníci (dohodou)
10. 8. až 13. 8. junioři od 8 let - latinskoamerické tance
18. 8. až 20. 8. junioři od 8 let - standardní tance
15. 8. až 18. 8. mládež - latinskoamerické tance
14. 8. až 16. 8. dospělí
Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz !!!
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz
Letní taneční tábor 1. - 8. 8. v Proseči, mikroregion
Toulovcovy maštale, tanec, hry, kamarádi
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Červenec v kultuře
Taneční podzim 2009 - zápis po celé léto telefonicky nebo
na e-mail, 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
Předtaneční výchova - základní školy
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.
Kroužek společenských tanců, kluci a holky 8 - 14 let
Salsa - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata aj. pro
všechny věkové kategorie, základní a pokračovací
Dámský klub - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit
s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů pro děti a mládež 8-17 let,
HIP-HOP, STREET DANCE
HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI
Zápis od 24. 8. do 6. 9. na tel. 607 606 928, informace
www.kotata-zlin.cz
V 1.pololetí všestranná pohybová výuka pro děti:
Hudebně taneční Koťata pro děti od 3 do 8 let
Šmoulata - od 3 do 4 let, taneční přípravka pro nejmenší
Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohád. Taneční motivace, aerobic, manekýnky
Tančíme s Jasmínou - od 4 let, orientální tance a motivace, aerobic, dramatika
Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a pohyb. skladby.
Dopolední cvičení Koťata, Kocouři
Orlovna - pro děti od 3 do 4 let. (úterý, pátek)
Sportovní školička KOCOUŘI
Pro chlapce i dívky od 3,5 do 8 let, všestranné pohybové vyžití - fotbalová a hokej. školička, míčové a pohyb. hry, akrobacie, zdrav. cvičení, atletika.
FLAMENKOVÁ ŠKOLA STUDIA GEMINI
www.studiogemini.cz
12. - 16. 7. Španělské flamenko - prázdninový intenzivní
kurz s tanečnicí Janou Karfusovou z Prahy .Bude probíhat
výuka tanců Bulerías a Tangos. Tancuje se sólově.

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Na začátku června byla otevřena nová průchozí voliéra pro
supy Rüppelovy a mangusty. Další novinky přivítají hlavně
naši nejmenší návštěvníci. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel
stávající dětský koutek u restaurace Farma u Koaly, v jeho
blízkosti pak vzniklo lanové centrum. Do Lanáčku můžete
zavítat každý den a jednotné vstupné stojí 50 Kč.
Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na mláďata
primátů - chvostanů bělolících, malp hnědých a kotulů veverovitých či skupinku dvanácti vylíhlých běžců - nandu
Darwinových.
Otevírací doba červenec:
8.30 - 18.00 hod., pokladna: 8.30 - 17.30 hod.
Otevírací doba zámku Lešná (červenec):
- všední dny (kromě pondělí) od 9.00 do 17.00 hod.,
soboty, neděle a svátky od 9.00 do 18.00 hod.
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč, děti
80 Kč
Ke vstupu do zahrady můžete během prázdnin využít jak
hlavní pokladny, tak i sezonního vstupu.
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5. 7. - 6. 7. a 18. 7. - 19. 7.
Vystoupení sokolníků
Sokolnická vystoupení proběhnou ve dvou hodinových pásmech na Jelení louce v dolní části areálu zoo. Kromě ukázky dravých ptáků a zajímavého povídání se můžete těšit i na
možnost fotografování s dravci.
Červenec, srpen
Představujeme naše zvířata
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.

POZVÁNKY
VEČERY NA FARMĚ
Na farmě Juré hraje 31. 7. od 18.30 hod. hudba Podjezd
a 17. 7.od 19 hodin kapela Svaťa Kotas Band, vstup 50 Kč.
Rezervace míst na tel. 739 016 452.
STARÝ DOBRÝ WESTERN
Ve dnech 7. a 8. srpna se na přehradě Bystřička uskuteční
11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN.
V průběhu dvou dnů na dvou scénách vystoupí mimo jiné
František Nedvěd, Poutníci, Cop, Taxmeni, Žalman & spol.,
Pavlína Jíšová, Pavel Bobek, Robert Křesťan, Charlie McCoy
(USA) & Druhá tráva aj. Celý festivalový víkendu bude probíhat ve stylu country & western a nebude chybět ani
spousta doprovodného programu.
Kontakt: www.starydobrywestern.cz
KONCERT NA NÁMĚSTÍ
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka Big Band Zlín zahraje 2. července od 16.30 do 18.00 hodin na náměstí Míru
ve Zlíně.
DEN NA STATKU
14. 7. se koná na farmě Juré Den na statku, který je určený pro maminky s dětmi ve věku od 2 do 6 let. Na programu
jsou různé aktivity spojené se statkem a se zvířaty. Skupina
16 osob.
Kontakt: tel. 739 016 452
LETNÍ ATELIÉRY 2009
Program dnů plných umění, výtvarných her, příběhů, překvapení a francouzských kulinářských specialit se letos
uskuteční v Galerii K+P Skřivánkovi ve Zlíně a v prostorách
a zahradách zámků ve Zlíně a ve Vizovicích. Cena jednotlivých kurzů pro děti 250 Kč, pro dospělé 350 Kč
Týdenní kurzy pro děti 1 200 Kč, pro dospělé 1 500 Kč
27. 7. - 31. 7. od 9 do 12 hod. - podle francouzských
mistrů - malby a grafiky, kurz pro děti v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Středeční výtvarné hry s textilem pro děti i dospělé
v Galerii K+ P Skřivánkovi ve Zlíně
- 22. 7. od 17 do 20 hod. - mramorovaná trička
- 29. 7. od 17 do 20 hod. - svítivá trička
v zámecké zahradě ve Vizovicích
- 5. 8. od 17 do 20 hod. - mramorovaná trička
- 12. 8. od 17 do 20 hod. - svítivá trička a další techniky dekorací na textil
Kurzy výtvarné práce s papírem a textilem pro děti i dospělé
(klobouky, kravaty, mušelínové šály, hedvábné šperky, výroba ručního papíru) v termínech:
3. 8 - 7. 8., 9-12 hod.
17. 8. - 21. 8., 9-12 hod.
Picassovy talíře
- relaxační podvečery s ochutnávkou a kurzem výtvarných
dekorací a kulinářských specialit z Provence v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně 23. 7. a 30. 7. od 17 do 20 hod.

a v zámecké zahradě ve Vizovicích 6. 8. a 20. 8. od 17 do
20 hod.
Kontakt:
Galerie K+P Skřivánkovi, Zálešná I/1779 Zlín tel. 577 437 651 nebo na e-mailové adrese daniela.foltynova@seznam.cz, Mgr. Daniela Foltýnová, tel. 604 563 721

PORADNY
LOGOS
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz
Poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (sociální
služba).
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana,
zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD.
Konzultace jsou poskytovány zdarma.
Letní provoz poradny (konzultace s psycholožkou):
13. - 31. 7. - 9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod.
3. 8. - 7. 8. - 9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod.
Konzultace je lépe domluvit telefonicky předem - po dohodě
je možno čas schůzky stanovit podle individuálních potřeb.
V ostatní dny možnost konzultace se sociálními pracovníky,
a to pondělí - pátek vždy 12.00 - 19.00 hod.

RŮZNÉ
OVLIVŇUJÍ KARTY VÁŠ ŽIVOT, NEBO ŽIVOT KARTY?
"Jak na to?" Výukový seminář se Simonou Královou 18. 7.
od 10.00 do 15.00 hod. v hotelu Lázně Kostelec.
Informace a přihlášky na seminář i na osobní konzultace na
tel. 777 893 315
SEMINÁŘ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
Odborní lektoři ČČK Zlín pod certifikací EFAC vytvoří školení první pomoci, které je "šité na míru" klientům podle jejich
požadavků.
Kontakt: tel. 577 430 011, e-mail: zlin@cervenykriz.eu
ANGELICA STUDIO
14. 7. MUDr. Pavel Šácha, diagnoza funkční medicíny - graf
DFM a jeho vyhodnocení
16. 7. Dalibor Andrle, diagnostika zdravotního stavu na přístroji Oberou Titanium Profesionál.V celostní medicíně patří tato diagnostika k nejmodernějším.
23. 7. Karel Reidl - Diagnostika karmy, odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí
vaší karmy. Detoxikační programy.
Masáže klasické, relaxační, aromatické
Kontakt:
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad firmou Kuchyně
LOŠÁK, 2. patro), tel. 731 127 170,
e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
KNIHOVNA KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Upozorňuje své čtenáře, že v měsíci červenci bude uzavřena
v termínu od 1. do 15. 7.
K dispozici všem zájemcům bude opět ve středu 22. 7.
Kontakt: tel. 732 148 025 nebo na www.casd.cz/zlin.
Malenovice, Tyršova 1108
MASÁŽE ZLÍN - CENTRUM ZDRAVÉ PÁTEŘE
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí klasické
masáže, sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže, reflexní terapii mikrosystému plosky nohy a shiatsu
Kontakt:
Růmy 5470, Zlín, tel. 776 016 493,
e-mail: slepousek@tiscali.cz,
www.masazedvorsky.estranky.cz.
Provozovna se nachází v prostorách tenisové haly.

