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Rozhovor s Miroslavem Hladíkem, dru-
hým náměstkem primátorky města Zlína,
je zaměřen na dvě základní oblasti - roz-
počet města v roce 2008 a problematiku
čerpání evropských dotací 

Pane náměstku, jak vypadá rozpočet
města v roce 2008?

Zastupitelstvo města schválilo přebytkový
rozpočet (příjmy města jsou vyšší než jeho
výdaje) již v měsíci pro-
sinci 2007. Přebytek
představuje částku při-
bližně 64 mil. Kč a ta je
použita v plné výši na
splátku dřívějších úvě-
rů. Zároveň plánujeme
investice za cca 160 mil.
Kč. Dnes již můžeme ří-
ci, že do rozpočtu letoš-
ního roku zapojíme dal-
ších asi 80 mil. Kč, a to
převodem z výsledku
hospodaření roku 2007.

Jsou tyto investiční
prostředky již plně vy-
užity?

Část ano. Jde přede-
vším o dokončení zapo-
čatých investic z před-
chozího roku, jako je
např. dostavba Domu
s pečovatelskou služ-
bou v Malenovicích za
80 mil. Kč. Větší část ale prozatím účelově
zaměřena není. Tyto peníze chceme jedno-
značně použít na odkup pohledávek spoje-
ných s areálem "Svit - Baťových závodů".
Další prioritou je připravit projekty pro mož-
nost čerpání finančních prostředků poskyto-
vaných z fondů EU a jejich dofinancování.
Zásadní otázkou je samozřejmě také dostav-
ba Kongresového a univerzitního centra, tzn.
dokončení výběrového řízení a realizace do-
stavby dle kritérií, která jsou pro financová-
ní našeho města v budoucích letech ještě
únosná. 

Jaké projekty bude město financovat
z těchto prostředků?

Jde především o finanční prostředky
z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Jejich výše by mohla pro
naše město dosáhnout až 750 mil. Kč. Mezi
základní možnosti financování patří rozvoj
a podpora veřejné dopravy, bezmotorová do-
prava (cyklostezky) ve výši cca 250 mil. Kč.
Dále pak investice do rozvoje cestovního ru-
chu, konkrétně v areálu Zoo Lešná ve výši
50 mil. Kč. Poslední oblastí je podpora roz-
voje regionálních center v částce 450 mil.
Kč. Chceme jednak realizovat dopravní in-
vestici - obchvat Zálešné za přibližně 300
mil. Kč. Zbylých cca 150 mil. Kč je nutno
ještě konkrétně určit. Zatím zvažujeme ně-
kolik projektů zaměřených na rozvoj centra
města, volnočasových aktivit našich občanů,
příměstských částí, či areálu bývalých
Baťových závodů.

V poslední době se hodně diskutuje
o vzniku samostatných městských částí.
Jaký je na to Váš názor?

Čistě z ekonomického hlediska (podle re-
álných zkušeností jiných měst) znamená
rozdělení na samostatné části pouze nárůst
provozních nákladů bez možnosti navýšení
stávajících příjmů města.

Chápu ale také připomínky a nespokoje-
nost části našich občanů. Myslím si, že je-

jich nálady souvisí
s tím, jak se staráme
o jejich domov, o místo,
kde žijí. Domnívám se,
že tyto diskuze přede-
vším pramení ze stávají-
cího, dnes již přežitého
systému komunikace
s lidmi v těchto částech
města. Převládá pocit,
že v daných lokalitách
málo investujeme a ne-
dostatečně se stará-
me o jejich potřeby.
Hlavní impulz ke zlep-
šení bych proto viděl
v pravidelné komunika-
ci a zabezpečení zlepše-
ného toku informací, ve
vysvětlení, na jakých
pravidlech a v jakých
částkách podporujeme
rozvoj konkrétní části
města, případně jaké
omezení nám brání

v realizaci určitých opatření. Především
nám ale jde o vytvoření podmínek pro ak-
tivní zapojení občanů do spolurozhodování
o věcech, které se jich nejvíce dotýkají.
Samozřejmě i pro nás tato komunikace mu-
sí být zpětnou vazbou a je pro nás velmi
důležitá, abychom mohli problémy skuteč-
ně řešit a vycházet vstříc. Tímto způsobem
budeme moci více zapojit občany do dění
v jejich místě bydliště a lidé budou vůči
svým zastupitelům cítit větší důvěru. Podle
mých osobních zkušeností se nejen při ve-
řejných besedách setkáváme s řadou na-
šich spoluobčanů, kteří mají plno elánu
i schopností nám s těmito věcmi skutečně
pomoci. 

Abych byl konkrétnější. Chceme, aby mě-
lo město v místních částech své kontaktní
osoby. Ať jim budeme říkat občanské inicia-
tivy či nějak jinak. Princip musí být takový,
že lidé, kteří v lokalitě žijí a znají konkrétní
potřeby jednotlivých obyvatel, budou dělat
"spojku" s radnicí. Budou komunikovat ná-
zory místních lidí a pomáhat při stanovová-
ní priorit v dané lokalitě. Musím říct, že v ně-
kterých částech města se již podobná
komunikace velmi osvědčila. Samozřejmě,
že to není jediné řešení. Věřím, že jich spo-
lečně najdeme ještě více.

Dovolte mi, abych všem popřál krásné ja-
ro, dny plné pohody a slunce a pevné zdra-
ví.

Děkuji za rozhovor 
Marie Masaříková 

ČEKÁ  NÁS JEŠTĚ ČÁST ZÁSADNÍCH ROZHODNUTÍ
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E.ON Česká republika oznamuje, že z dů-
vodu plánovaných oprav  bude přerušena do-
dávka elektrické energie v následujících
dnech a lokalitách:                                      

Dne 2., 4., 16., a 23.  4. od 7.30 do 15.30
hodin

Oblast: ul. Komenského - levá strana od ul.
Havlíčkovy po ul. 3. května a celá ul.
Veselkové 

Dne 7., 10., 15., 17. a 22. 4. od 7.30 do
15.30 hodin

Oblast: ohraničená od Malé Scény (vyjma)
tř. T. Bati a Štefánikovu ul. po ul. Díly VI. (vy-
jma obchodů a ubytoven naproti Věžovým do-
mům), přerušení bude probíhat dle potřeby 

Dne 8. 4. od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Spojovací od MŠ po křiž. s ul.

Prostřední včetně mezidomků pravá strana,
ul. Prostřední od křiž. s ul. Spojovací po křiž.
s ul. Štefánikovou, obě strany, ul. Prostřední
od č. p. 2235 po 2243 včetně  mezidomků 

Dne 9. 4. od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Pod Vodojemem mezi křiž. s ul.

Prostřední a ul. Příkrou obě strany, ul. Štefá-
nikova od č. p. 1768 po 2645 včetně mezi-
domků, Příkrá č. p. 2797, 3005, 2726, 3711
a č.p. 1509 - č. p. 2719

Dne 14. 4. od 7.30 do 15.30 hodin 
Oblast: ul. Spojovací od MŠ po křiž. s ul.

Prostřední včetně mezidomků pravá strana,
ul. Prostřední od křiž. s ul. Spojovací po křiž.
s ul. Štefánikovou obě strany, ul. Prostřední
od č. p. 2235 po 2243 včetně mezidomků  

Dne 16. 4.  od 7.30 do 10.00 hodin 
Oblast: ul. Boněcká I, Boněcká II a celé

Ronzovy paseky 
Dne 17. 4. od 7.30 do 10.00 hodin 
Oblast: ul. Pastviska, ul. Na Drahách po

Klabalskou cestu (po most)
Dne 21. 4. od 7.30 do 15.30 hodin 
Oblast: ul. Spojovací od MŠ po křiž. s ul.

Prostřední včetně mezidomků pravá strana,
ul. Prostřední od křiž. s ul. Spojovací po křiž.
s ul. Štefánikovou obě strany a ul. Prostřední
od č. p. 2235 po 2243 včetně mezidomků 

Dne 29. 4. od 7.30 do 10.00 hodin 
Oblast: Kocanda, Valy I-III., Na Valech, Pod

Kocandou a ul. Ke Kocandě od č. p. 302 ve
směru nahoru. 

Bližší informace E.ON na telefonu 
840 111 333

UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENER-
GIE MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALI-
TÁCH, KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY
MAGAZÍNU ZNÁMY.

SLOVO PRIMÁTORKY
Tak, jak jsem v minulém vydání

zlínského magazínu slíbila, pokračuji
v "miniseriálu" o stavbách, místech či
projektech, které jsou jistým způso-
bem ostudou města v tom ohledu, že
jsou zdevastované, stavebně nedo-
končené a po řadu let (ne vždy vinou
města Zlína) v nezměněném stavu

hyzdí tvář
města, kte-
ré máme
tak rádi.

Tentokrát
se pokusím
v pár řád-
cích popsat
příběh vel-
mi význam-
ného a po
řadu let ve-
ř e j n o s t i
dobře slou-
žícího kom-
plexu, který

známe jako Družbu. V roce 1958
bylo investorem - kterým byl KIO
Brno - zadáno zpracování projektu
tehdejšímu KPO Gottwaldov. V za-
dání pro projektanty byl stanoven
účel: vícepodlažní dům s vestavě-
ným obchodním zařízením v příze-
mí s křídlem restaurace, kavárny
a kulturním zařízením (kino a spo-
lečenský sál). Realizací stavby byly
pověřeny Pozemní stavby Gottwal-
dov. 

Již v roce 1961 byla uvedena do
provozu obytná část - 64 bytových
jednotek, v roce 1965 byla zprovoz-
něna restaurační část a počátkem
roku 1967 byla do užívání předána
zbývající část Družby. V tomto roce
bylo také vydáno povolení k uvede-
ní do plného provozu širokoúhlého
kinosálu o kapacitě 557 míst a pro-
vozovatelem se stala Správa kin
města Gottwaldova. Tehdejší Park
kultury a oddechu měl ve své sprá-
vě vstupní halu, přednáškový sál,
v patře estrádní sál s jevištěm a šat-
nami pro herce. Zejména kapacita
sálu stojí za zvláštní zmínku - čini-
la totiž 800 míst při stolovém zaří-
zení. Zejména těm, kteří ozna-
čují právě realizovanou stavbu
Kongresového centra za gigantic-
kou, jistě srovnání poslouží. Během
dalších let se objevila většinou bez
stavebního povolení celá řada men-
ších přístaveb typu garáže, ocelové
konstrukce před vchodem, reklam-
ní plochy, výměna oken za dveře
apod.

V letech 1975 došlo k výraznému
rozšíření parkovacích ploch před
objektem. Důvodem bylo podmínění
pro konání Barum rally ve Zlíně.
A úpravy pokračovaly dál s větší či
menší mírou vkusu zadavatele.
V letech 1979 - 1983 byla provede-
na přístavba vstupní části areálu

Družba, přístřešek nad tzv. hospo-
dářským dvorem, rozšíření příjezdo-
vé komunikace. Roku 1980 došlo ke
zprovoznění přístavby k hotelovým
službám v kategorii B o 164 lůž-
kách a hned v roce následujícím byl
zkolaudován Snack bar hotelu na
Revoluční ul.

V podstatě až do roku 1990 slou-
žil objekt plně svému účelu a mnozí
z pamětníků jej mají navždy spojen
s výukou tanečních hodin, plesů,
filmových premiér, konferencí, ško-
lení atd. Družba zkrátka pa-třila
k nezaměnitelnému zlínskému ko-
loritu a to, co se s ní stalo posléze,
nijak netěší nikoho z nás. Pro seri-
ózní informaci je nutno dodat, že
objekt nikdy nepatřil přímo pod
tehdejší město Gottwaldov. Po roce
1989 - na základě předloženého
projektu, byla Družba prodána for-
mou přímého prodeje soukromému
subjektu. V následujících letech
jsme mohli jen přihlížet, jak zprvu
ambiciózní plány na využití, pře-
stavbu a zhodnocení komplexu "do-
stávají na frak". Změna u názvu ho-
telu na Sole, stejně jako využití
hotelových pokojů na množství kan-
celáří, ukončení provozu kina a na-
hrazení velkoplošnou prodejnou
MANA provázela řada žádostí
o změny užívání. Stánek kultury
tak, jak jsme jej znali, skončil svou
činnost definitivně.