SBOR CANTICA ZLÍN ZVÍTĚZIL V BULHARSKU Zlínský Woodstock
Dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, působící při ZUŠ Okružní 4699, se v termínu
14. - 17. 5. 2009 zúčastnil 31. ročníku prestižního mezinárodního festivalu "May
choir competition" prof. Georgi Dimitrova v bulharské Varně. Již samotný fakt, že
sbor byl do soutěže vybrán, je úspěchem, neboť z přihlášených 96 pěveckých sborů z celého světa bylo komisí zvoleno pouze 13 z nich.

Cantica soutěžila ve dvou kategoriích.
V kategorii komorní sbory od dvanácti
do osmnácti členů se představili starší
členové sboru, kteří tvoří samostatné
seskupení s názvem Cantica laetitia,
další kategorie byla určena dětským
sborům do osmnácti let.
Porota při hodnocení nezařazovala
pěvecké sbory do pásem, jak bývá obvyklé během soutěží v tuzemsku, ale udělovala pořadí. Jednotlivé výkony přitom
posuzovala přísným metrem a některá
místa vůbec neobsadila.
Cantica je tak po třech ročnících festivalu prvním tělesem v kategorii dětské
sbory, které získalo 1. cenu. Tento významný úspěch byl završen ziskem zla-

té medaile a možností zpívat v Grand
Prix, v níž soutěží vítězové všech kategorií. Cantica laetitia získala v kategorii
komorních sborů 3. místo spolu s estonským sborem.
Dětský pěvecký sbor Cantica přivezl
z Varny 1 zlatou a 1 bronzovou medaili,
finanční ceny 550 a 250 euro, nečekané zážitky a pozvání od ředitele dalšího
prestižního festivalu svého druhu
v Tours ve Francii na další rok. Velké
díky
patří
sbormistrovi
Josefu
Surovíkovi, který oba sbory k soutěži
připravil, klavíristovi Petru Zavičákovi,
všem zpěvákům a samozřejmě těm, kteří akci finančně podpořili.
-red-

letos podesáté
Letošní desátý ročník, který se koná 1. 8.
2009 v areálu firmy VLW v malenovickém podhradí, bude letos podle pořadatelů poněkud
"hlasitější záležitostí" opřenou o hlavní hvězdy:
VLADIMÍRA MIŠÍKA s ETC a kapelu BUTY.
Kromě toho se zde ukáže pražsko-hranická
parta NOVEMBER 2ND, která se může pochlubit nejen půvabnou zpěvačkou Sašou
Langošovou, ale i excelentními hudebníky, jako je např. kytarista Roman Helcl, baskytarista Vladimír "Guma" Kulhánek či hostující bubeník Dano Šoltys. Perličkou dramaturgie
bude country-bluesové duo ĽUBOŠ BEŇA &
MATĚJ PTASZEK, které posluchače přenese
v dokonalé iluzi do třicátých let 20. století někam k deltě Mississippi. Na "místo činu" se
vrátí po dvou letech oblíbená folkrocková kapela z Liberce JARRET. Na své si přijdou i milovníci "odpíchnuté" world music v podání valašskomeziříčské skupiny DOCUKU s LUCIÍ
REDLOVOU ve svém středu. Tato dcera slavného otce své kořeny rozhodně nezapře a nedávno vydané sólové album je dalším důkazem, že jablko nepadlo daleko od stromu. Celý
festival odstartuje v 16 hodin folk-grassová sestava MADALEN ze Zábřehu na Moravě se
čtyřmi skvěle sezpívanými dívčími vokály. -jt-

Přerušení dodávky
elektrické energie

Probíhá V. Zlínský salon mladých
12. 5. - 13. 9. 2009, DÛm umûní ve Zlínû, 2. patro zlínského zámku
Letošní Zlínský salon mladých je již
pátým ročníkem pravidelně jednou za
tři roky pořádané přehlídky tvorby
zhruba šedesátky českých a od roku
2006 i slovenských umělců do třiceti
let. Salon mladých navazuje na tradice slavných baťovských přehlídek
soudobého
umění, Zlínských salonů z let 1936 - 1948.
Jeho hlavním cílem je
objevovat osobnosti
mezi
nastupujícími
výtvarníky napříč různými médii. Výstava
nepředstavuje
úzce
vymezený kurátorský
pohled, ale snaží se
představit
nejširší
spektrum toho, pro co
se v soudobé odborné
diskusi používá slovo
umění. Autory k účasti vyzývá výstavní jury,

v níž pracují přední znalci současného
umění, kteří také navrhnou udělení cen
Václava Chada a Igora Kalného dvěma
tvůrcům nejvýraznějších exponátů výstavy.
-vm-

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
3. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
Zlín - Štípa
Vypnutá
oblast:
Ulice
Jetelová,
Pomněnková,
Kopretinová,
Zvonková,
Fialková.
7. 7. od 7.30 do 15.30 hod.
Zarámí 88, 4432
9. 7. od 7.30 do 14.30 hod.
Vypnutá oblast: Části ulic Lesní čtvrt I, II,
III, Prostřední, Příkrá
9. 7. od 7.30 do 14.30 hod.
Vypnutá oblast: Části ulic Lesní čtvrt I, II,
III, Prostřední, Příkrá - nad točnou trolejbusu dle přiložené mapy.
14. 7. od 7.30 do 14.30 hod.
Zlín Louky
Hasičská 33, 60, 73, 77, 86, 87, 98, 103,
126, 165, 261, 270
U Dřevnice 32, 55, 100, 347, 88
Dne 21. 7. od 7.30 do 14.30 hod.
Zlín Prštné
Kútiky 93
Nadhumení 10, 17, 43, 44, 46, 51, 59, 60,
114, 156, 181, 335, 685
23. 7. od 7.30 do 15.00 hod.
Zlín Prštné
K rybníkům 22, 240, 247, 259, 297, 319,
329, 334, 337, 348, 372, 373, 381, 391, 393,
415, 423, 441, 480, 504, 530, 552, 616, 620,
6373
Náves 18 , 19, 20, 21, 25, 98, 141
Odboje 581
24. 7. od 7.30 do 15.00 hod.
Zlín Kostelec
Za humny 143, 284, 309, 331, 339, 352,
380, 383, 393, 426, 464, 497, 130
Za kovárnou 322, 496
Štípská 1, 282, 285, 288, 317, 325, 459
Bližší informace E.ON na tel. 840 111 333
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Ptáte se... Téma: Domovní čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod jsou zařízení
sloužící k vyčištění odpadních vod z objektů na takovou kvalitu, která umožňuje vyčištěné odpadní vody vypouštět
do vodoteče, vsakovat do podloží nebo
případně ve vegetačním období využít
předčištěnou
vodu
na
zálivku.
Konkrétní způsob likvidace odpadních
vod navrhuje projektant a schvaluje
místní vodoprávní úřad.
V současné době se na čištění odpadních vod z domácností využívají čistírny s aktivační nádrží. Tyto čistírny
se systémem aktivace jsou nejmodernější variantou aerobního oddělování
kalů (tj. za přístupu vzduchu). Mikroorganizmy víří v aktivační nádrži působením provzdušňovacího zařízení
a spolu s dalšími technologickými procesy (usazování atd.) dovedou zajistit účinnost čištění odpadní vody 90 95 %. Protože potřebují stálý přísun
znečištěné vody, jsou vhodné pouze pro
objekty trvale obývané.
Máme u domu malou čistírnu odpadních vod. Je nutné se o ni starat?
Ano, je. I výrobce domovní čistírny
odpadních vod (dále jen DČOV) musí
dodat jako každý jiný výrobce ke svému výrobku "návod k použití".
Konkrétně u DČOV se jedná o provozní
řád, jehož obsahem je také návod
k obsluze tohoto zařízení.
Máme ještě nějaké jiné povinnosti?
Určitě ano. Abyste si mohli postavit
dům v lokalitě, kde není veřejná kanalizace nebo není zakončená centrální
čistírnou odpadních vod, bylo nutno
kromě povolení stavby domu požádat
také příslušný vodoprávní úřad o povolení ke stavbě DČOV, tak, aby byla zajištěna řádná likvidace Vámi produkovaných odpadních vod. V tomto
povolení Vám vodoprávní úřad stanovil
mimo jiné také podmínky vztahující se
k povolení vypouštěných odpadních
vod. Jednou ze základních podmínek
je odebírat pravidelně 2x ročně
vzorky vypouštěné odpadní vody.
Porovnáním protokolu o rozboru vzorku vody s údaji uvedenými v povolení
vodoprávního úřadu zjistíte, jak Vaše
čistírna funguje. Protokoly o rozboru
vzorku vody si uschovávejte pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
Tyto protokoly Vám budou sloužit také
jako podklad pro prodloužení platnosti
povolení k vypouštění odpadních vod,
neboť to původní má omezenou platnost na 10 let.
Podle čeho můžeme také sami sledovat účinnost DČOV?
V období mezi odběry vzorků můžete
vizuálně sami sledovat účinnost DČOV
podle:
• Barvy odtékající vody - pokud
DČOV správně funguje, je odtékající
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voda naprosto čirá, čistá, bez zápachu
a bez zákalu. Je k nerozeznání od vody
užitkové.
• Barvy kalu - ve správně zaběhnuté
a fungující DČOV je kal tmavě hnědý
s minimem pěny. Kontrola množství
kalu a interval jeho odčerpání se provádí podle vodoprávním úřadem schváleného provozního řádu. Pokud nebude
na DČOV prováděna řádná údržba
a odkalování, nastane její překalení.
Potom aktivovaný kal odtéká do odtoku
z dosazovací nádrže a následně do vodoteče.
• Zápachu - správně fungující DČOV
nezapáchá. Pokud ano, došlo v některé
části k vytvoření anaerobních podmínek, což by za normálních okolností
nemělo nastat, jelikož všechny komory
DČOV by měly být dostatečně provzdušněny. Potom je třeba zjistit poruchu či příčinu nedostatku kyslíku
v konkrétní zapáchající komoře.
Vhodné je, aby domovní kanalizace byla odvětrána nad střechu RD.
Je možno předčištěnou vodu použít na zalévání?
Není nutno se obávat zbytkové koncentrace dusíku a fosforu, oba tyto prvky podporují růst rostlin. U některých
čistíren je z důvodu lepšího hygienického zabezpečení odtok odpadní vody vybaven UV lampou; nevzniká tak žádné
bakteriální riziko (dezinfekce). Pokud
není voda dezinfikována, je pouze nutné přerušit zálivku cca 2 měsíce před
sklizní, tak aby došlo k přirozenému
úhynu potenciálních zbytkových bakterií. Předčištěnou vodou se nezalévají mladé rostlinky!
Jaké situace ještě mohou ovlivnit
chod DČOV?
• není vhodné používat drtičku odpadů z důvodu zvýšení látkového zatížení
ČOV
• nelze vylévat starý olej z fritézy přímo do odpadu. ČOV obvykle nezkolabuje, ale může dojít k ucpání odpadního potrubí a dále ke tvorbě tukových
sraženin (koulí, inkrustů apod.), které
mohou při větším množství způsobit
v DČOV mechanické potíže. Jinak lze
tuky využívat v míře odpovídající používání v běžné domácnosti.
• únikem toxické látky (např. ředidlo,
koncentrovaný postřik na rostliny) biomasa v ČOV odumře. V tomto případě
je nutno okamžitě stávající obsah ČOV
s toxickou látkou nechat odčerpat odbornou firmou, která zajistí řádnou likvidaci kontaminovaného kalu. Potom
nechat ČOV naběhnout. Nejúčinnějším
způsobem pro zaběhnutí ČOV je použít
aktivovaný kal z jiné dobře fungující
ČOV.
• při výpadku el. energie DČOV se zastaví proces čištění. Aby se neucpala
kanalizace, funguje v takovém případě
bezpečnostní přepad. Po obnovení do-

dávky elektřiny je nutné DČOV znovu
zapnout, aby čistirna znovu "naběhla"
a obnovil se čisticí proces. Je nutné na
toto nezapomenout, DČOV se sama nezapne!!!
• čistírnu nelze vypínat, ani z tzv.
úsporných důvodů! Ušetřená energie
a tedy i finance jsou zanedbatelné
a přitom by se zcela narušil správný
chod DČOV.
• při zimním provozu DČOV funguje
bez problémů, pokud je zajištěn přísun
splašků. Pokud ne, může v důsledku
poklesu teploty dojít k zastavení biochemické aktivity mikroorganizmů.
K zamrznutí technologie dojít nemůže,
pokud je v chodu.
• látky, které mohou škodit aktivovanému kalu, jsou zejména chemikálie
měnící pH (kyseliny a louhy) a dále
dezinfekční prostředky. Tyto látky je
nutno používat průběžně a nikoliv naráz. Zásadně tedy nečistit odpady a nedezinfikovat v celém domě najednou.
Uvedené činnosti by vždy měly být rozloženy do více dní, aby měla DČOV
možnost se s tím vypořádat. Obdobný
přístup lze aplikovat na myčky nádobí,
kde se používají obvykle silné louhy.
Proto se doporučuje po dobu zabíhání
ČOV a tedy tvorby bakterií omezit,
příp. přestat myčku používat.
Dodržováním pokynů a používáním
čisticích a pracích výrobků označených
českou značkou ekologicky šetrný výrobek zajistíte fungující chod Vaší domovní čistírny odpadních vod (viz např.
www.ekoznacka.cz).
Řiďte se pokyny, které jsou uvedeny v provozním řádu Vaší čistírny,
a z Vaší domácnosti bude odtékat
čistá voda.

Potřebujete opravit deštník,
kapající kohoutek,
postavit novou střechu,
umýt auto, zasklít okno
či koupit ledničku?
Navštivte informační servis
řemesel a služeb
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CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU
www.chytraenergie.cz
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 části Louky
a Podhoří.

Podmínky pro snižování spotřeby tepla v činžovních domech
V minulém čísle magazínu jsme informovali o průběhu semináře, který se zabýval
systémem centrálního zásobování teplem
(CZT) ve Zlíně, s tím spojenou legislativou
a některými technickými záludnostmi. Účelem tohoto pojednání není detailní rozbor
všech těchto záležitostí, ale jejich přiblížení.
Zvláště v těch oblastech, které jsou důležité
při dnešních snahách o snižování spotřeby
energií. Vycházíme tedy z předpokladu, že
se jedná o bytové domy provozované již několik let, připojené na systém CZT, a to tím
způsobem, že dodavatel tepla v každém objektu vybudoval objektovou předávací stanici, kde se připravuje jak teplá voda, tak voda pro vytápění. Na přívodu do objektu je
měřeno celkové množství spotřebovaného
tepla. Tato praxe je dnes běžná v podstatné
části města Zlína. Je to zcela jiná koncepce
než v době výstavby těchto domů a i v jiných
městech České republiky není zdaleka tak
rozšířená. Důvodem nejsou technické pochybnosti, ale většinou majetkoprávní
a zvláště ekonomické důvody. Podle platné
legislativy by toto mělo být povinností vlastníků objektů. Městská distribuční společnost Teplo Zlín, a. s., se souhlasem vlastníka, tedy města Zlína, začala tyto finančně
velmi náročné rekonstrukce realizovat již
v r. 1992. Takto rekonstruované systémy tedy umožňují upravit topný režim a dodávku
teplé vody pro každý dům individuálně s vyhodnocením vlastní spotřeby tepla.
To, co ale zůstává trvale v kompetenci
vlastníka objektu (podle energetického zákona a prováděcí vyhlášky 194/2007 Sb.),
je právě stanovení provozního režimu vytápění. Zvláště pak nastavení tzv. ekvitermní
křivky (tj. závislost teploty topné vody na
venkovní teplotě) a nastavení útlumových
režimů (např. noční útlum). Totéž se týká
i ohřevu teplé vody. Přitom je nutné respektovat pravidla pro vytápění, uvedená právě
ve výše citované vyhlášce. To všechno dnes
v dohodě s dodavatelem tepla funguje. První
podstatnou změnou v tomto systému byly
instalace termostatických ventilů na jednotlivá otopná tělesa (podle zák. 406/2000 Sb.
povinnost vlastníka objektu s termínem do
31. 12. 2007). Další, mnohem výraznější
změnou jsou tepelné izolace obvodových
plášťů jednotlivých domů (zateplení střechy,
stěn, výměny oken a vstupních dveří, izolace stropů sklepů, atd.). V době výstavby objektu projektant vypočítal tepelné ztráty
každé místnosti a na to pak při dané teplotě otopné vody (90/70, event. 92,5/67,5 °C)