Jaká je situace dnes? Majitelem
je soukromá společnost ze Zlína,
která má již zpracován nový - dle
mého mínění zdařilý projekt, ve
kterém se hovoří o komplexu bu-
dov a prostor jako o sídle zmiňova-
né firmy. V roce 2007 vydal sta-
vební úřad územní i stavební
rozhodnutí a v současnosti se ak-
tuálně jedná o prostoru před budo-
vami jako o veřejném prostoru se
zelení a několika parkovacími mís-
ty. Často kladenou otázku: Proč
komplex Družba nekoupilo tehdy -
na počátku devadesátých let - pří-
mo město Zlín, mi doposud nikdo
neodpověděl. I v této souvislosti
připomínám, že mnozí kritici ně-
kterých současných kroků vedení
radnice působili v tehdejším zastu-
pitelstvu města a mohli rozhodová-
ní v této konkrétní věci významně
ovlivnit. Pevně doufám, že vzhled
zlínské Družby i jejího okolí bude
v krátké době výrazně lepší. Co vím
však jistě - již nikdy nebude sloužit
občanům města Zlína tak, jak tomu
bylo po dlouhá desetiletí. A povin-
ností nás - zastupitelů je poskyt-
nout Zlíňanům adekvátní prostor
pro kulturní vyžití hodný třetího ti-
síciletí

P.S. - děkuji všem, kdo zareago-
vali na minulý článek o Trantírkově
domě. Irena Ondrová

PPřřeerruuššeenníí  ddooddáávvkkyy
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee

ZZMMĚĚNNAA  SSÍÍDDLLAA
Odbor kultury a Odbor kontroly a vnitř-

ního auditu Magistrátu města Zlína se
přestěhovaly  z tř. T. Bati 44, z tzv. Věže, 
na novou adresu Zarámí 4421 (býv. budo-
va České pojišťovny). 

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ
se zástupci Rady města Zlína a Magi-
strátu města Zlína

14. 4. 18 hod.
Louky, budova hasičské zbrojnice,
Náves, Louky 68, (sál v 1. patře)

28. 4. 18 hod.
Kudlov,budova MŠ, 
Na Vrchovici 21, Kudlov
(místnost Klubu důchodců v 1. patře)
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SERVIS PRAČEK - 
JOZEF JANČIČEK 
Provádíme opravy praček automa-

tických, vířivých a ždímaček 
Otvírací doba po - pá 8 - 16 hod., 

so 10 - 16 hod.
Kontakt: J. Jančiček, Pod rozhled-

nou 1831/nad zimním stadionem 
tel.: 577 434 075, 603 839 946,

e-mail: jjancicek@tiscali.cz 

PORADNA PRO 
VÝŽIVU A HUBNUTÍ 
Nově otevřená poradna pro výživu

na Zlínské poliklinice, 2. patro
Individuální poradenství při reduk-

ci hmotnosti. Skupinové kurzy snižo-
vání nadváhy

Měření tuku přístrojem BODYSTAT
Kontakt: PharmDr. Mgr. Renata

Mičová, renatamicova@tiscali.cz, tel.:
723 051 761

STUDIO ANIČKA 
S příchodem jara Vás zvu na

PEDIKÚRU, MANIKÚRU, REFLEXNÍ
TERAPII a ostatní služby.

Kontakt: ul. Sadová 6, Zlín, příze-
mí zelené budovy, tel.: 603 956 671,
www.studio-anicka.wz.cz

VÝUKA JAZYKŮ ACCESS
Výuka jazyků Access nabízí kurzy

pro veřejnost, firemní a sobotní inten-

zivní kurzy AJ, FJ, NJ, SpJ, všechny
úrovně. Sobotní intenzivní kurzy pro-
bíhají ve skupinách po pěti od 9.00
do 16.00 hod. s přestávkou na oběd.
Cena kurzu je 680 Kč. Výukové mate-
riály jsou v ceně.

Kontakt: tel.: 604 266 518, e-mail:
jazykovaskola.access@seznam.cz

DOBRÉ OBĚDY 
Říkáte, že nevíte, kde se dobře 

najíte? 
Přijďte se najíst do divadla!

V Divadélku v klubu (vchod z nádvoří
divadla). 

Každý všední den mezi 11. a 14.
hod. nabízíme výběr ze tří poledních
menu, dostatek míst, rychlou obslu-
hu a domácí stravu.

Kontakt: Ladislav Změlík,
www.zlin.cz /kam na obed/

KADEŘNICTVÍ - dámské a pánské 
NEHTOVÉ STUDIO 
Oznamujeme všem zákazníkům, že

kadeřnice od I. segmentu (p. Holišová,
Hájková, Pecková) jsou přestěhovány
do nově otevřeného salonu na ul.
Plesníkova 5559, Jižní Svahy (nad
zast. Česká). 

Kontakt: kadeřnictví 606 471 020,
nehtová modeláž 605 444 520

Inzerce

Kde najdete obchody a služby

JAK S POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ
Vážení občané,
v průběhu měsíce dubna Vám bude do-

ručena poštovní poukázka k platbě míst-
ního poplatku za komunální odpad pro
rok 2008. Poplatek je splatný do 15. 5.
2008 a u pololetní platby je druhá splát-
ka do 15. 9. 2008.

Místní poplatek ze psů je splatný do 
30. 4. 2008.

Rozpis pokladních hodin spolu s možnos-
tí úhrady je přílohou poštovní poukázky.

UPOZORŇUJEME občany, že poklad-
na slouží výhradně pro příjem finanč-
ní hotovosti na základě předložené
poštovní poukázky. Nežádejte u po-
kladních žádné informace k poplatko-
vé agendě. Veškeré dotazy Vám rádi
zodpovíme na odboru ekonomickém,
odd. místních poplatků, dveře č. 241
a 244.

Občané v místních částech města Zlína

mohou poplatek zaplatit v termínech uve-
dených v tabulce.

Rozpis výběru poplatku za komunál-
ní odpad v úřadovnách vždy od 13.00
do 17.00 hod. 

stanoviště - úřadovna den  
Louky 30. 4. 
Kostelec 5. 5. 
Klečůvka 12. 5.  
Kudlov 7. 5. 
Lhotka - Chlum 6. 5.  
Štípa 12. 5. 
Prštné 12. 5.  
Velíková 5. 5. 
Salaš 30. 4. 
Příluky 6. 5. 
Želechovice n. Dř. 5. 5. 
Jaroslavice 7. 5.  
Malenovice 6. 5. 
Jižní Svahy I. 30. 4. 
Jižní Svahy II. 7. 5. 

Studenti si otevřeli vlastní klub
Všem zlínským studentům bude

sloužit nový studentský klub, který
vznikl na kolejích na náměstí T. G.
Masaryka č. 3050 ve Zlíně. 

"Ve Zlíně je řada restaurací i klubů,
ale žádný z těchto podniků není určen
pouze pro studenty. Chtěli jsme proto
získat takové místo, kde se studenti bu-
dou moci nejen občerstvit, ale také si
třeba popovídat s přáteli," uvedl poslu-
chač UTB Ing. Tomáš Karlík, který klub
provozuje. "Klub je vybaven také promí-
tacím plátnem s dataprojektorem, proto

jej budeme moci využít i pro konání
menších workshopů nebo prezentací.
Plánujeme i sportovní přenosy," doplnil
Karlík. 

Projekt studentského klubu má
podporu vedení UTB. Klub tak může
nejen sídlit v univerzitních prosto-
rách, ale univerzita přispěla částkou
téměř 800 tisíc korun na jeho vybave-
ní. Barevné provedení stěn klubu je
dílem studentů Fakulty multimediál-
ních komunikací. 

Mgr. Jana Brázdilová
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Tajemnicí magistrátu
se stala Helena Eidová
Novou tajemnicí Magistrátu města

Zlína se od dubna stala Helena
Eidová. Dosavadní vedoucí odboru
kanceláře primátorky nahradila šéfa
úředníků zlínského magistrátu
Zdeňka Mikela, který od 1. března na-
stoupil na post ředitele krajské ne-
mocnice. Helena Eidová, která na rad-
nici působí již několik let, byla
vybrána z pěti přihlášených uchazečů
jedenáctičlennou komisí během výbě-
rového řízení, jež proběhlo v únoru le-
tošního roku. -pm-

Zaměstnanci Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína zaktualizovali
Průvodce sociální péčí (a některými na-
vazujícími službami) ve Zlíně pro rok
2008. Čtyřicetistránkovou brožuru od-
bor vydal ve spolupráci s Centrem slu-
žeb postiženým Zlín, o. p. s., v nákladu
750 kusů v rámci projektu "Plánování
sociálních služeb metodou komunitní-
ho plánování" (projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem
a Ministerstvem pro místní rozvoj, tzv.
SROP). 

V letošním vydání jsou opět zmíněny
i takzvané komerční ubytovny. Je to
proto, že oblast bydlení se sociální ob-
lastí úzce souvisí a poptávka po ubyto-
vacích službách je z řad klientů sociál-
ní péče značná. Tyto služby doplňují
nabídku ubytování v azylových do-
mech. Stejně jako v loňském roce je
brožura obohacena o tzv. personální
agentury, které občanům mohou vý-
znamně pomoci uplatnit se na trhu prá-
ce. Náklady na pořízení nového průvod-
ce činily 14 726 Kč a vydání bylo

financováno z dotačního titulu SROP.
Publikace obsahuje přes sto dvacet

kontaktů na nestátní neziskové organi-
zace, občanská sdružení, kluby a insti-
tuce ze sociální oblasti. Jsou v ní uve-
deny i některé organizace, které na
sociální oblast úzce navazují, např. ty,
které působí v oblasti volného času dě-
tí a mládeže.

Průvodce je již nyní k dispozici ve
všech pobočkách Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně, v Městském
informačním a turistickém středisku
v budově zlínské radnice (nám. Míru
12) a na internetových stránkách
www.mestozlin.cz v sekci sociální ob-
last. Nestátní nezisková organizace
TyfloCentrum Zlín, o.p.s., převede prů-
vodce do zvukové podoby. Nevidomým
budou nahrávky k dispozici v Krajské
knihovně Františka Bartoše a na
Odboru sociálních věcí Magistrátu měs-
ta Zlína.

Bc. Soňa Kovaříková,
Odbor sociálních věcí MMZ oblasti 

prevence sociálně patologických jevů. 

Rodiče si opět mohou nechat "zapsat" do
cestovních dokladů své děti mladší 
10 let. Rodičům, kteří mají platný pas bez
biometrických prvků, tzv. "blesk pas", nebo
si o cestovní doklad požádali před 1. září
2006, zapíšou zaměstnanci magistrátu dítě
klasickým způsobem na počkání.

Do pasů s biometrickými prvky se tak
děje pomocí speciálního samolepicího
štítku s bezpečnostními prvky. "Protože
musí dojít k vytvrzení adhezní vrstvy, mo-
hou si rodiče pas vyzvednout nejdříve 
24 hodin po nalepení štítku," vysvětlil 
vedoucí Odboru občansko-správního Ma-
gistrátu města Zlína Antonín Šrajer dů-
vod, proč není možné tento zápis provést
na počkání.

Správní poplatek za každý zápis dítěte
do již vydaného cestovního dokladu rodiče
je 50 korun. "Rodič při požadovaném úko-
nu předkládá svůj platný pas a rodný list
dítěte," upřesnil A. Šrajer.

Pokud rodiče přesto chtějí, aby jejich dí-
tě mělo vlastní pas, mohou o něho požá-
dat. U dětí ve věku 5 - 15 let je správní po-
platek za vydání pasu s biometrickými
prvky, tzv. e-pasu, 100 Kč. U dětí do pěti
let věku je platnost pasu jeden rok, správ-
ní poplatek je 50 Kč. V tomto případě se
nejedná o pasy s biometrickými prvky. 

Od 1. září 2006 do konce února 2008
muselo mít každé dítě svůj pas. Výjimku
tvořily případy, kdy si rodiče nechali za-
psat děti do svých pasů ještě před 1. zá-
řím roku 2006. "Tyto děti mohly i v uply-
nulých dvou letech cestovat spolu s rodiči
na jejich pasy," vysvětlil A. Šrajer a dodal,
že od 1. března 2008 si tedy mohou rodi-
če opět své děti, které ještě nemají deset
let, zapisovat do pasů.

Občané mohou využít možnosti elektro-
nicky se objednat v záležitosti vyřízení 
cestovního dokladu prostřednictvím inter-
netových stránek města www.mesto.cz,
pomocí dalšího odkazu "Elektronické ob-
jednávky termínů - cestovní doklady".
Rovněž tak si mohou zjistit aktuální stav
v obsazenosti jednotlivých přepážek ce-
stovních dokladů a počet občanů ve fron-
tě na obsloužení. Po podání žádosti o vy-
dání cestovního dokladu lze také
prostřednictvím uvedeného odkazu zjistit,
zda je již nový cestovní doklad připraven
k vyzvednutí. 

Informace o zápisech dětí do pasu také
na stránkách ministerstva vnitra na adre-
se: www.mvcr.cz/rady/zakladni/dokla-
dy.html. -mm-

Rodiče si mohou
zapsat děti do pasu

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ PÉČÍ 2008

Získat výpis z Rejstříku trestů i pro-
střednictvím zmocněnce na základě
úředně ověřené plné moci je již možné
na všech výdejových místech Czech
POINT. Dosud bylo možné vydat na po-
čkání tento výpis jen při osobní účasti
žadatele. 

Příslušný formulář plné moci lze zís-
kat na všech pracovištích Czech 
POINT, nebo je rovněž dostupný ke
stažení na webových stránkách města
na adrese: http://www.mestozlin.cz/
page/39074.czechpoint/.

Zlín patřil mezi 37 měst v republice,
jejichž radnice začaly novou službu
pro občany - Czech POINT - poskytovat
v rámci pilotního provozu. Od května
loňského roku tak mohli občané zís-
kat ověřené výpisy ze tří centrálních 
registrů - obchodního rejstříku, živ-
nostenského rejstříku a katastru ne-
movitostí. Od 2. ledna letošního roku
přibyl výpis z rejstříku trestů, o který
je možné od 18. února 2008 požádat
také na základě úředně ověřené plné
moci. 

Od května 2007 do konce února
2008 vydalo statutární město Zlín cel-
kem 2231 výpisů z Czech POINT. Z to-
ho bylo 465 výpisů z obchodního rej-
stříku, čtyři z živnostenského rejstříku,
269 z katastru nemovitostí a 1493
z rejstříku trestů. 

Získat výpis prostřednictvím Czech
POINT u zlínského magistrátu lze
v budově radnice na náměstí Míru 12
v Městském informačním a turistické-
mu středisku a na pracovišti ověřová-
ní podpisů a listin Odboru občansko-
správního, dále v Odboru živnos-
tenském na Zarámí (bývalá budova po-
jišťovny) a na pracovišti evidence oby-
vatel Odboru občansko-správního
v budově L. Váchy 602.

Czech POINT (Český Podací Ověř-
ovací Informační Národní Terminál) je
projektem Ministerstva vnitra. Jeho cí-
lem je poskytovat občanům ověřené
výpisy z centrálních evidencí a rejstří-
ků na jednom místě, aniž by občan
musel navštívit několik různých úřadů
státní správy. -mm-

Plná moc a výpis z rejstříku trestů

Obyvatelé Zlína každodenně vnímají,
jak vypadá jejich město - jeho ulice, ná-
městí, čtvrti i jednotlivé budovy.
Vnímají viditelnou podobu města. A při-
tom na některých místech přetrvává co-
si "neviditelného" - paměť v objektech,
které tu kdysi stály a už nejsou. Bylo
jich dost a mizely zejména v průběhu
20. století: pivovar a dvůr zámku, fara
a škola vedle kostela, náměstí Trávník,
zaniklé podniky zlínských továrníků,
Masarykovy školy, baťovské sportovní
stadiony, několik koupališť, zlínská zo-

ologická zahrada a leccos jiného.
Mnohé z podoby onoho zaniklého Zlí-
na přibližuje nová knížka nazvaná
"Zmizelá Morava - Zlín". Jednotlivé ob-
jekty se tu podrobně popisují a jsou ta-
ké představeny na 112 archivních foto-
grafiích. Kdo hledá poznatky o tom, jak
se měnila podoba Zlína v 19. a 20. sto-
letí, nalezne v této knížce hodně faktů,
z nichž některé se čtenářům představu-
jí poprvé. Knížka je k dostání ve zlín-
ských knihkupectvích.

-red-

ZMIZELÉ STAVBY ZLÍNA



Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi, abych se s vámi podělil o infor-
mace, které se týkají dalšího okruhu
činnosti, již vykonává MP Zlín. Tato
práce je mnohem méně viditelná
v ulicích našeho města na první po-
hled, nicméně její důležitost je zcela
nepopiratelná. Mám na mysli oblast
prevence kriminality, která zahrnuje

i následují-
cí projekt:

Loňské-
ho roku ve
dvou tur-
nusech se
uskutečni-
lo v budově
M ě s t s k é
policie Zlín
další po-
kračování
D í l č í h o
p r o j e k t u
komplexní-
ho součin-
n o s t n í h o

programu prevence kriminality a so-
ciálně-patologických jevů na místní
úrovni ve Zlíně. Tento projekt nese
název "Nechci být obětí" a je určen
pro ženy, které už se staly obětí trest-
né činnosti, anebo ženy, které se
vzhledem ke svému zaměstnání obětí
stát mohou. 

Teoretická část probíhala v učebně
MP Zlín a praktická část v prostorách
tělocvičny MP Zlín a vedl je speciali-
zovaný instruktor sebeobrany. Jeho
cílem bylo předat účastnicím odbor-
nou pomoc prostřednictvím opatření
režimové, fyzické a technické ochra-
ny.

Přednášející lektoři teoretické části
těchto kurzů byli nejen z řad MP Zlín,
ale i pracovníci Probační a mediační
služby, Intervenčního centra, které se
zaměřuje na domácí násilí, a absol-
ventky UTB, které se na danou 
problematiku zaměřily v rámci svého
vysokoškolského
studia.

Na oba tyto pro-
jekty přispělo fi-
nanční dotací i Mi-
nisterstvo vnitra
České republiky,
odbor prevence
kri-minality v rám-
ci Programu part-
nerství 2007, s 10-
procentním podí-
lem Magistrátu
města Zlína.

Po ukončení kaž-
dého kurzu obdr-
žely účastnice ano-
nymní dotazník.
Tento měl zmapo-
vat prospěšnost
projektu, názory
účastnic na kurz

jako celek a zjistit přínos kurzu pro
účastnice. 

Na předložený dotazník odpovědělo
celkem 28 účastnic kurzu, přičemž
nejpočetněji byla zastoupena skupina
ve věku 36-60 let. Co se týče vzdělá-
ní, nejvíce byly zastoupeny účastnice
se středoškolským vzděláním. Na
otázku, kde se o projektu dozvěděly,
nejvíce žen uvedlo, že v zaměstnání,
což ukazuje na velmi dobrou práci
pracovníků MP Zlín, kteří informovali
vybrané zaměstnavatele o možnosti
účasti v kurzu.

K otázce přihlášení se do kurzu a co
si od toho slibovaly nejvíce respon-
dentek uvedlo, umět se bránit a hned
poté byla zvědavost a získání nových
zkušeností.

Nejvíce obav projevily účastnice
kurzu z ublížení na zdraví, krádeže
a dopravní nehody. Tyto obavy jsou
stupňovány v závislosti na terénu,
kdy nejvíce obav projevily na ulici
a na zalesněných plochách a k tomu
se přidala i denní doba, kdy nejvíce
z nich odpovědělo v noci a večer.

Na dost podstatnou otázku, zda že-
ny v posledních dvou letech podnikly
nějaká opatření ke své ochraně, od-
povědělo 64 % procent, že ne, a zbý-
vajících 36 % uvedlo, že ano. Nicméně
pod pojmem ochrana si představují
něco hmatatelného nebo fyzického.
Jen některé si uvědomily, že tento
kurz je také určitým druhem opatře-
ní. Přitom na otázku, co je do kurzu
přivedlo, většina odpověděla, umět se
bránit.

Na závěr 75 % účastnic sdělilo, že
projekt hodnotí jako vynikající, zbý-
vajících 25 % jako dobrý. Toto je veli-
ce pozitivní výsledek a svědčí o dobré
práci a kvalitní přípravě realizáto-
ra. Některé účastnice v dotaznících
uvedly, že by se projekt měl opakovat
pro více lidí.

Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

MMěěssttsskkáá  ppoolliicciiee  ZZllíínn  ppoohhlleeddeemm
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Necelé dva měsíce zbývají do oficiálního
zahájení 48. mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež ve Zlíně. Přesto se již teď
naplno rozbíhají některé z doprovodných ak-
cí. Festivalový Kinematovlak na svou trasu
vyrazil 1. dubna 2008 z Hradce Králové a le-
tos poprvé se svými pohádkami a večerníčky
pro malé diváky navštíví i Slovenskou re-
publiku. Ve Zlíně můžete kino na kolejích
navštívit od 30. 4. do 2. 5. 2008 na zastávce
Zlín střed. Kinematovlak i letos doprovází
speciální výtvarná soutěž pro děti - letos na
téma Lesní strašidla. Obrázky dětí budou
vystaveny v doprovodném výstavním vago-
nu.

1. duben byl nejen ve znamení startu
Kinematovlaku, ale v tento den se také
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
uskutečnila i první ze série vernisáží
Filmové klapky - Minisalon 2008. Letošní je-
denáctý ročník Minisalonu představil v par-
lamentu více než 100 umělecky ztvárněných
klapek od předních českých i zahraničních
výtvarníků a umělců. Zlínská veřejnost mů-
že tuto výstavu navštívit od 15. 5. 2008
v Galerii pod Radnicí v centru Zlína. Veřejná
aukce vystavovaných klapek se uskuteční
v pátek 6. 6. 2008 od 14.00 hodin v aule
Univerzity Tomáše Bati, Mostní ulice, Zlín.

Letošní ročník festivalu má pro všechny
návštěvníky a příznivce připraveno i několik
novinek. První z nich je přesunutí většiny
festivalových projekcí do nově otevřeného
multiplexu Golden Apple Cinema. Festival
tak získá 6 nových promítacích sálů s celko-
vou kapacitou 1000 míst. Pro festival to zna-
mená nejen rozšíření kapacity projekcí, ale
i užší propojení filmového programu s do-
provodnými akcemi festivalu, jejichž hlav-
ním centrem bude již tradičně náměstí Míru
těsně přiléhající k nákupnímu centru Zlaté
jablko.

Stejně jako v předchozích letech budou
moci hosté a návštěvníci festivalu zhlédnout
přehlídku filmů nebo například ochutnat
tradiční kuchyni jedné z evropských zemí.
Letošní Dny evropské kinematografie jsou
věnovány Velké Británii.

Další novinkou 48. ročníku festivalu je fil-
mová sekce Noční horizonty, ve které budou
uvedeny nejnovější filmy zaměřené na mladé
publikum. "V Nočních horizontech se sejdou
filmy se závažnými či provokativními téma-
ty, která se týkají mladých lidí, ale objeví se
tu také snímky přesahující do světa dospě-
lých - i proto se budou filmy promítat až po
desáté večer," uvádí Petr Koliha, umělecký
ředitel FF Zlín.

K rozšíření festivalu dochází nejen co do
počtu projekčních sálů, ale i co se týká míst
konání festivalu. Festival se letos programo-
vě rozroste do Otrokovic, Vsetína,
Uherského Hradiště a Kroměříže. Během
festivalového týdne bude v každém z těchto
měst vyhrazen jeden den věnovaný filmovým
projekcím a spolu s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou také doprovodnému programu
pro děti a mládež.

V samotném centru Zlína se pak návštěv-
níci mohou těšit na další tradiční festivalové
akce, jakými jsou Dny s Českou televizí,
Večer naděje, Radost tvořit, Odpoledne ve
Slunečnici, Malování na chodníku a mnoho
dalšího. 

Zlín 2008 - 48. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež se uskuteční od 1. do 
6. června 2008.