a při výpočtové teplotě venkovního vzduchu
(pro Zlín -12 °C) určil velikost topného tělesa (radiátoru). Má-li být zachován výsledný
efekt - tj. dosažení požadované teploty ve vytápěných prostorách - a změní-li se některý
z původně uvažovaných parametrů, musí se
také změnit oba, nebo alespoň jeden další.
Nikdo asi nebude chtít měnit při izolaci obvodového pláště objektu také stávající topný
systém. Pak je tedy nutno upravit provozní
parametry otopné vody. A to je právě jeden
z údajů, které by provozovateli zdroje tepla
měl sdělit vlastník objektu. Sám ho asi bude těžko vědět, ale měl by trvat na tom, aby
tento údaj byl součástí projektu zateplení.
Prozatím se to tak bohužel neděje a tento
problém neřeší ani energetický audit, který
je nutný pro získání dotací. Pokud se však
úprava provozního režimu topného systému
neprovede, nedosáhne se plné výše předpokládaných úspor tepla. Všechno nezachrání
ani termostatické ventily, které byly navíc
většinou projektovány a instalovány před
zateplením objektu. Za takových podmínek
termostatické ventily nepracují správně
a mohou se i rychleji opotřebovat. Je tedy
otázka jak dál. Nabízejí se dvě základní možnosti:
• u specialisty topenáře objednat doplnění projektu o výpočet nových tepelných ztrát
a teploty otopné vody pro nastavení ekvitermní křivky a ve spolupráci s provozovatelem zdroje tepla toto nastavit a "ladit" na
skutečné podmínky
• využít zkušenosti z již rekonstruovaných domů a upravených otopných křivek
a věnovat více času spolupráci s dodavatelem tepla
Druhá varianta je jistě časově náročnější
a při vlastní realizaci může dojít i ke stavům, kdy krátkodobě příkon do jednotlivých
otopných těles nebude dostačující. Pořád je
ale lepší než ponechání stávajícího stavu.
Ještě je nutno zmínit se o další situaci,
která v současné době v některých společenstvích vlastníků nastává. Je to výměna
oken, která i bez zateplení celé fasády také
přináší výrazné úspory tepla. Pokud ale
např. 10 % vlastníků bytů si okna nevymění, není možné provést úpravu topného režimu bez rizika nedotápění těchto prostor.
Těm 90 % se výrazně zlepší podmínky bydlení, ale vlastní úspora tepla a tedy nákladů
na vytápění (zvláště pokud nejsou instalovány rozdělovače topných nákladů) je výrazně
nižší.
Josef Morys

Orientační běh ve Zlíně se
dočkal „důchodového věku“
Oddíl orientačního běhu SKOB Zlín v červnu úspěšně zvládl letošní "pořadatelský vrchol" sezony, jímž byl 60. ročník Poháru
města Zlína. Jubilejní závody se uskutečnily
ve Fryštáku-Skalce a zúčastnilo se jich 436
závodníků všech věkových kategorií z celé
Moravy. Pro zajímavost, během uplynulých
60 ročníků se na startu závodu objevilo více
než 30 000 orientačních běžců.
Vítězi letošního ročníku akce se v kategorii
družstev dospělých stali orientační běžci týmu Slovanu Luhačovice, v kategorii dorostu
pak zvítězilo družstvo OB TŽ Třinec. Pohár
města Zlína pro vítězné družstvo dospělých
a Pohár Centra historie orientačního běhu pro
nejúspěšnější družstvo dorostu vítězům symbolicky předávala paní Zdena Hofmanová Jugasová, která v roce 1950, při 1. ročníku
závodu, se svými kolegyněmi Hanou Královou
a Marií Hradilovou získala stříbrnou medaili.
Oddíl orientačního běhu SKOB Zlín již nyní vyhlíží další výzvy, jednou z největších bude bezesporu organizace mistrovství České
republiky ve sprintu. To se uskuteční v příštím roce v prostorách areálu bývalého Svitu
a ve zlínských parcích a následovat bude
klasický a krátký závod celostátního formátu v terénech nedaleko Zlína.
Ve výčtu úspěchů a dalších plánů nelze
opomenout Michala Smolu, který je coby
český reprezentant nominován na letošní
podzimní mistrovství světa v Maďarsku.
Mimořádné sportovní kvality zlínského orientačního běžce nevylučují zisk dalšího cenného kovu do sbírky.
Jan Žemlík, SKOB Zlín

Píšete nám...
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ ZLÍN
A PROGRAMY COMENIUS
Program Comenius je zaměřen na školní
vzdělávání, jehož cílovou skupinou jsou žáci,
studenti a pedagogičtí pracovníci. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými
lidmi z různých evropských zemí, pomáhat
jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Střední škola hotelová
Zlín je již léta součástí nejen tohoto, ale i dalších mezinárodních programů. Posledním
úspěšně ukončeným programem se stal program Comenius 2007-2009 nazvaný
Different Bridges from School to Professions,
kterého se společně účastnily školy z Německa, Rakouska, Turecka, Estonska, Portugalska a za Českou republiku Střední škola
hotelová Zlín. Jednalo se o tzv. multilaterální
projekt. Závěrečné setkání v Portugalsku
ukázalo, že naši studenti a studentky velmi
dobře reprezentovali nejen Střední školu hotelovou Zlín, ale i město Zlín. Jejich práci ocenili i zastupitelé regionu Santarem, kteří se
účastnili naší tiskové konference společně
s portugalskou televizí.
Za kvalitní přípravu studentského týmu
patří velké poděkování Mgr. Danuši
Karlíkové, která byla vedoucí projektového
týmu Comenius. Jsem velmi ráda, že jsem se
závěrečného setkání v Portugalsku mohla
osobně zúčastnit a tímto článkem poděkovat
i našim studentům.
Ing. Hana Palacká, ředitelka
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

1. ročník Eko - olympiády se vydařil

Pravidla Ekofondu
se změnila

Základní škola Štípa připravila ve spolupráci se statutárním městem Zlínem,
Zlínským krajem, Moravskou vodárenskou, Domem dětí a mládeže ASTRA Zlín
a Muzeem jihovýchodní Moravy první ročník krajské Eko - olympiády. Tématem
prvního ročníku bylo ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY.

Zastupitelstvo města Zlína schválilo na
svém květnovém zasedání dvě změny
statutu a pravidel čerpání Ekofondu.
První změna se týká oblasti environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty
(EVVO), kde budou posuzovány žádosti
v souladu s dokumentem Místní koncepce
EVVO statutárního města Zlína na období
2009 - 2013. Finanční dotaci mohou získat
příspěvkové organizace statutárního města
Zlína, a to do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů, max. však do výše 25 000 Kč
na každý projekt či akci. Ostatním je poskytována dotace ve výši 80 % skutečně
vynaložených nákladů, max. však do výše
40 000 Kč na každý projekt či akci. Jako
uznatelné náklady lze považovat pouze náklady, které vzniknou od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dotace se poskytuje na:
a) nákup materiálu souvisejícího s projektem či akcí;
b) nákup technických prostředků souvisejících přímo s pozorováním přírody a na
výukové programy, soutěže EVVO (zejména
dalekohledy, meteorologické stanice, mikroskopy, solární panely, lupy, GPS, nootebok);
c) úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem či akcí (uvést počet hodin a jednotnou - stanovenou hodinovou
sazbu);
d) úhradu poměrné části vzdělávacích
programů pro školy;
e) budování naučných stezek a informačních tabulí.
Druhá změna se týká údržby trvalého
travního drnu. Žadatelé mohou dostat příspěvek na údržbu sečením trvalého travního
drnu v ovocných sadech o výměře nad
0,25 ha ve výši max. 1 Kč/m2 sečené plochy.
Podmínkou přidělení dotace je provedení
minimálně dvou sečí ročně s tím, že první
seč musí být provedena nejpozději do 15. 7.
a druhá seč nejpozději do 30. 9. Posečená
travní hmota musí být v těchto termínech
z pozemku také odklizena.
Fond Ekofond je zřízen od roku 1990 jako
trvalý účelový fond statutárního města
Zlína.
Z fondu jsou poskytovány dotace fyzickým a právnickým osobám mimo dva uvedené dotační tituly také na ekologické vytápění, odkanalizování objektů, protipovodňová opatření, akce dětských organizací a občanských sdružení zabývajících se ochranou
životního prostředí, projekty na realizaci
opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně, založení nebo rekonstrukci ovocných sadů.
Formulář žádosti o dotaci je k vyzvednutí
na Odboru životního prostředí a zemědělství
nebo na Odboru městské zeleně MMZ
ve Zlíně na ulici Zarámí, č. p. 4421, nebo
v elektronické podobě na webu www.zlin.eu
- občan - úřední deska - dotace z fondu - životní prostředí - ekofond. Po jednoduchém
vyplnění formuláře lze žádost podat v průběhu celého roku.
-OŽPaZ-