Více informací naleznete na www.zlin-
fest.cz (FF Zlín)

FFeessttiivvaall  ooddssttaarrttoovvaall
ddoopprroovvooddnnéé  aakkccee

Názory účastnic na přínos kurzu znázorňuje graf.
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Zlín chce zintenzivnit
komunikaci 
s místními částmi Vážení občané,

na svém zasedání dne 13. prosince 2007 schválilo Zastupitelstvo města Zlína rozpočet na rok
2008. Podobně jako v předchozích letech budete mít možnost  seznámit se s tímto rozpočtem
prostřednictvím Magazínu Zlín. Základní přehled má za úkol informovat vás, občany, o cel-
kové výši schváleného rozpočtu, o struktuře příjmů a výdajů a o financování.

PŘÍJMY NA ROK 2008 V KČ

Třída Název Částka v Kč
1 Daňové příjmy 1 015 413 000
2 Nedaňové příjmy 203 168 000
3 Kapitálové příjmy 18 700 000
4 Přijaté dotace 254 324 000

CELKEM PŘÍJMY 1 491 605 000

FINANCOVÁNÍ NA ROK 2008 V KČ

Položka Popis Částka v Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ČS - investiční úvěr 300 mil. Kč
- 45 000 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ČS - investiční úvěr 100 mil. Kč
- 16 668 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček FOMB I.
- 1 234 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček FOMB II.
- 966 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček FOMB III.
- 408 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ -64 276 000

Financování a příjmy celkem: 1 427 329 000 Kč

VÝDAJE NA ROK 2008 V KČ

Oddíl Provozní výdaje Investiční 
výdaje Výdaje celkem

10 Zemědělství 
a lesní hospodářství 4 557 000 0 4 557 000

21 Průmysl, stavebnictví, 
obchod a služby 11 434 000 0 11 434 000

22 Doprava 88 590 000 0 88 590 000
23 Vodní hospodářství 1 592 000 4 500 000 6 092 000
31 Vzdělávání 63 255 000 1 293 000 64 548 000
32 Vzdělávání 116 000 0 116 000
33 Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 88 853 000 1 594 000 90 447 000
34 Tělovýchova 

a zájmová činnost 66 782 000 5 000 000 71 782 000
35 Zdravotnictví 17 012 000 0 17 012 000
36 Bydlení, služby 

a územní rozvoj 167 614 000 7 797 000 175 411 000
37 Ochrana životního prostředí 108 098 000 0 108 098 000
41 Dávky a podpory 

v sociálním zabezpečení 182 640 000 0 182 640 000
43 Sociální péče a pomoc 23 533 000 80 832 000 104 365 000
51 Obrana 4 000 0 4 000
52 Civilní nouzové plánování 947 000 0 947 000
53 Bezpečnost

a veřejný pořádek 47 559 000 0 47 559 000
55 Požární ochr. a integrovaný

záchr. systém 10 836 000 4 500 000 15 336 000
61 Územní samospráva 

a státní správa 236 647 000 9 500 000 246 147 000
63 Finanční operace 83 120 000 0 83 120 000
64 Rozpočtová rezerva 64 500 000 44 624 000 109 124 000

CELKEM VÝDAJE 1 267 689 000 159 640 000 1 427 329 000

Podrobněji se rozpočtu pro rok 2008 budeme věnovat v dalších vydáních Magazínu
Zlín.

Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický

Rozpočet statutárního města Zlína 
na rok 2008 - I. část

Záměr zavést nové formy spolupráce
s příměstskými částmi Zlína doporučuje
Rada města Zlína ke schválení zastupitel-
stvu. 

"Chceme podporovat vznik dalších dob-
rovolných regionálních komisí v jednotli-
vých příměstských částech a jejich propo-
jení na magistrát prostřednictvím
pracovníků existujících úřadoven, či ob-
čanských iniciativ coby tajemníků komi-
sí," řekla primátorka Irena Ondrová. Podle
jejích slov by tito obyvatelé s místní zna-
lostí tlumočili, např. jaké jsou priority
konkrétní místní části. Členy komise ne-
bude určovat magistrát, ale sami lidé z lo-
kality. "Vznik komisí tedy předpokládá ak-
tivní zapojení místních občanů a jejich
spolupráci se členy zastupitelstva a pra-
covníky občanských iniciativ," zdůraznila
I. Ondrová a dodala, že doposud již aktiv-
ně pracují v lokalitách Kostelec, Štípa,
Kudlov, Jaroslavice a Maják.

Druhou navrhovanou změnou je jmeno-
vání členů Zastupitelstva města Zlína pro
určené místní části města. "Chceme, aby
každá část Zlína měla jednoho až dva své
zastupitele, na které by se lidé mohli pří-
mo obracet se svými podněty," vysvětlila
primátorka. "Tito zastupitelé budou pravi-
delně lokalitu navštěvovat," řekla I.
Ondrová.

Třetím navrhovaným krokem je sjedno-
cení dosavadního dvojího pojmenování
občanských iniciativ a úřadoven. "Chceme
zavést jednotné označení občanské inicia-
tivy," upřesnila I. Ondrová.

Tyto změny formy spolupráce s příměst-
skými částmi považují radní za stejně
účinné jako zřízení místních částí. Proto
a také s ohledem na ekonomickou nároč-
nost Rada města Zlína nesouhlasila se zá-
měrem zřídit městské obvody či městské
části ve statutárním městě Zlíně a dopo-
ručila zastupitelstvu záměr k zamítnutí.
Vznik a následná faktická existence měst-
ských částí či městských obvodů s sebou
nese finanční nároky na platy úředníků
i samosprávy, ale také na pořízení a pro-
voz nemovitostí a majetku. "U srovnatel-
ných Pardubic, které mají necelých 89 ti-
síc obyvatel, znamenalo rozdělení na 
8 městských částí nárůst zaměstnanců
úřadů jednotlivých městských částí o 150
osob," řekla primátorka a dodala, že ná-
klady potřebné na provoz zmíněných par-
dubických institucí činí cca 40 mil. Kč
ročně.

Z celkového počtu 24 statutárních měst
se na městské obvody člení pouze osm
měst, z nichž čtyři mají více než 160 tisíc
obyvatel. Členěny jsou Praha (1 204 897
obyvatel), Brno (366 680), Ostrava 
(317 385), Plzeň (164 180), Liberec 
(98 781), Ústí n. L. (97 550), Pardubice 
(88 741) a Opava (60 095).

Podle zákona o obcích se území statu-
tárních měst může členit na samosprávné
městské části nebo městské obvody, po-
kud tak rozhodne zastupitelstvo přísluš-
ného statutárního města ve statutu měs-
ta. Každá městská část či městský obvod
má správní orgány, kterými je úřad, za-
stupitelstvo, rada a starosta. Jejich kom-
petence a rozsah samosprávy určuje obec-
ně závazná vyhláška statutárního města -
statut města. -mm-
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V tomto čísle magazínu vám, milí
čtenáři, přiblížíme další ředitelskou
vilu navrženou arch. Vladimírem
Karfíkem, která prošla v minulém
roce zdařilou rekonstrukcí, a to
Malotovu vilu.

Výstavba vily pro Františka a Julii
Malotovy v tzv. porýnském předhitle-
rovském stylu trvala dva roky, vila

byla kolaudována v květnu roku
1943. Stojí u lesa v jižní časti města
v jedné z nejhezčích čtvrtí, v ulici
Lazy I, a je citlivě zasazena do pozem-
ku svažujícího se směrem na západ,
s krásnými výhledy na město.
Dispoziční řešení architekt vytvořil
podle obdobných zásad jako u ostat-
ních ředitelských vil. V suterénu bylo
umístěno technické zázemí domu,
sklady, byt řidiče se samostatným
vstupem a prostory pro relaxaci, kte-
ré přímo navazovaly na zahradu.
S horními podlažími byl suterén pro-
pojen dvěma schodišti, hlavním
a hospodářským. Přízemí domu bylo
od ulice odděleno předjezdovým dvo-
rem a obsahovalo hlavní vstup do do-
mu, dominantní centrální halu přes
dvě patra s organicky tvarovaným
dřevěným schodištěm, šatnu a soci-
ální zařízení, knihovnu, rozlehlý
obytný pokoj s krbem, oválnou jídel-
nu, kuchyň a dvougaráž. V horním
podlaží pak byly klidové prostory.
Velkoryse řešená ložnice s balkonem
na jižní stranu byla doplněna budoá-
rem, šatnou a koupelnou, další velká
ložnice byla orientována směrem na
západ a nad oválnou částí jídelny mě-
la balkon, do ulice byl umístěn pokoj
hostů, a nad garáží dva pokoje slu-
žebných. Z bohatě dimenzované
schodišťové haly vedl balkon do před-
jezdového dvora.Vila měla valbové
střechy a půda původně nebyla nijak
využita.

Dům byl rodině Malotových zkon-
fiskován v roce 1951 a byl v něm zří-
zen dětský domov, ve kterém bylo
časem umístěno až 51 dětí. K tomu-
to účelu vila slouží prakticky do-
dnes, jenom se změnil charakter za-
řízení na domov rodinného typu. Po
zásadní rekonstrukci, která probě-
hla v roce 2007, zde našlo svůj nový
domov 16 dětí, rozdělených do dvou
rodin. Potěšující je velmi dobrý stav
vily po letech užívání, je patrné, že
o ni bylo dobře pečováno, a že sta-
vební zásahy v průběhu minulých

let naštěstí neznamenaly devastaci
objektu, a proto se zde také zacho-
valo i mnoho původních interiéro-
vých prvků. Např. zařízení knihovny,
hala se schodištěm, dřevěné obklady
stěn, posuvné dveře, vestavěné skří-
ně, částečně i původní obklady
a dlažby, štukové stropy s fabionky
i např. funkční krb. Po náročném
majetkoprávním vypořádání s dědici
a dořešení pozemkových vztahů se
podařilo nynější paní ředitelce zahá-
jit v dubnu 2007 rekonstrukci a ob-
novu vily, která byla zdárně zakon-
čena kolaudací v listopadu 2007.
Projekt zpracovala firma Formica, s.
r. o, a protože v průběhu roku 2007
byla vila řádně zapsána na Seznam
nemovitých kulturních památek, by-
la pod přísným dohledem památká-
řů a také supervizora - brněnské 
kanceláře Transat architekti.
Stavebních prací se zdárně zhostila
stavební firma SMO, s. r. o. Celkové
náklady na obnovu vily byly asi 
15 mil. Kč., tedy cena obdobná jako
při rekonstrukci Vavrečkovy vily,
o které jsme psali v minulém čísle
magazínu. 

I na Malotově vile byla největším
stavebním zásahem adaptace půd-
ních prostor na pokoje se sociálním
zařízením a skladem navazujícím na
protažené hospodářské schodiště.
V 2. nadzemním podlaží, kde byla
ložnicová část, bylo za minimálních
stavebních zásahů vytvořeno 7 po-
kojů, všechna původní sociální zaří-

zení zůstala a byla nově vybavena
včetně obkladů. V přízemí domu by-
la dvougaráž přestavěna na kuchy-
ni, jídelnu a pracovnu pro zaměst-
nance (každá rodina zde má své
stravovací zázemí) a musela být no-
vě osazena okna v místě garážových
vrat. Z bývalé knihovny pana ředite-
le Maloty je nyní pracovna paní ředi-
telky, obývací prostor i jídelna, které
mají dohromady asi 100 m2 slouží
jako denní prostory dětí. Do fasády
jídelny přibylo z důvodu potřeby vět-
šího prosvětlení okno, v místech pů-
vodně projektovaného, ale nerealizo-
vaného. Kdysi venkovní terasa
s krbem pod balkonem hlavní ložni-
ce byla před lety obezděna, nyní by-
la upravena jako zimní zahrada.
V suterénu domu byla ponechána
původní dispozice a také obdobná
náplň. Herna dětí má i dnes přímý
vstup na zahradu. Z bytu řidiče je
udělán startovací byt, a mladým li-
dem je tak usnadněn počáteční
vstup do samostatného života. 

Investor stavby, Krajský úřad
Zlínského kraje, dokázal zajistit ob-
novu vily velmi odpovědně a je jeho
velkou zásluhou, že se mu podařilo
zachovat vilu v původní podobě i s řa-
dou původních interiérových prvků.
Před začátkem stavebních prací byly
provedeny podrobné průzkumy pů-
vodní barevnosti nábytku a stěn, kte-
ré nové provedení respektovalo. Byly
repasovány dřevěné podlahy, obklady

stěn i schodiště, původní nábytek,
i velký krb v obytném pokoji. Byly
provedeny repase původních dveří
a nové, ať už venkovní do zahrady či
vnitřní, byly udělány formou repliky.
Okna zůstala původní, byla nově 
natřena a vytmelena, byly provede-
ny repliky původních klik odlitím.
Tepané okenní a dveřní mříže i zá-
bradlí balkonu do ulice se zachovaly
původní. Bez poškození na vile zůsta-
ly zcela ojedinělé prvky - nárožní za-
lamovaná okna a vikýře částečně za-
puštěné do střešních pozednic a také
atypicky řešené arkýřové okno v obý-
vacím pokoji. Musela být položena
nová pálená střešní krytina, shodná
s původní, strukturované fasádní
omítky byly vyčištěny a vyspraveny.
Původní koncepce zahrady byla ma-
ximálně respektována, pískovcové
zídky a schody i chodníky v zahradě
byly opraveny a jen v nutných přípa-
dech byly vyrobeny repliky poškoze-
ných částí. Přestože byl v původních
plánech projektován zahradní bazén
v návaznosti na relaxační prostory
v suterénu, nebyl nikdy zrealizován
a na jeho místě zůstala hrací plocha
pro děti. Také nikdy nebyla zrealizo-
vána zahradní besídka v severní par-
tii pozemku. V západní části zahrady
bylo zcela nově vybudováno hřiště
s oplocením. Předjezdový dvůr byl
zbaven asfaltu a vydlážděn velkofor-
mátovou betonovou dlažbou.
Bohužel, jeho velkoryse řešený pro-
stor utrpěl umístěním dřevěného
skladu a přístřešku pro auto. Je evi-
dentní, že by stálo za zvážení přemís-
tit sklad mimo centrální nástupní
prostor, např. za dům do zahrady,
dvůr může posloužit pro parkování
aut i bez jejich nadstřešení. Situování
vily je dominantní, tak jako ostatně
dalších ředitelských vil, nad městem,
v nejhornější části ulice a jsou od ní
působivé výhledy na Zlín v údolí. Na
centrální část města s dominantou
21. budovy, hotelem Moskva, inter-
náty i na sídliště Jižní Svahy. Právě

odsud můžete při procházce nejlépe
vidět kontrast zdařilé výstavby s bo-
dovými domy v zeleni v 1. etapě síd-
liště a následné etapy s věžovými 
deskovými domy, která negativně
a bohužel natrvalo poznamenala
městský horizont. 

Ing. arch. Dagmar Nová,
hlavní architektka
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PROGRAM DNE ZEMĚ 2008
Je tady opět jaro a s ním blížící se

mezinárodní svátek naší planety -
Den Země.

Děti, rodiče a všichni ostatní,
přijďte se pobavit, poučit, zúčastnit
se soutěží, dozvědět se něco nového
i zamyslet se nad tím, jak přírodu
šetřit a ne jen z ní brát. 

U příležitosti oslav tohoto svátku
ožije letos již pošestnácté zlínské
náměstí dne 22. dubna 2008 od
9.00 do 17.00 hodin bohatým pro-
gramem. Součástí letošního Dne
Země budou další doprovodné akce
v rámci celého týdne. Vyberte si:

NEDĚLE 20. 4. 2008

Zoo Lešná Zlín
"Žáby bijí na poplach!"- téma letoš-
ního Dne Země v Zoo Lešná.
Veřejnosti budou představeny žabí
vzdělávací panely, pro děti bude při-
praven kvíz a žabí hry, do programu
je také zařazeno vyhlášení výsledků
školní fotografické soutěže "Svět
tropického pralesa v Zoo Zlín" a za-
hájení fotografické soutěže pro ve-
řejnost "Vyfoť si svou žábu".

PONDĚLÍ 21. 4. 2008

ZŠ Štípa
V rámci projektu Ekoškola uskuteč-
ní žáci školy "Den činu". Jeho hlav-
ní náplní bude čištění vodních toků
ve Štípě, úklid obce a činnost dílen
s ekologickými výrobky na škole.

ÚTERÝ 22. 4. 2008

Náměstí Míru - letošní ročník na
téma "Domácí ekologie"
9.00 - 17.00 
Ekojarmark na náměstí Míru - stán-
ky s prezentacemi základních škol,
organizací a ekologických sdružení,
u kterých si děti a veřejnost ověří
své znalosti, dovednosti, zasoutěží
si o ceny. Po celý den moderovaný
program na pódiu plný her, zábavy
i poučení.

9.30 - 10.30 
"Had leze z ďúry" - vystoupení dět-
ského folklorního souboru Zobáček
při MŠ tř. Svobody - Malenovice 
"Ola ole" a "Pestrý věneček lidových
písní" - vystoupení MŠ Santražiny
"Vítání jara" - vystoupení dětského
lidového souboru DDM ASTRA
Laštověnka

10.30 - 11.00 
Vyhodnocení soutěže pro školy na
téma "Naše zdravé školní dopoled-
ne", vernisáž nejlepších prací
a výtvarná soutěž "Můj úsporný
dům"

11.00 - 11.30
"Ochrana obojživelníků" - předsta-
vení ZŠ Štípa od 11.00 hodin.
Skládání znaku města Zlína z PET
vršků, poznávací soutěž pro ná-
vštěvníky ekojarmarku 

12.00
Přivítání účastníků Valného shro-
máždění projektu Energy in Minds!
ve Zlíně

13.00 - 13.30 
Ukázka pejsků z Útulku pro zvířata
v nouzi Vršava 

13.30 - 14.00
"Máme rádi čistý vzduch" - scénka
dětí školní družiny ZŠ Křiby a hu-
dební školy YAMAHA 

14.00 - 15.00
"Chováme doma ne zrovna běžná zví-
řata" - živá zvířata mezi vámi s poví-
dáním Karla Kerouše 

15.00 - 17.00
Koncert kapely SUDOVJAN - přijďte
si pro nevšední zážitek s nadčasově
interpretovanou tradiční (nejen) mo-
ravskou hudbou

Park u Krajské knihovny Františka
Bartoše - Sad Komenského

9.00 - 17.00 
Program skautů plný her pro všech-
ny školáky

9.00 - 17.00
Zábavné lanové aktivity - přijďte si
protáhnout svá těla, zařádit si ve
výškách pod heslem Klesáme výš,
stoupáme níž s UNGUŽBUNGU-
DUNGU

Budova radnice, místnost č. 101

14.00 - 14.30 
Ukázka ekologického výukového pro-
gramu "Myšák neposeda" pro učitele
a zájemce z široké veřejnosti - DDM
ASTRA

14.30-15.00
Ukázka zvířátek ze ZOO DDM ASTRA
a prezentace zájmového kroužku
Teraristi

STŘEDA 23. 4. 2008

15.00 - 16.30
Veřejné setkání na téma " Koncepce
EVVO ve městě Zlíně" (budova radni-
ce, místnost č. 101). 
Rezervace míst a informace na dag-
marsimkova@muzlin.cz, telefon. čís.:
577 630 199. 

ČTVRTEK 24. 4. 2008

9.00 - 14.00
Mezinárodní seminář "Vliv chování
obyvatel na spotřebu energií ve stan-
dardních a nízkoenergetických do-
mech" pořádaný v rámci projektu
Energy in Minds! (přednáškový sál
TIC ve 23. budově baťovského areá-
lu) 

od 9.00
"Poznej a chraň", ekologická soutěž
pro školy podpořená Zlínským kra-

jem na téma "Ochrana přírody ve
Zlínském kraji" (místo konání ZŠ Že-
lechovice). Informace na eko4lis-
tek@seznam.cz, tel.: 577 636 314,
731 106 507 - Ekocentrum Čtyřlís-
tek

PÁTEK 25. 4. 2008 

od 9.00
"Poznej a chraň", ekologická soutěž
pro školy podpořená Zlínským kra-
jem na téma " Ochrana přírody ve
Zlínském kraji" (místo konání ZŠ Že-
lechovice). Informace na eko4lis-
tek@seznam.cz, tel.: 577 636 314,
731 106 507 - Ekocentrum Čtyřlís-
tek

18.00
Netopýří výšlap - večerní vycházka
pro rodiče s dětmi za zvuky nočního
života v lese s odborným komentá-
řem ornitologa; akce bude zakonče-
na na Hvězdárně Zlín pozorováním
večerní oblohy.
Sraz na točně trolejbusu č. 3 a 13,
Lesní čtvrť. Akce proběhne ve spolu-
práci s MŠ Slovenská 1808 (MŠ "Na
cestě za zdravím"). 

SOBOTA 26. 4. 2008

od 13.00
"Cesta pohádkovým lesem" pro děti
a rodiče s opékáním špekáčků v cíli
(lesík na JS - Podlesí u dřevěných
soch). Informace na www.ddmast-
ra.cz, tel.: 577 142 742 - DDM AST-
RA

ÚTERÝ 29. 4. 2008

9.00 - 15.00
II. Krajský veletrh globální výchovy
ve Zlíně pro učitele, neziskové orga-
nizace a veřejnost (Střední zdravotní
škola v Bartošově čtvrti). Program
bude složen ze seminářů a dílen.
Rezervace míst a informace na
eko4listek@seznam.cz, telefonní čís-
la: 577 636 314, 731 106 507 -
Ekocentrum Čtyřlístek

Některé základní školy využily na-
bídky odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína
a v rámci této akce uklidí okolí své
školy nebo vyčistí koryta vybraných
potoků.

Na Dni Země s Magistrátem města
Zlína spolupracují:

Zoo a zámek Zlín-Lešná, Technic-
ké služby, s. r. o., Dům dětí a mláde-
že ASTRA Zlín, Junák-svaz skautů
a skautek ČR, Zlín, Zelené bydle-
ní, o.s., MŠ Slovenská 1808, MŠ
Santražiny, MŠ Malenovice - tř. Svo-
body, ZŠ Štípa, ZŠ Komenského 1,
ZŠ Praktická-Mostní, ZŠ speciální
a Praktická při DD Zlín, Odborné uči-
liště a Praktická škola Klečůvka, ZŠ
Okružní, ZŠ Křiby, ZŠ Želechovice,
ZŠ Dřevnická, ZŠ M. Alše, ZŠ Štefá-
nikova, SOU Otrokovice.
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Ve dnech 12. 4., 26. 4. a 10. 5. se
uskuteční na území města Zlína jarní
úklid zajišťovaný odborem životního
prostředí a zemědělství Magistrátu
města Zlína a Technickými službami
Zlín, s. r. o. Od občanů města Zlína bu-
de sbírán v rámci úklidové akce velko-
objemový odpad a odpad ze zahrad.

Ve stanovené soboty budou od 9 do
16 hodin v níže uvedených lokalitách
přistaveny velkoobjemové kontejnery
nebo speciální vozidlo Technických slu-
žeb Zlín, s.r.o.

Upozornění:
Úklid není určen pro nebezpečný od-

pad (akumulátory, ledničky, televizory,
zbytky barev a olejů)

SOBOTA 12. 4. 
Malenovice - ulice Mlýnská 
Malenovice - ulice Zabrání 
Malenovice - ulice Brigádnická 
Náves Louky 
Podhoří - ulice Svat. Čecha na sídlišti
u garáží 
Prštné - Kútíky 
Mladcová - Nadhumení 
Mokrá - u bývalého dětského domova 
lokalita Zlínské Paseky - točna MHD 
Jižní Svahy - Nad Stráněmi 

- Valachův žleb 
- Na Honech I
- křižovatka Podlesí I a II 
- Středová "u hřiště" 

SOBOTA 26. 4.
ulice Na Požáře
ulice Sadová

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

SOBOTA 10. 5.
Vršava - před domem č. p. 243 
Vršava - před domem č. p. 225
Nivy I
Podvesná VIII
Obeciny VII
Bartošova čtvrť- ulice Zborovská

- ulice M. Knesla 
Příluky

- Pančava
- kaplička
- před restaurací 

"Přístav" 
- Štákovy Paseky 

Morýsovy domy - u garáží 
ulice Boněcko I
ulice Prostřední
Lazy - u Krajské veterinární správy Zlín 

Magistrát města Zlína společně
s Technickými službami Zlín, s.r.o., žá-
dají občany, aby odpad ukládali pouze
do připravených nádob nebo speciální-
ho vozidla.