Zahájení akce v prostorách školní zahrady a Ekoučebny ZŠ ve Štípě se dne
18. 5. ujal náměstek primátorky Hynek
Steska (na snímku), který slavnostně uvedl do života tento typ olympiády pro základní školy v našem regionu. Soutěžilo
celkem 40 jednotlivců v kategorii žáků
8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií z cca 20 škol kraje.
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Soutěž se skládala ze čtyř částí.
Podmínkou byl vstupní projekt z environmetální oblasti. Další tři části byly soutěžní: teoretická písemná část, poznávací
zoologická a botanická část a test, který
byl zaměřen na chráněné a ohrožené druhy našeho kraje spolu s chráněnými
územními plochami ve Zlínském kraji.
Soutěžní úkoly a poznávané přírodniny
připravili odborníci z řad soutěžní komise, pedagogický doprovod žáků vypomáhal při opravování a hodnocení soutěžních úkolů a DDM ASTRA připravil

doplňující aktivity, jako je např. poznávání stromů v terénu a techniky uzlů.
Základní škola Štípa coby hlavní organizátor akce měla pečlivě připravené orientační tabule, stanoviště, způsob komunikace organizačního týmu i volnější časový
harmonogram, což jistě přispělo k vynikajícím výsledkům soutěžících.
Vítězkami se staly:
1. místo Eva Svobodová,
2. Základní škola Napajedla,
2. místo Květa Trávníčková,
Gymnázium Lesní čtvrť Zlín,
3. místo Kamila Hudečková,
2. Základní škola Napajedla
Poděkování patří především pedagogům, kteří své žáky dobře připravili, soutěžícím za jejich píli a všem organizátorům za přípravu a podporu, protože díky
této akci se naplňuje i cíl Místní koncepce environmentální výchovy vzdělávání
a osvěty města Zlína: zvýšení vědomostí
obyvatel města Zlína o životním prostředí,
které se projeví aktivním zapojením veřejnosti do řešení ekologických problémů
i do jejich předcházení a zvýšení odpovědnosti každého jednotlivce za současný
i budoucí stav životního prostředí.
Ukázka z letošního testu:
1. Která věda se zabývá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím?...
2. Co se dá vyčíst z letokruhů?...
3. Hasivka, osladič a žebrovice jsou...
Správné odpovědi a celé znění jsou
k dispozici na: http://www.zlin.eu/page/
25769.akce-pro-verejnost/
Ing. Dagmar Šimková, OŽPaZ

Nabídka pomoci s péčí o osobu blízkou
Potřebujete pomoci s péčí o své blízké po
dobu prázdnin, dovolené, rekreace či výletu
anebo zkrátka během celého roku? Domácí
pečovatelská služba Českého červeného kříže Zlín nabízí řešení situace rodinám i jednotlivcům.
Především v období dovolených a prázdnin řeší mnozí z nás otázku, jak nejlépe zajistit co nejkvalitnější péči o své nemohoucí
blízké, ať už seniory či osoby se zdravotním
postižením. Zájemci z řad rodinných příslušníků, ale i blízkých či přímo dotyčných
osob se však nyní mohou ve věci takové péče obrátit na domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Českého červeného kříže ve Zlíně.
Služba zajišťuje občanům pomoc při pečovatelských úkonech, jako je zvládání běžných úkonů, pomoc při hygieně, pomoc při
poskytování stravy, pomoc při zajišťování

chodu domácnosti a jiné. Ošetřovatelskou
péči zajišťují zdravotní sestry, jež bez problémů provádějí běžné zdravotnické úkony
typu aplikace injekcí, převazů, dohledu nad
užíváním léků, odběrů krve apod.
Pro rodinné příslušníky je tato forma péče velkou pomocí nejen po fyzické stránce,
ale také po stránce psychické. Rodiny, senioři a osoby se zdravotním postižením vědí,
že nejsou ve své nepříznivé situaci sami
a mohou se kdykoliv na pečovatelky a zdravotní sestry obrátit.
Tyto služby jsou poskytovány na celém
uzemí Zlínska a Otrokovicka a pracovnice
se snaží o maximální vstřícnost k požadavkům ošetřovaných osob a profesionální péči. Více o pečovatelské službě na www.cckzlin.cz, kontaktní osoba: Michaela Stýblová,
tel.: 773 916 620, e-mail: info.cckzlin@vilny.cz

LETNÍ ZÁBAVNÁ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zábavný program na koupališti
Zeleném zahrnuje soutěže ve vodě pro
plavce i neplavce, závody pro rodiče
s dětmi, dětskou diskotéku ve vodě a akce na suchu.

Zábavná odpoledne se konají v termínech 10., 11., 17. a 18. 7. v časech 14-17
hodin a v sobotu 11-15 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do Městských lázní ve Zlíně.

MĚSTO ZLÍN A UTB SE PŘEDSTAVILY VE VÍDNI Univerzita třetího věku
Město Zlín a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se představily v hlavním městě Rakouska. Společné prezentace, která proběhla na půdě Velvyslanectví
České republiky ve Vídni, se zúčastnily desítky rakouských podnikatelů,
novinářů rakouských médií i českých rodáků. Během slavnostního večera
byla hostům přiblížena zlínská architektura a nastíněny možnosti cestovního
ruchu.
měla necelé dva tisíce studentů. Za
K vidění však byla i netradiční módní
krátkou dobu své existence jsme se dopřehlídka studentských modelů, výstastali na desátou pozici mezi českými
va fotografií přední české fotografky
univerzitami," řekl prorektor a dále přiLucie Robinson a studentských plakápomenul, že z Moravy pochází mnoho
tů na téma Evropa bez bariér.
významných kantorů, kteří vyučují na
Návštěvníci akce měli možnost ochutVídeňské univerzitě.
nat i některé tradiční nápoje a pokrmy
Součástí představení Zlína ve Vídni
a k příjemné atmosféře neformální čásbylo také setkání podnikatelů. S potenti večera přispěla dixielandová kapela
ciálními rakouskými partnery se setkaJazzzubs.
li zástupci sedmi firem ze Zlínského
Primátorka Zlína Irena Ondrová ve
kraje. "Byla to velmi různorodá společsvém uvítacím slově připomněla histonost. Dá se říct, že je spojovalo jedno rii města. "Díky dynastii Baťů se z maprůmyslový design, který má ve Zlíně
lého městečka, o kterém téměř nikdo
dlouholetou tradici, sahající až ke drunevěděl, stala moderní, dynamicky
hé světové válce," řekl při slavnostním
fungující metropole. Baťa nebyl pouze
zahájení večera velvyslanecký rada Jiří
synonymem pro boty, ale představoval
Dorňák.
nový způsob myšlení, nový přístup ke
Na téma "Zlín - město funkcionalisvzdělávání, nové chápání kultury,
tické architektury a designu" měla posportu, nový styl života. Tomáš Baťa
drobnou prezentaci hlavní architektka
zakladatel naučil lidi žít. Naučil je staměsta Dagmar Nová. Ředitelka zahrarat se o sebe, hledat svou vlastní hodničního zastoupení Czechtourismu ve
notu, stát na vlastních nohách a pohyVídni Nora Dolanská pak seznámila
bovat se ve světě," konstatovala Irena
přítomné se Zlínem z pohledu cestovníOndrová.
ho ruchu - představila jim zajímavá
Primátorka Zlína dále uvedla, že po
místa i největší akce konané v krajroce 1989 došlo ve městě k rozpadu
ském městě.
obuvnického průmyslu. "Některé priva-mmtizační pokusy, které nebyly vždy korektní, a také ztráta východních trhů, přispěly
k ukončení činnosti továrny s téměř 25 tisíci
zaměstnanci. To mohlo
znamenat vysokou míru nezaměstnanosti. Pomohl však geniální nápad na založení Univerzity Tomáše Bati," řekla
primátorka a dodala, že
se během několika málo
let podařilo přeměnit
město dělnické do města
univerzitního.
"Přestože Zlín je v porovnání s Vídní malý,
jsme přesvědčeni, že máme co ukázat. Mohla Zleva ing. arch. Dagmar Nová, prof. Petr Sáha a primátorka Irena
bych vyprávět hodiny Ondrová.
o výjimečnosti našeho
města. Lépe by však bylo, abyste se přijeli přesvědčit na vlastní oči.
Srdečně Vás zvu do našeho mladého a moderního města, budete vítáni," pozvala prostřednictvím
přítomných
všechny zájemce Irena
Ondrová.
Prorektor Univerzity
Tomáše Bati Petr Sáha
pak přiblížil dynamický
rozvoj
univerzity.
"Univerzita Tomáše Bati
byla založena podpisem
pana prezidenta Havla
v roce 2001. V té době Přítomné zaujala i netradiční módní přehlídka studentských modelů.