JARNÍ ÚKLID 2008

V níže uvedených termínech a lokalitách
budou pracovníci Technických služeb,
s.r.o., provádět blokové čištění, tzn. čištění
komunikací, chodníků a asfaltových od-
stavných ploch. 

Pro kompletní úklid chodníku i vozovky
je nezbytně nutné, abyste respektovali do-
pravní značky "Zákaz zastavení", které bu-
dou v lokalitách umístěny vždy 1 týden
před termínem čištění. Při nerespektování
dopravního značení může být Vaše auto
odtaženo.

Dodržování zákazu zastavení v lokali-
tách dle harmonogramu blokového čištění

budou kontrolovat strážníci Městské poli-
cie Zlín.

Termín
Lokalita STŘEDA
Kvítková 2. 4.
Sadová 9. 4.
Tř. T. Bati - parkovací 9. 4.
pruh před Zlíňankou 
Sokolská 16. 4.
Zarámí 16. 4.
Havlíčkovo nábřeží 
kolem nemocnice 23. 4.
Kúty 30. 4.
Padělky IX. 7. 5.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

V úterý 26. 2. 2008 se na Základní škole
Komenského I na Havlíčkově nábřeží usku-
tečnilo veřejné setkání s občany městské čás-
ti Podvesná k projektu " Pilotní sběr bioodpa-
dů z domácností a zahrad".

Náměstek primátorky Mgr. Steska, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství Ing.
Pavlovová a ředitel Technických služeb Zlín,
s.r.o., Ing. Kostelník seznámili občany s pro-
jektem sběru bioodpadů na Podvesné.
Občané byli podrobně informováni o jednotli-
vých krocích pilotního projektu sběru biood-
padů, o legislativě a zkušenostech z třídění
bioodpadu v jiných městech. 

Bioodpady se začnou v městské části
Podvesná sbírat již na začátku měsíce května
2008. 

TERMÍNY ROZVOZU ODPADOVÝCH 
NÁDOB NA BIOODPAD:

Každou sobotu od 8.00 do 16.00 hodin 
Podvesná VII - IX 5. 4. 
Podvesná X - XII 12. 4. 
Podvesná XIII - XV 19. 4. 
Podvesná XVI - XVII 26. 4. 

Vozidlo Technických služeb Zlín, s.r.o., 
bude přistaveno uprostřed jednotlivých ulic.
Žádáme občany, aby si ve výše uvedených
termínech vyzvedli nádoby na bioodpad.

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

PŘEHLED SVOZU BIOODPADŮ 
NA PODVESNÉ IV - XVII
Vždy v pondělí
5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 

28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10. 
a 20. 10.

Děkujeme Vám za spolupráci při třídění
a využití bioodpadů!

Informace o Projektu pilotního sběru bio-
odpadů z domácností a zahrad: www.mesto-
zlin.cz, tel.: 577 630 244, 577 111 411

PPiilloottnníí  ssbběěrr  bbiiooooddppaaddůů

Nadační fond Rozum a Cit pořádá
17. dubna již tradičně svoji celorepubliko-
vou sbírku na podporu opuštěných dětí
a pěstounských rodin. Do projektu
Sluníčkový den se v letošním roce zapojí na
1400 studentů středních škol ze 70 měst
České republiky a přes 60 mateřských a zá-
kladních škol. V ulicích se budete moci set-
kat s kovovými plackami nebo magnetkami
nesoucími symbol naší sbírky - sluníčko.
Cena předmětu je 30 Kč. Výtěžek sbírky bu-
de použit na nákup zdravotnických, rehabi-
litačních a výukových pomůcek pro děti vy-
růstající v pěstounských rodinách. Nadační
fond dále pravidelně podporuje služby od-
borné pomoci při výchově dětí v pěstounské
péči a aktivity sloužící k rozvoji náhradní ro-
dinné péče. 

Více informací o nadačním fondu a ná-
hradní rodinné péči naleznete na www.rozu-
macit.cz, případně na www.pestounskape-
ce.cz. Činnost fondu můžete podpořit
i zasláním dárcovské sms ve tvaru: "DMS
ROZUMACIT" na číslo 8777. Prosím, pomoz-
te nám pomáhat i Vy!

SSLLUUNNÍÍČČKKOOVVÝÝ  DDEENN

Do Želechovic bude zavedena 
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zavést od dubna zkušební provoz
městské hromadné dopravy do Žele-
chovic odsouhlasila Rada města Zlína
a doporučila zastupitelstvu ke schvále-
ní. Jestliže vysloví souhlas také zastu-
pitelé, budou dopravu mezi Želechovi-
cemi a Sportovní halou zajišťovat
hybridní trolejbusy, které v úseku
Příluky - Želechovice pojedou na pohon
diesel agregátem. Linka bude označena
č. 12.

Ve všední den bude na této lince jez-

dit 14 spojů, o víkendu šest. Cena ne-
přestupné dvacetiminutové jízdenky
bude devět korun, přestupné čtyřiceti-
minutové dvanáct.

Navržená trasa linky: Sportovní hala,
náměstí Práce, náměstí Míru,
Slovenská, Prostřední, Spojovací,
Příční, Slínová, Obeciny, Přílucká,
Pančava, Příluky, Želechovice, křižovat-
ka, Želechovice střed a Želechovice,
Příční a zpět.

-mm-



Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit... Film oceněný OSCAREM
2007 v kategorii "nejlepší výprava". V hlavních rolích Johnny Depp
a Helena Bonham Carter. Režie: Tim Burton

Čtvrtek 24. dubna v 17 a v 19.30 hodin (a)
EDITH PIAF
Francie/Anglie/ČR-2007-140 minut-titulky-Bioscop-(15)
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si poulič-
ním zpěvem - přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti... 
Režie: Olivier Dahan

Pátek 25. - středa 30. dubna v 17 hodin (kromě pondělí 28. 4.)
HORTON
USA-2008-85 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i do-
spělé. Pozor, přichází HORTON! Slon, se kterým si užijeme spoustu le-
grace!
Režie: Jimmy Hayward a Steve Martino

Pátek 25. - středa 30. dubna v 19.30 hodin (kromě pondělí 28. 4.)
KARAMAZOVI
ČR/Polsko-2008- 100 minut-premiéra-Cinemart-(0)
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický Zelenkův
humor, nadsázka a mystifikace. V hlavních rolích Ivan Trojan, Igor
Chmela, Martin Myšička, David Novotný
Režie: Petr Zelenka

V pondělí 28. dubna KINO NEHRAJE
Agentura Pragokoncert pořádá:
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS 
- opět v nové a zcela originální show
Začátek v 19 hodin

V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

5. 4. - O MYŠÍCH VE STANIOLU - 63 minut
12. 4. - MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH I. - 63 minut
19. 4. - VLÁČEK KOLEJÁČEK - 65 minut
26. 4. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY III. - 66 minut

23. 4. v 9.30 hodin - Promítání pro MŠ a rodiče s dětmi
KAMARÁD KRTEČEK - 63 minut 

Velké kino je oficiální prodejce sítě TicketPro a TicketPortal. Kromě
vstupenek do Velkého kina Vám nabízíme i možnost zakoupit vstu-
penky na kulturní akce pořádané v celé ČR i v Evropě.
Otvírací doba: pondělí - pátek od 9 do 20 hodin
Telefon: 577 432 936, 577 437 008

Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284

Úterý 1. dubna v 19 hodin FK ANÝZ
ROZPOMÍNÁNÍ NA ZRCADLENÍ
ČR-2007-92 minut-premiéra-AČFK-(0)
Evald Schorm a Ivan Vojnár v jednom dokumentárním filmu. Pražské
předjaří po 40 letech... Režie: Ivan Vojnár a Evald Schorm

Čtvrtek 3. dubna v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
USA-2008- 95 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Jejich svět je blíž, než si myslíte... Režie: Martk Waters

Pátek 4. - neděle 6. dubna v 17 hodin
ŘÍŠE HRAČEK
USA-2007-92 minut-český dabing-Bioscop-(O)
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hra-
ček Pana Magoria! Dustin Hoffman a Natalie Portmanová v hlavních
rolích rodinného filmu. Režie: Zach Helm

Pátek 4. - sobota 5. dubna v 19.30 hodin
3:10 VLAK DO YUMY
USA-2007-117 minut-titulky-premiéra-Intersonic-(15)
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade (Russell Crowe) se svou
bandou přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti všechny postřílejí
a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá chybu... 
Režie: James Mangold

Pondělí 7. dubna v 19 hodin (a)
NOC PATŘÍ NÁM
USA-2007-117 minut-titulky-premiéra-Palace Picture-(15)
Dva bratři na opačných stranách zákona... V hlavních rolích Joaquin
Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall
Režie: James Gray

Úterý 8. dubna v 19 hodin FK ANÝZ
ZEMĚ ZASLÍBENÁ
Polsko-1974- 178 minut-titulky-AČFK-(0)
Mimořádně osobitý přepis románu W. S. Reymonta, který je věnován
zrodu městské průmyslové společnosti v posledních dvou desetiletích
minulého století... V hlavních rolích Daniel Olbrychski, Wojciech
Pszoniak, Andzej Seweryn. Režie: Andrzej Wajda

Čtvrtek 10. dubna v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)

KINO KVĚTEN

CENTRÁLNÍ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

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

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

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

tel. 577 432 936

Úterý 1. - středa 2. dubna v 17 a v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-120 minut-premiéra-Bontonfilm-(12)
Osudy tří hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž náhod-
né setkání rozpoutá příběh lásky, přátelství a odpuštění...
V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý,
Marek Daniel Režie: Bohdan Sláma

Čtvrtek 3. dubna v 17 a v 19.30 hodin (a)
MICHAEL CLAYTON 
USA-2007-119 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
V hlavní roli dramatu George Clooney 
Film s nominacemi na OSCARA 2007
Režie: Tony Gilroy

Pátek 4. - neděle 6. dubna v 17 a v 19.30 hodin 
+ pondělí 7. - středa 9. dubna v 17 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
USA-2008- 95 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Tři sourozenci se stěhují do odlehlého panského sídla prastrýce
Spiderwicka. Čeká je tam největší dobrodružství jejich života... 
Režie: Mark Waters

Pondělí 7. - středa 9. dubna v 19.30 hodin 
ONCE
Irsko-2006-85 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
On (Glen Hansard) je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně
svého otce. Ona (Markéta Irglová) je výborná pianistka z Čech, která
odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Ti dva se samo-
zřejmě potkají... Film získal prestižní ocenění OSCAR na nejlepší píseň
Falling Slowly. Režie: John Carney

Pondělí 7. dubna v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Velká Británie-2007-114 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním devět
let starého snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů.
Režie: Shekhar Kapur

Čtvrtek 10. dubna v 17 a v 19.30 hodin (a)
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
USA-2007-122 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Žádná úniková cesta není bezpečná - V hlavních rolích Javier Bardem,
Josh Brolin,Tommy Lee Jones. Režie: Ethan a Joel Coenové

Pátek 11. - neděle 13. dubna v 17 hodin 
+ pondělí 14. - středa 16. dubna v 19.30 hodin
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA-2008-102 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Podle skutečné události. Toto by si přece nikdo nevymyslel...
V hlavních rolích Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman 
Režie: Mike Nichols

Pátek 11. - neděle 13. dubna v 19.30 hodin 
+ pondělí 14. - středa 16. dubna v 17 hodin
BOBULE
ČR-2007-90 minut-premiéra-Bioscop-(0)
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější - druhou pro mě na kuráž!
V hlavních rolích letní komedie Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer,
Tomáš Matonoha, Miroslav Táborský. Režie: Tomáš Bařina

V neděli 13. dubna uvádí Agentura Pragokoncert Zlín
"KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM" 
Představení plné písniček a povídání pro děti
Začátek v 10 hodin

Středa 16. dubna ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-SPI-(0)
Tragikomedie ze současné vesnice o dvou bratrech (Ivan Trojan a Jan
Budař), které osudově rozděluje (nejen) jedna žena (Soňa Norisová) -
na motiv skutečných událostí
Režie: Jiří Vejdělek

Čtvrtek 17. dubna v 19 hodin KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá: 
KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI
Dlouho očekávaný zlínský koncert Jarka Nohavici, jehož součástí bu-
de křest nového alba Ikarus. 