na UTB ve Zlíně
Nabídka celoživotního vzdělávání
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
zahrnuje i programy Univerzity třetího
věku (U3V) určené pro seniory. Výuka
v rámci U3V na UTB probíhá od
r. 2002, ve dvouletých kurzech, tzv.
cyklech s časovou dotací 16 - 20 hodin
přednášek a seminářů za semestr pro
každý ročník jednotlivých cyklů.
Všechny realizované cykly U3V poskytují zájmové vzdělávání na univerzitní úrovni, v souladu se stanovami
Asociace univerzit třetího věku, s dlouhodobým plánem rozvoje UTB, v návaznosti na celostátní dokumenty týkající
se zkvalitňování života populace v postproduktivním věku, pro seniorskou generaci ze Zlína i celého regionu. Počet
studujících - včetně posluchačů na detašovaných pracovištích na SPŠS ve
Vsetíně a v Knihovně Kroměřížska
v Kroměříži - je 541 seniorů.
15. června proběhlo slavnostní předávání Osvědčení o absolvování
U3V 235 účastníkům, studujícím v letech 2007-2009. Slavnostní ceremoniál
byl ukončen vernisáží závěrečných prací absolventů Výtvarného cyklu, které
vytvořili pod vedením dr. akad. sochaře
Bořka Zemana, akademického pracovníka Fakulty multimediálních komunikací.
Pro akademický rok 2009/10 nabízí
U3V opět studium v osvědčených programech výuky práce s výpočetní technikou a v přednáškových cyklech
Dějiny a výtvarná umění (4 semestry
přednášek z témat týkajících se výtvarných umění), Člověk a společnost (4 semestry filozofie, psychologie, sociologie
a pedagogiky) a Literárně-hudebním
cyklu (4 semestry přednášek o klasické
hudbě, současné hudbě, literatuře,
dramatické a filmové tvorbě).
Pro zájemce o tuto formu nekvalifikačního, zájmového studia má U3V na
UTB několik novinek. První je možnost
přihlásit se i do již běžících cyklů, tj. do
druhého ročníku cyklů Základy teorie
státu a práva, Fenomén Zlín a Duševní
rozvoj a zdraví člověka. Druhou novinkou (v souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje seniorského vzdělávání
Asociace univerzit třetího věku) je přijímání zájemců již od 50 let jejich věku,
nejenom výhradně seniorů - důchodců,
jak tomu bylo doposud.
Poslední novinkou je vznik Klubu absolventů U3V, díky kterému mají možnost přístupu na univerzitu (do univerzitní knihovny, do všech studoven UTB,
2-3krát za semestr mimořádná přednáška na vybrané aktuální téma a další aktivity v rámci U3V).
Podrobnější informace o možnostech
a podmínkách studia na U3V na UTB
ve Zlíně najdou zájemci na webových
stránkách univerzity (www.utb.cz), případně u Ing. Hřebíčkové na rektorátu
UTB.
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LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
PRO RODIČE S DĚTMI
12. - 18. 7. a 15. - 21. 8.
Letní tábory pro rodiče s dětmi od
1 do 8 let: "Z pohádky do pohádky" Horská chata Selanka, Valašská Senice
Kontakt: p. Kusbachová, p. Huňka,
tel.: 577 223 355, 603 187 124,
603 552 628, info@sport-servis.eu,
sdruzeni.slunicko@seznam.cz,
www.sport-servis.eu
REKREACE VE VIZOVICÍCH
Od 26. 7. do 1. 8. pořádá Body Club dětskou letní rekreaci v RS REVIKA ve
Vizovicích (www.revika.cz).
Kontakt:
Body Club, Zálešná IV/2964, 760 01
Zlín, www.bodyclub.cz,
tel.: 577 214 413, 606 225 839,
603 875 385.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
• 1. - 7. 8. Mladý záchranář
• 1. - 15. 8. Tábor s rehabilitačním
cvičením
Kontakt: tel. 577 430 011,
e-mail: zlin@cervenykriz.eu
ODYSSEOVA CESTA
Od 2. do 12. 8. pro děti od 6 do 15 let,
Kontakt:
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D,
tel. 608 253 372,
e-mail: polinekm@seznam.cz
KARAMELA ZVE
Pestrá nabídka dětských táborů: čarodějný, výtvarný, pohádkový, jízda na koni,
vojenský, střelecký, sportovní, fotbalový
a další.
Kontakt:
tel. 577 220 858, 737 987 487,
www.karamela.info
POZNÁVÁME SVĚT S ANGLIČTINOU
• Letní příměstský tábor
Pro děti od 6 do 10 let. Místo: Jazyková
škola Lingua, nám. T. G. Masaryka 2433
Zlín, 2. patro
• Friends
Letní pobytový kurz s výukou angličtiny
pro teenagery od 14 do 17 let
• PetrPan
Pobytový tábor s výukou angličtiny pro
děti od 8 do 13 let.
Kontakt: Jazyková škola Lingua, nám.
T. G. Masaryka 2433, Zlín,
tel.: 577 222 067, 605 464 801,
775 243 320, www.elingua.cz,
e-mail: info@elingua.cz
SLUNÍČKO
• I. tábor : 19. - 25. 7."Prázdninové dovádění na Bílé"
• II. tábor: 2. - 9. 8. "Letní pohodička
se Sluníčkem"
Kontakty:
tel. 603 187 124, 577 22 33 55 p. Iva
Kusbachová,
603 552 628 p. Marcel Huňka,
e-mail:
Sdruzeni.slunicko@seznam.cz,
www.slunicko.unas.cz
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PUTOVÁNÍ PO DIVOKÉM ZÁPADĚ
26. 7. - 8. 8.
Kontakt: www.klubovna14.cz,
klubovna14@seznam.cz,
tel. 777 90 98 95 Radek Pobuda (v týdnu
po 17. hodině),
tel. 602 546 343 Petr Šimoník, PS
Klubovna Čtrnáctka
NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
In-line školička. Tábory jsou určeny dětem od 6 do 12 let a probíhají na hřišti
u Střední školy zdravotní, konečná autobusu č. 33, každý týden hlavních prázdnin.
Kontakt:
www.inlineschool.cz,
731 511 227 - Marie Urbánková.
CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
www.cvakzlin.cz,info@cvakzlin.cz,
724 140 098
• Příměstský tábor všeobecného zaměření
V termínech 20. - 24. 7. a 27. - 31. 7.
v areálu C.V.AK. Zlín - Mladcová a přilehlém okolí. Tábor je určený pro děti ve věku
6 - 12 let 8.00 - 16.30 h
• Sportovní příměstský tábor pod lany
Od 3. do 7. 8. a od 10. do 14. 8. v areálu
C.V.AK. Zlín - Mladcová a přilehlé okolí.
Tábor je určený pro dobrodruhy ve věku 10
- 15 let
• Pobytový tábor
Termín od 10. 8. do
23. 8. Zaměření na
ztracené civilizace
Kontakt:
www.cvakzlin.cz,
info@cvakzlin.cz,
tel. 724 140 098
SPORTOVNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 6 do 16
let v termínech od
13. 7. do 17. 7. a od
3. 8. do 7. 8.
Kontakt:
ZPS - KLUB, a. s.
Masarykova 1013,
Zlín,
tel. 571 117 633
nebo 737 301 687
p. Slaměnová,
e-mail:
zps-klub1@volny.cz,
www.volny.cz/zpsklub
LETNÍ TÁBORY
UNIE KOMPAS
• Příměstský tábor
"Listování zapovězenou kronikou"
Kontakt: T klub,
Pod Stráněmi 2505,
tel.: 577 011 947,
matochova@unko.cz,
tomankova@unko.cz,
www.unko.cz
• Tábor s intenzivní výukou angličtiny
- "English Camp 09"

Určen pro mládež ve věku 15 - 19 let
(ročníky 1990 - 1994).
Kontakt:
T klub, Pod Stráněmi 2505, T klub
DOMA, Divadelní 6,
tel.: 577 434 428, 737 608 399,
732 136 905,
unko-archa@centrum.cz,
www.unko.cz
• Pobyt pro děti s ADHD - Tesák: Tajný
teleport
Sociálně - psychologicky podpůrný pobyt
pro děti s ADHD.
Kontakt: Logos, Pod Stráněmi 2505,
tel.: 577 011 948, 736 148 996,
zemanova@unko.cz,
unko-archa@centrum.cz,
www.unko.cz
TENIS S ANGLIČTINOU
O PRÁZDNINÁCH
Kontakt:
www.tenissanglictinou.cz
nebo na tel. 777 650 430.
JEZDECKÝ TÁBOR
JSS Zlín pořádá dětský jezdecký tábor
v krásné přírodě kousek od Zlína.
Kontakt: www.jss-zlin.ic.cz,
tel. 737 157 733,
e-mail: holubarovazuzana@seznam.cz
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SPORT V ČERVENCI
TURISTICKÝ KALENDÁŘ
KČT ZLÍN
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. na telefonním
čísle 731 504 655, St. Chadim st. tel. 606 507 871,
J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
1. 7. - 6. 7. SLOVENSKÝ RÁJ - zájezd je zrušen
STŘEDA 1. 7. RYBNÍČKY
8 km, sraz u Lesního hřbitova na zastávce MHD č. 31
v 8.30 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 4. - PONDĚLÍ 6. 7.
NÁCHODSKO - KRAJEM BOŽENY NĚMCOVÉ
Doprava vlakem, ubytování na lůžku 160 Kč, vybavená kuchyňka, závazné přihlášky do 20. 6. vedoucímu zájezdu
J. Tomášovi.
STŘEDA 8. 7. ARCHEOSKANZEN
8 km, odjezd do Huštěnovic vlakem z Otrokovic v 8.13 hod.,
jízdenka do Starého Města zpáteční, vede St. Chadim st.
SOBOTA 11. 7.
ŠEST BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ: SKALKA
12 km, odjezd do Kunčic p. Ondřejníkem vlakem
z Otrokovic v 6.50 hod,, vedoucí J. Tomáš.
NEDĚLE 12. 7. MEZINÁRODNÍ TÝDEN TURISTIKY:
PŘES JAVORNÍKY VEDOU CHODNÍKY AŽ NA KOLIBU
10, 20, 30 km, odjezd do Vsetína z AN ve Zlíně v 5.40 hod.,
vede J. Tomáš.
STŘEDA 15. 7. JASANOVÁ ALEJ
8 km, odjezd do Tlumačova vlakem z Otrokovic v 7.50 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 18. - NEDĚLE 19. 7. ZLÍN - TRENČÍN
Max. 65 km, sraz účastníků v sobotu na nádraží ČD Zlínstřed od 6.00 do 8.00 hod., dále v 8.16 hod. odjezd vlakem
na start v Želechovicích., ubytování v Bojkovicích (do 200
Kč), v neděli start z Bojkovic ČD (8.00 - 8.45 hod.), zpět do
Zlína busem z Trenčína v 17.40 hod. Přihlášky nutně se zaplacením noclehu do 20. 6. u J. Tomáše. Nezapomeňte na
eura.
STŘEDA 22. 7. - NEDĚLE 26. 7.
JIZERSKÉ HORY - Ještědský hřbet
Orientační cena 2800 Kč, vede St. Chadim ml.

středa
6.00–21.00
čtvrtek
6.00–21.00
pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
Otevření 25m bazénu - výjimky
PO 6. 7. otevřeno 9.00–20.00
PO–PÁ od 3. 8,. do 14. 8. otevřeno
6.00–9.00/10.00–17.00/18.00–21.00
SO 8. 8. a 15. 8. otevřeno 10.00–16.00/17.30–20.00
25m VENKOVNÍ BAZÉN
Bazén otevřen v závislosti na počasí
PO–PÁ
6.00–21.00
SO+NE
9.00–20.00
PO 6. 7. otevřeno 9.00–20.00
PARNÍ KABINKY u 50m bazénu
V budově 50m bazénu ženy i muži
PO–PÁ
6.00–7.15/10.00–13.00/17.00–20.00
SO+NE
10.00–19.00
PO 6. 7. otevřeno 10.00–19.00
PO 20. 7. - PÁ 31. 7. mimo provoz i sprchy a pára
FINSKÉ SAUNY - ŽENY, MUŽI (v budově 50m bazénu)
pondělí
13.30–19.00 ženy
úterý
7.00–13.00 ženy / 13.30–20.00 muži
středa
7.00–13.00 muži / 13.30–20.00 ženy
čtvrtek
7.00–20.00 společná
pátek
7.00–20.00 ženy
sobota
9.00–20.00 společná
neděle
9.00–18.00 společná
SO 4. 7. – PO 20. 7. zavřeno
SPORT STUDIO - VEŘEJNÁ POSILOVNA
v budově 25m bazénu
pondělí
7.00–21.00
úterý
7.00–20.00
středa
7.00–21.00
čtvrtek
7.00–21.00
pátek
7.00–21.00
sobota
zavřeno
neděle
zavřeno
SO 25. 7. – PO 10. 8. zavřeno
ZELENÉ KOUPALIŠTĚ BARTOŠOVA ČTVRŤ
PO–NE
9.00–19.00
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

STŘEDA 22. 7. U PAVELŮ
8 km, do Vizovic vlakem z Příluku v 7.10 hod., dál autobusem, vede St. Chadim st.
SOBOTA 25. 7. KLÁŠŤOV
10 km, odjezd do Vysokého Pole z AN ve Zlíně v 7.30 hod.,
vede J. Tomáš.
STŘEDA 29. 7. TUTKOVSKÉ SEDLO
8 km, odjezd do Zádveřic z AN ve Zlíně z nástupiště č. 41
v 8.15 hod., vede St. Chadim st.
POZOR! Zájemci o turistiku rodičů s dětmi!
Kontakt: Peter Schovajsa - tel. 776 713 865,
e-mail: warps@centrum.cz
Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
Bazén uzavřen 29. 6. - 31. 8. z důvodu rekonstrukce
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
8.00–20.00
úterý
8.00–20.00
středa
8.00–16.00
čtvrtek
8.00–20.00
pátek
8.00–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO 6. 7. otevřeno 9.00–19.00
PO–PÁ od 3. 8. do 14. 8. otevřeno
8.00–9.00/10.00–17.00/18.00–20.00
SO 8. 8. a 15. 8. otevřeno 10.00–19.00
25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–21.00
úterý
6.00–21.00
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LETNÍ PROVOZ
Otevřeno - 25m bazén krytý, 25m bazén venkovní, dětský krytý bazén, posilovna, bistro, dětské brouzdaliště, letní zahrada,
venkovní občerstvení s posezením, dětský koutek + průlezky.

PLAVÁNÍ
BABY CLUB NEKKY
www.nekky.cz
Centrum I. Městské lázně Zlín, tel. 736 520 409
Kurzy plavání kojenců, batolat a předškoláků
Centrum II. Valachův žleb 5371, Zlín, tel. 736 520 494
Kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let Rodinné plavání
ve slaném bazéně - volné plavání pro rodiče s dětmi od 2 let
v sobotu a v neděli

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
JÍZDA NA KONI
JSS Zlín nabízí výuku jízdy na koni a vyjížďky do přírody. Pro
nejmenší jsou připraveni hodní poníci. Dále mezi sebe přijímá
nové členy z řad milovníků koní.
Kontakt: www.jss-zlin.ic.cz nebo na tel.: 737 157 733
LODNÍ SPORTY
Sportovní klub Lodní sporty Zlín nabízí široké veřejnosti možnost výuky, instruktáže i svezení na vodních lyžích za motorovým člunem ve středisku klubu na Bělově za jezem, a to v měsících červenci a srpnu 2009.
Zájemci se mohou přihlásit přímo v loděnici na Bělově, případně na kontaktních číslech: 603 522 415 p. Krsička nebo
731 387 551 p. Jonák.
LÉTO V RYTMU
ASPV a Sportovní kluby Zlín letos opět pořádají Aerobik v hale
na Zeleném - Bartošova čtvrť. Cvičení se bude konat o prázd-

ninách vždy v pondělí a ve středu od 18.30 do 19.45 hod.
Po cvičení možnost relaxace v bazénu.
Cvičení bude zahájeno 1. 7. instruktorkou aerobiku Mgr. Lenkou Velínskou.
CVIČENI V AEROBIK STUDIU D
V době letních prázdnin nemusíte nutně lenošit, rádi bychom
Vás pozvali na cvičení - aerobik, step aerobik, powerjógu, bosu,
indoor cycling, cvičení na balonech, posilovací cvičení, cvičení
s flexibarem, cvičení pro seniory, pro těhotné, a to od neděle do
pátku.
Podrobnosti najdete na webových stránkách www.aerobiczlin.cz (mail rytmik@aerobic-zlin.cz, telefon 721 760 136).
REKREAČNÍ TENIS NA MLADCOVÉ
Ve sportovním areálu TJ Sokol Mladcová (vedle vysílače Radia
Zlín) jsou k dispozici dva antukové, plně osvětlené tenisové
kurty včetně sociálního zařízení. Cena za pronájem pro letošní
rok je 100 Kč/hod., celosezonní předplatné se slevou, v dopoledních hodinách snížená sazba. V areálu rovněž dětské hřiště
pro nejmenší a hřiště s umělým povrchem na malou kopanou,
nohejbal či volejbal, v odpoledních hodinách možnost občerstvení v "Hospůdce na hřišti".
Kontakt: tel.: 577 142 911, 775 341 932, p. Milan Bellay.