Pátek 18.- neděle 20. dubna v 17 a v 19.30 hodin 
+ pondělí 21.- středa 23. dubna v 17 hodin
10 000 PŘ.N.L.
USA-2008-109 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Legenda. Bitva. První hrdina. Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis
v hlavních rolích dobrodružného historického příběhu. 
Režie: Roland Emmerich

Pondělí 21.- středa 23. dubna v 19.30 hodin
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
USA-2007-116 minut-titulky-WarnerBros-(15)

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější - druhou pro mě na kuráž!
V hlavních rolích letní komedie Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer,
Tomáš Matonoha, Miroslav Táborský.
Režie: Tomáš Bařina

Pátek 11. - neděle 13. dubna v 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
USA-2007-87 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen
že umí mluvit, umí i výborně zpívat... Režie: Tim Hill 

Pátek 11. - sobota 12. dubna v 19.30 hodin
LOVEC DRAKŮ
USA-2008-127 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Vždycky existuje způsob, jak napravit chybu... 
Režie: Marc Foerster

Pondělí 14. dubna v 19 hodin (a)
HALLOWEEN
USA-2007-109 minut-titulky-premiéra-Palace Picture-(18)
Před 15 lety vyvraždil Michael Meyers polovinu své rodiny. Nyní se vra-
cí, aby našel svoji malou sestru... Nová adaptace jednoho z nejslav-
nějších hororů. V hlavních rolích Tyler Mane, Malcolm McDowel,
Danny Trejo, Sheri Moon
Režie: Rob Zombie

Úterý 15. dubna v 19 hodin FK ANÝZ
KRAJINA PO BITVĚ 
Polsko-1970-103 minut-titulky-AČFK-(0)
Hrdinou filmu je mladý chlapec, který byl za války zatčen a uvězněn
v koncentračním táboře. Osvobodila ho spojenecká vojska a ocitl se
v táboře pro bezdomovce, kteří se nechtějí vrátit do svých zemí, proto-
že nesouhlasí se změnami, k nimž tam došlo... V hlavní roli Daniel
Olbrychski
Režie: Andrzej Wajda

Čtvrtek 17. dubna v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
10 000 PŘ.N.L.
USA-2008-109 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Legenda. Bitva. První hrdina. Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis
v hlavních rolích dobrodružného historického příběhu
Režie: Roland Emmerich

Pátek 18. - neděle 20. dubna v 17 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Španělsko/Německo/Francie-2008-117 minut-český dabing-SPI-(0)
Asterix a Obelix jsou zpět! Tentokrát vás čeká příběh plný sportovního
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa....
Režie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann

Pátek 18. - sobota 19. dubna v 19.30 hodin
MONSTRUM
USA-2008- 84 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Tato noc změní život všem. A některým ho ukončí....
Režie: Matt Reeves

Pondělí 21. dubna v 19 hodin (a)
ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY DO BĚLORUSKA
2008-85 minut-české titulky-premiéra-Falcon-(12)
Autentická výpověď o osudech českých Židů, kteří jako jedni z mála
přežili nacistické deportace do Lotyšska, Běloruska, Estonska
a Polska. Režie: Lukáš Přibyl

Úterý 22. dubna v 19 hodin FK ANÝZ
CONTROL
Velká Británie/USA-2007-121 minut-titulky-premiéra-Aerofilm-(12)
Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních
britských Joy Division... 
Režie: Anton Corbijn

Čtvrtek 24. dubna v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
KARAMAZOVI
ČR/Polsko-2008- 100 minut-Cinemart-(0)
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický Zelenkův
humor, nadsázka a mystifikace. V hlavních rolích Ivan Trojan, Igor
Chmela, Martin Myšička, David Novotný
Režie: Petr Zelenka

Pátek 25. dubna v 17 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
KONEC
Maďarsko-2007-105 minut-titulky-AČFK-(0)
Bláznivá road movie o starém manželském páru Emilovi a Hédi.
Jednoho dne se ale Emil rozhodne vyloupit poštu - tím začíná jeho ne-
tradiční cesta světem zločinu... 
V hlavních rolích Emil Keres a Teri Földi. 
Režie: Gábor Rohonyi

Pátek 25. - sobota 26. dubna v 19.30 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR-2008-100 minut-Falcon-(12)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách
lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo.
V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr 
Režie: Dušan Klein 

Sobota 26. - neděle 27. dubna v 17 hodin
LET’S DANCE 2 STREET DANCE
USA-2008-98 minut-premiéra-SPI-(12)
Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš... 
V hlavních rolích romantického hudebního filmu Robert Hoffman,
Briana Evigan, Will Kemp. 
Režie: Jon Chu

Pondělí 28. dubna v 19 hodin (a)
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
USA-2007-122 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Žádná úniková cesta není bezpečná....
V hlavních rolích Javier Bardem, Josh Brolin,Tommy Lee Jones
Režie: Ethan a Joel Coenové

Duben  v  ku l tu ře



V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI
IMOS Zlín, s.r.o.- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

6. 4. - DÁŠENKA II. - 68 minut
13. 4. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY IV. - 63 minut
20. 4. - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA - 60 minut
27. 4. - ZAHRADNÍKŮV ROK - 68 minut

22. dubna v 9 hodin - Promítání pro MŠ a rodiče s dětmi
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA - 66 minut

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
Po předložení 9 vstupenek (z různých představení ve Velkém kině ne-
bo kině Květen v Malenovicích) dostanete 10. vstupenku zdarma.
Volnou vstupenku můžete využít na jednu ze čtvrtečních předpremiér
v kině Květen v Malenovicích nebo na některou z artových (a) projekcí
ve Velkém kině. Akce platí do 30. dubna 2008

na Malé scéně ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín

e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz
Tel.: 577 432 079, 777 019 109; www.malascenazlin.cz

VŽDY VE STŘEDU
2. 4. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
GRBAVICA 
Rak./Něm./Bos.-Her./Chor., 2005, 90 min., titulky, 
scénář a režie: Jasmila Zbanic
Grbavica je film o Sarajevu po válce - o naději, která se velmi zvolna,
urputně a bolestně vrací do srdcí lidí, kteří prošli válkou. Grbavica je
film o bolesti, která bude ještě dlouho trvat.

9. 4. - 19.30 hod. - vstupné 55 Kč
PĚT PŘEKÁŽEK
Dánsko/Švýcarsko/Belgie/Francie/2003, 90 min., dánsky/anglic-
ky/francouzsky/španělsky +české titulky. 
Scénář a režie: Lars von Trier, Jorgen Leth
Film je stylizovaným dokumentem, který ve výsledku odhaluje mnohé
z tvůrčích postupů obou zúčastněných autorů a přináší dosud nevi-
děný pohled na proces vzniku filmového díla.

16. 4. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
KRTEK
Mexiko, 1970, 125 min., španělská verze - české titulky, 
scénář a režie: Alejandro Jodorowsky
Krtek je dílem naprosto nespoutané fantazie, uhrančivý, provokativní
western, který vlastně westernem není. Je v něm spousta krve, ale na-
tolik "červené", že spíše vykresluje výtvarné obrazy, než aby odpuzo-
vala.

23. 4. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
CONTROL 
VB/USA, 2007, 121 min., titulky, režie: Anton Corbijn
Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních
britských Joy Division, kteří na konci 70. let spolu s ostatními kape-
lami z Manchesteru definovali nový směr populární hudby. 

Pátek 25. 4. - 13.30 hod. - vstupné 25 Kč
JEN POČKEJ, ZAJÍCI 
SSSR, 1969, 80 min. Režie: V. Kotěnočkin

30. 4. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
UMĚNÍ PLAKAT
Dánsko 2006, 106 min., titulky, režie: Peter Schonau Fog
Příběh své rodiny vypráví jedenáctiletý Allan, jehož duševně nemocný
otec je pro svou schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným pohřeb-
ním řečníkem. Doma si však otec vynucuje soucit celé rodiny. Allan se
rozhodne udělat cokoli, aby otce udělal šťastným a rodinu dal znovu
dohromady... 

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856

www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL
1. úterý - 15.00 hodin
ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK - přehlídka mateřských škol
ZADÁNO

2. středa - 19.00 hodin 2
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

3. čtvrtek - 10.00 hodin 29
3. čtvrtek - 14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

3. čtvrtek - 19.00 hodin 11
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

4. pátek - 19.00 hodin 7
Niccolo Machiavelli: MANDRAGORA
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha

MĚSTSKÉ DIVADLO

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
5. sobota - 19.00 hodin 8
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: 
DEKAMERON

8. úterý - 20.00 hodin
KONCERT HANY HEGEROVÉ
pořádá Agentura Velryba Zlín

9. středa - 20.00 hodin
KONCERT HANY HEGEROVÉ
pořádá Agentura Velryba Zlín

10. čtvrtek - 14.30 hodin 26
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

11. pátek - 19.00 hodin
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA

12. sobota - 17.00 hodin PREMIÉRA
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

13. neděle - -16.00 hodin
POCTA JANÁČKOVI
Společný koncert Valašského souboru Kašava a Filharmonie B. Mar-
tinů

15. úterý - 10.00 hodin
15. úterý - 14.30 hodin 27
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

16. středa - 10.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU 
aneb Pečení holubi

16. středa - 17.00 hodin 21
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

17. čtvrtek - 19.00 hodin 10
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff 
KABARET

18. pátek - 19.00 hodin 5
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON

19. sobota - 19.00 hodin 6
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

20. neděle - 14.30 hodin 20
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

24. čtvrtek - 19.00 hodin 11
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

25. pátek - 19.00 hodin 4
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON

26. sobota - 19.00 hodin PREMIÉRA
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

27. neděle - 17.00 hodin
JARNÍ KONCERT SDOM ZLÍN
hosté: Spojený dychový orchester ZUŠ Bojnice - Slovensko

28. pondělí - 19.00 hodin
SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2007
ZADÁNO

29. úterý - 19.00 hodin 1
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

30. středa - 20.00 hodin
MISS ACADEMIA ČR 2008
Finálový galavečer soutěže o "nej" vysokoškolačku pořádá FMK UTB 
ve Zlíně

9. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Emilio Salgari - Konrád Popel:
Sandokan a piráti z Mompracemu

23. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Alois a Vilém Mrštíkové:
Maryša

1. úterý - 19.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?
v rámci cyklu KAUZA Ž

STUDIO „Z“

DIVADLO V ARŠE
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21. pondělí - 19.00 hodin
FLIRTOVÁNÍ S DIVADLEM
Zdeněk Zapletal a jeho dialogy mezi mužem a ženou
v rámci cyklu KAUZA Ž

4. pátek - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

8. úterý - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU 
divadelní talk show Heleny Simerské s Helenou Čermákovou
a Gustavem Řezníčkem

18. pátek - 18.00 hodin
EVŽEN JECHO - PÍSEŇ ŽIVOTA
večer poezie a hudby, účinkují: Pavel Vacek, Helena Žurková, Josef
Vyžrálek

prodej vstupenek na KVĚTEN bude zahájen 14. dubna 2008
(pro předplatitele prodej již od 11. března - předplatenku s sebou)

2. 5. - 19.00 hodin DERNIÉRA
Johann Wolfgang Goethe
FAUST (Pokušení a vykoupení)

2. - 17. 5. 
Mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ 2008 STRETNUTIE 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění. o.p.s.
(zde sídlí i div. Mandragora), Dřevnická 1788, 760 01 Zlín, 

www.skolaumeni.cz, info@skolaumeni.cz, rezervace tel.: 777 198 400

8. 4. - ŽENSKÝ PRSTOKLAD 
Režie: Pavel G.

15. 4. - Art- Man and Women: PRO NIKOHO NIC
Režie: Rosťa Marek

22. 4. - ŽENSKÝ PRSTOKLAD
Režie: Pavel G.