ÚSPĚCH
HÁZENÁ
Ve dnech 26. 5. - 28. 5. se uskutečnilo republikové finále házené škol v Ostravě. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev
z České republiky. Zlínská děvčata - reprezentantky Základní
školy Zlín, Křiby 4788, si ve skupině zahrála s družstvy
Jihlavy, Olomouce, Zubří a Brna. Po vítězství ve skupině je čekalo finále s děvčaty z Plzně. Byl to zápas plný pěkných házenkářských okamžiků a bojovnosti, v němž byla úspěšnější zlínská děvčata. Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena žákyně
17. ZŠ Michaela Kolářová.
Základní školu Křiby 4788 reprezentovala děvčata ze 6. a 7.
tříd.: Křičková Monika, Mladenova Tereza, Kučerová Michaela,
Kolářová Michaela, Čižmářová Veronika, Dolinová Karolína,
Vozdková Petra, Janáčová Dominika, Letochová Karolína,
Horňáková Petra a Vyoralová Kateřina.
Výsledky: ZŠ Jihlava : Zlín 5:23, Zlín : Zubří 18:12, Brno : Zlín
7:19, Olomouc : Zlín 7:8, Plzeň : Zlín 8:10.
Žákyním k vítězství blahopřejme!
PLAVCI
Pěkné výkony začínajících plavců byly k vidění na Oblastním
přeboru žactva ve Zlíně koncem května. Na stupních vítězů se
objevili mezi desetiletými Klára ZÁBOJNÍKOVÁ (1. 100Z,
2. 50Z+200PZ), Tomáš ANDRÝSEK (2. 100Z,+50VZ, 3. 100VZ),
Petra POLIŠENSKÁ (3. 200PZ), Lukáš PALARČÍK (3. 100PZ)
a Daniel POLÁŠEK (3. 50M). Domácí prostředí využili i 11letí
plavci: Kája ŠINDELEK (2. 200P, 3. 100PZ+50VZ+200PZ
+100VZ), Honza SLÍVA (2. 50M+100M), Míša HRABINOVÁ
(3. 100Z+400VZ), Adéla KŮSTKOVÁ (3. 50M) a Tomáš KOČAŘ
(3. 100Z). Úspěšným plavcům blahopřejeme!

NÁBOR
FOTBAL
Fotbalový klub Příluky pořádá nábor hráčů pro družstvo přípravky, ročníky 1999 - 2001. Trénink každé pondělí - čtvrtek
vždy v 17.00 hodin, hřiště Příluky.
Kontakt:
Pavel Žalek, tel. 724 752 000, www.volny.cz/fk.priluky
TENŠIN DÓDŽÓ
Bojová umění - aikidó, džódó, iaidó, kendó
Přihlašovat se mohou děti v kategoriích od 4 let (přípravka),
7 - 10 let, 11 - 14 let, mládež od 15 let a dospělí. O prázdninách cvičení denně - děti od 17.00 hod., dospělí od 18.30 hod.
Prázdninové cvičení bojových umění je i pro nečleny sdružení.
Kontakt: www.tenshin.cz, budova PLECA, Zlín - Prštné,
tel. 608 953 743

AEROBIK
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
Začátek od 7. července
pondělí 18.15 hod. power yoga (Ida Fraňková)
úterý 18.00 hod. Pohoda (Hanka), 18.30 hod. Pilates (Blanka),
19.00 hod. ABS (Charles), 19.30 hod. Body balance (Blanka),
středa 18.15 hod. Power yoga (Ida), 18.30 hod. - Pilates (Sylva),
čtvrtek 18.30 hod. Power yoga (Jitka), 19 hod. posilovací aerobik (Blanka)
Kontakt:
Aerobik klub Zlín, Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079,
608 751 612, Stefl.charlie@tiscali.cz, Zlín

ZLÍN KŘIBY
prohlídky
zahájeny

sleva až 200.000 Kč
na vybrané byty do 30.6. 2009

vzorové
byty

kriby@refima.cz
www.refima.cz

577 018 365
775 305 212
606 716 327

Kv a l i t n í s l u ž b y k l i e n t ů m

Nejvýhodnější spoření

největší
spořitelní družstvo,
- ne
ejv
bi
bilanční
lan suma dosáhla 5 miliard Kč
- více
vícce než 7 500 klientů, přes 12 let kvalitních
slu
služeb
uže klientům
Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)
3

6

12

18

100 - 400

3,7

4,3

4,5

4,6

400 - 800

4,0

4,5

4,8

5,0

800 - 1 200

4,2

4,7

5,0

5,1

1 200 - 3 000

4,3

4,9

5,1

5,3

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako
vklady v bankovních institucích, tedy do výše 50 000 EUR.

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

Pobočka ve ZLATÉM JABLKU
PO–NE 9:00–21:00 • Tel.: 777 021 700
Centrála v budově „ČEDOK“
Otevřeno: PO–PÁ 9:00–17:00
Tel.: 577 212 359, 577 019 300

bezplatná infolinka

800 678 678

Tip pro letošní rok

Cestovní pojištění
do Evropské unie i celého světa
Klid a pohodu při cestách do zahraničí
Vám zajistí pojištění

POJIŠŤOVNY VZP, a. s.
Toto pojištění Vám umožní vyhnout se
komplikacím a zejména finančním nákladům
spojeným s léčením v zahraničí
Stačí pouze navštívit

Územní pracoviště VZP ČR Zlín
Zarámí 160
nebo kteroukoliv jeho úřadovnu
(Otrokovice, Luhačovice, Slavičín, V. Klobouky)
Informace na tel.: 577 001 282, 283
e-mail: michaela.ulehlova@vzp.cz
Přejeme příjemný pobyt!

UŽ ZÍTRA SE MŮŽETE STĚHOVAT DO DOKONČENÝCH BYTŮ
v projektu TERASOVÉ DOMY ZELINOVA!

www.zvonek.cz

Výhradní prodejce:

Projekční kancelář:

Investor:

Bonus
pro Vás!

KLIMATIZACE K BYTU ZDARMA!
V blocích B7 a B8 jsou k dispozici už jen 3 byty 3+kk, jeden byt 4+kk. Ihned k nastěhování!
V blocích B9 (dokončení: konec r. 2009) a B10 (dokončení: jaro 2010) jsou ještě k dispozici byty:
6x 1+kk, 14x 2+kk, 13x 3+kk a 2x 4+kk s velmi pěknou a zajímavou dispozicí a vysokým standardem provedení.

Při rezer vaci bytu do konce září 2009 získáte S L E V U A Ž 50.000 Kč!
DOMLUVTE SI PROHLÍDKU NOVÉHO BYTU JEŠTĚ DNES:

736 631 212 (bloky B7, B9), 603 246 685 (bloky B8, B10)

Střední odborná škola
ochrany a majetku s.r.o.
Zlín - Želechovice n. Dřevnicí
tel.: +420 603 482 549 • e-mail: florkova@sosoom.cz

NO

Stále je možnost zahájit studium v následujících
studijních oborech
od 1. 9. 2009

KA

• 68-42-M/001

VI N

4leté denní studium

Ochrana osob a majetku

3leté nástavbové studium
• 68-42-L /501

Veřejně pořádková činnost
(distanční)

SOŠ ochrany osob a majetku je škola připravující
žáky pro práci u policie a bezpečnostních služeb
nebo pro státní správu a samosprávu, soudy,
advokáty, notáře, realitní kanceláře...

BYTY ZLÍN, VRŠAVA
Bydlení mezi zahradami

• novostavba nízkopodlažního bytového domu s garážemi
a výtahem
• prostorné bezbariérové byty 1+kk až 4+kk
• blízko zastávka trolejbusu a nákupní středisko Kaufland
• klidné a zdravé místo u lesa s krásným výhledem

Telefon: 603 201 626
E-mail: odrahos@avonet.cz
www.bytyvrsava.cz

tel.: 577 431 333
e-mail: sos@zlin.cz

Hledáte cestu z bezmoci a deprese ??
Řešíte životní problém sami se sebou, s dětmi,
s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou ??
Trápí Vás problémy v souvislosti s drogami,
hracími automaty, alkoholem, AIDS ??

Žádný problém není tak velký, když si
o něm s někým můžete promluvit !!

Volejte telefon: 577 431 333
Využijte služeb anonymní krizové telefonní
LINKY SOS, která je tu pro Vás 24 hodin denně.

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

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy,
kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby
NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v obřadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • oznámení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení •
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303
Pracovní
doba:
po-pá 7.00po-pá
- 15.00
hodin
Pracovní
doba:
7.00
- 15.00 hodin
středa 7.00středa
- 16.00
hodin
7.00
- 17.00 hodin

zajistíme Vám:
- výhodnou hypotéku
- právní a finanční servis
- výkupy bytů a domů
- rychle a výhodně prodáme
i Vaši nemovitost!

VOLEJTE IHNED

577 200 100

ZA NEJLEPŠÍ CENU PRODÁME
ŝsĄƓďǇƚ͕Ěƽŵ͕ĐŚĂƚƵēŝƉŽǌĞŵĞŬ
ǀĐĞůĠŵůşŶƐŬĠŵŬƌĂũŝ͊
y ĂũŝƐƚşŵĞǀǉŵĢŶƵsĂƓĞŚŽďǇƚƵ
ǌĂũŝŶǉ;ŬĚĞŬŽůŝǀǀZͿ͊
y WŽŵƽǎĞŵĞƐŽĚŬƵƉĞŵďǇƚƵ
ĚŽŽƐŽďŶşŚŽǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş͊
y KĚŵĢŶĂǌĂƌǇĐŚůĠũĞĚŶĄŶş͗
WŽƵŬĄǌŬĂ
ŶĂůƵǆƵƐŶşǀĞēĞƎŝ Bonus
pro Vás!
ƉƌŽϮŽƐŽďǇ͊
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