29. 4. - ROMEO DELL’ARTE JULIE
Režie: Konrád Popel

Začátek vždy v 19.00 hod., vstupné činí 35 Kč 
Vstupenky možno rezervovat na tel.: 777 198 400
Adresa školy: Zlínská vyšší odborná škola umění

Dřevnická 1788, Zlín
www.skolaumeni.cz, info@skolaumeni.cz 

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

1. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 h
Taneční divadlo Company ProART Praha - BAROCKO
V náručí mužů
Představme si svůj všední den jako inscenaci pompézního divadla
a nechme rozeznít skryté struny našich barokních duší.
Tančí a hrají: Company ProART - Lenka Kolářová, Petr Kolář, Alena
Pajasová, Mirka Prokešová
Režie a choreografie: Martin Dvořák

3. 4.- Komorní sál - 19.00 h
HORKÁ LINKA (Hotline) 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

4. 4. - Kavárna Café Malá scéna - 19.00 h
TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575307

5. 4. - Kavárna Café Malá scéna - 15.30 h
ČTENÍ Z GOTTLANDU
Kniha zajímavým způsobem, s nadhledem poučeného cizince, zpraco-
vává osudy českých velikánů: rodiny Baťů, Lídy Baarové, Stalinova po-
mníku, Karla Gotta... 
Jde o studentské, lehce recesivní, čtené divadlo

5. 4. - Komorní sál - 19.00 h
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způ-
sob existence, hra jako možnost. 

6. 4. - Komorní sál - 15.30 h
TYGŘÍK PETŘÍK
PREMIÉRA
Na půl loutková pohádka z cirkusového prostředí o malém bojácném
tygříku Petříku, který si své tygří pruhy musí zasloužit svou odvahou.

MALÁ SCÉNA ZLÍN

DIVADLO MANDRAGORA

PŘIPRAVUJEME

DIVADÉLKO V KLUBU
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10. 4. - Komorní sál - 19.00 h
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způ-
sob existence, hra jako možnost.

17. 4. - Komorní sál - 19.00 h
HORKÁ LINKA (Hotline) 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

21. 4. - Komorní sál - 19.00 h
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způ-
sob existence, hra jako možnost.

25. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 h
KONCERT - PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL

27. 4. - Komorní sál - 15.30 h
TYGŘÍK PETŘÍK 
Na půl loutková pohádka z cirkusového prostředí o malém bojácném
tygříku Petříku.

27. 4.- Komorní sál - 19.00 h
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způ-
sob existence, hra jako možnost.

28. 4. - Sál Malá scéna - 19.00 h
Fráňa Šrámek: STŘÍBRNÝ VÍTR 
Romantická klasika v rockovém hávu Zdenka Kluky a Progressu 2 

4. 5. - Komorní sál - 15.30 h
DĚTSKÝ KARNEVAL
Rej masek, soutěž o nejlepší masku, plno zábavy a her. 
Rezervace na tel.: 776 575 307

Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace na tel.:
776 575 307, případně osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Petr Veselý - obrazy do 13. dubna
V. Nový zlínský salon 2008 13. 5. - 7. 9. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Architekt Jindřich Kumpošt 1891 - 1968 do 20. dubna 
V. Nový zlínský salon 2008 13. 5. - 7. 9. 

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

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

62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu
umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00, v den koncertu 14.30 - 20.00 hod. 

B6 
3. dubna v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
J. Brahms: Variace na Haydnovo téma, op. 56a
J. Kadeřábek: Boží děti, pro smíšený sbor, orchestr a zvukovou stopu
- PREMIÉRA
F. Schubert: Symfonie č. 8 h moll, Nedokončená
Spoluúčinkuje: Slovenský filharmonický sbor, sbormistr: Blanka
Juhaňáková
Dirigent: Jakub Hrůša

13. dubna v 16.00 hodin, Městské divadlo Zlín
Společný koncert s Valašským souborem Kašava
Dirigent: Roman Válek
(prodej vstupenek v Městském divadle)

C6 
17. dubna v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Operní diva a Maestro - operní koncert, nejznámější operní árie se
slovem dirigenta
G. Verdi, V. Belini, E. Edgar, A. Dvořák ad.
Sólistka: Tamara Trojani, soprán, Rakousko
Dirigent: Konstantin Schenk, Rakousko

24. dubna v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Koncert mimo předplatné
G. Puccini: Tosca, koncertní provedení
Sólisté: Eilana Lappalainen, soprán
Keith Ikaia-Purdy, tenor
Anooshah Golesorkhi, baryton
Nicolas Legoux, bas
Michael Spyres, tenor
Hubert Claessens, basbaryton
Sebastian Huppmann, baryton
Spoluúčinkuje: Pěvecký sbor města Bratislavy, sbormistr: Ladislav
Holásek
Dirigent: Peter Tiboris, USA

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE

tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626, 

email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

velký sál
do 20. dubna 
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové
Akademická malířka Marie Fischerová-Kvěchová je veřejnosti známa
především jako ilustrátorka slabikáře Poupata od Josefa Kožíška, dá-
le válečného vydání Babičky od Boženy Němcové z roku 1940 a také
věhlasných Broučků od Jana Karafiáta. Málokdo však ví, že umělkyně
signující svá díla iniciálami MFK byla rovněž náruživou sběratelkou,
a díky její sběratelské vášni získalo zlínské muzeum v průběhu let
2005-2007 úžasnou sbírku orientální obuvi, dámských měšťanských
oděvů datovaných od empíru až po I. republiku, dále skvostné výba-
vičky pro miminka z přelomu 19. a 20. století a velmi cenný soubor
hraček. 

malý sál

Do 27. dubna 
PO STOPÁCH TŘETIHORNÍHO MOŘE
Na výstavě objevíte několik lokalit, které Vás provedou po stopách zka-
menělého moře na Moravě. K vidění tu budou nejen významné nálezy
rybí fauny z Litenčic, ale například i různé sedimentologické zajíma-
vosti jako mechanoglyfy, tafone, voštiny či porcelanity. 
Dále jsou tu reprezentovány řasové vápence s nálezy ústřic a jinými
zástupci měkkýšů, hlavonožců, dírkovců, žraločích zubů a ještě mno-
ho dalšího.

spojovací chodba

Do 20. dubna 2008
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové

MUZEJNÍ ČTVRTEK
3. dubna 2007 v 18 hodin - přednáškový sál muzea
CHIRURGEM V KAZACHSTÁNU
Povídání MUDr. Martina Ondráška o jeho pracovním pobytu na pod-
zim roku 2005 v široširé kazašské stepi. Kazachstán je druhým nej-
větším postsovětským státem, o kterém se kdysi tvrdilo, že je to země,
kde zítra již znamená včera...

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 histo-
rií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcov-
ského řemesla. 

Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
listopad, prosinec, únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno

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

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od centra města
Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční pro-
hlídka hradu).

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

Otevřeno: denně kromě pondělí
květen-srpen
10 -12, 13 -17 hodin
duben, říjen
SO, NE 10 - 16 hodin
ÚT - PÁ pouze objednané návštěvy
září
SO, NE 10 - 17 hodin
ÚT - PÁ pouze objednané návštěvy 
poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu

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

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
Muzeum Luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kul-
turních tradic regionu v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé
Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra,
je expozicí životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na
Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice
jako centrum tradičního národopisného regionu, který nazýváme
Luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím
se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající me-
zi vesnicí a lázněmi. Expozici doplňují krátkodobé výstavy a dopro-
vodné programy pro školy a veřejnost.
Otevřeno: ÚT - NE 9-12, 13-17 hodin - pondělí zavřeno

MUZEUM
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - MUZEUM LUHAČO-
VICKÉHO ZÁLESÍ, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice 

Kontakt: PhDr. Blanka Petráková, 577 132 883, muzeum.luhacovi-
ce@seznam.cz

Gahurova 5265, Zlín. 
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Zájemci z řad seniorů se mohou ještě hlásit do kurzu angličtiny pro
mírně pokročilé (pondělí 15.20 - 16.50 hod.)

Připravujeme kurzy na nový školní rok:
Jazykové kurzy:
- anglický jazyk - začátečníci

- mírně a středně pokročilí
- pokročilí
- pro seniory 

- němčina, ruština, italština, francouzština
- přípravka z JČ a matematiky pro přijímací zkoušky na SŠ

Pohybové kurzy pro dospělé: 
zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách, rehabilitační kurz na ba-
lonech, gynegymnastika, tai-či, pilates + jóga
posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic, body styling,
kick box aerobic, kondiční cvičení, dance aerobic, pilates, kondiční pi-
lates, pilates mix
škola šermu kordem

Pohybové kurzy pro děti: 
- junior aerobic (od 5 do 14 let), 
- sebeobrana pro kluky a holky (od 9 do 14 let),
- klubíčko, pohádkové cvičení (od 3 do 5 let),
- pohybová výchova (od 5 do 12 let) 

Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE 
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech

NOVINKA 
- cvičení pro ženy na balonech, v pátek od 17.00 do 17.45 hod. 
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, tel.: 736 520 479, 
e-mail: kremen@razdva.cz

PROGRAM:
17. 4. (čtvrtek) - sál Domu kultury:
vystoupení PAVLA NOVÁKA s programem Výlet
(výběr toho nejlepšího ze všech pořadů)

GALERIE K+P SKŘIVÁNKOVI 
Zálešná 1/1779, tel. 577 437 651, 603 463 673

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Ve čtvrtek 17. 4. v 18 hodin bude zahájena výstava - Tomáš Hřivnáč -
SÍLA POHYBU - za účasti autora. 
Současně probíhá stálá výstava autorů: Adolf Born, Ladislav Kuklík,
Vladimír Suchánek, Olbram Zoubek a další.
Otevřeno: Po - Pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, So 9 - 12 h

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

2. 4. - 19 HODIN
Koncert KVARTETA JIŘÍHO JIRMALA A SHAHAB TOLOUIE 
Klasický a jazzový kytarista, hudební pedagog a skladatel Jiří Jirmal,
legendární jazzový bubeník Vladimír Žižka, kytaristka Denisa
Schneebaum a kontrabasista Petr Dvorský hrají skladby na pomezí
klasické hudby, jazzu, a "latiny". Shahab Tolouie - vynikající vše-
stranný hudebník, jehož doménou je hra na kytaru a zpěv. V jeho hud-
bě se objevují prvky perské hudby provázané španělským flamengem,
interpretované i na původní perské nástroje. 
Vstupné: 
dospělí 120 Kč, studenti 50 Kč, možno zakoupit v Alternativě nebo
v Městském informačním a turistickém centru - přízemí radnice

8. - 30. 4.
FESTIVAL O CESTOVÁNÍ - "NEZNÁMÁ ZEMĚ"
Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita za podpory
statutárního města Zlína pořádá XII. ročník festivalu cestování, sbli-
žování a poznávání kultur NEZNÁMÁ ZEMĚ 2008

PONDĚLÍ 21. 4. 
ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek ve 12 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek v 18 hodin
Richard Jaroněk - Wet Universe (Mokrý vesmír)
Beseda v kulisách fantastických velkoplošných fotografií známého čes-
kého dobrodruha a fotografa nepotřebuje dalšího komentáře. Přijďte!
(výstava potrvá od 8. do 30. dubna)

ÚTERÝ 22. 4.
ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek v 18 hodin
Václav Kotek - Příběh expedice za horou Járy Cimrmana. 
Herec Divadla Járy Cimrmana a vedoucí expedice Altaj-Cimrman uve-
de výstavu a pobeseduje o výpravě, která měla za úkol splnit doposud

ALTERNATIVA

GALERIE

DŮM KULTURY
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neuskutečněný sen českého velikána - aby některá z velehor nesla je-
ho jméno... a jak to dopadlo? (výstava potrvá od 8. do 30. dubna)

STŘEDA 23. 4.
ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek v 18 hodin
Marek Audy - Tepui - Guayánská vysočina
České speleologické eso a účastník mnoha objevitelských expedic se
s vámi podělí o podrobnosti objevu největší křemencové jeskyně na
světě Křišťálové oči ve Venezuele. 

ČTVRTEK 24. 4.
ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek v 18 hodin
Večer Lee Marmona - Mokasíny bílého muže
Vzácný, dvaaosmdesátiletý, host festivalu Neznámá Země, americký
indiánský fotograf Lee Marmon bude besedovat o své práci a součas-
ném životě indiánské komunity v Novém Mexiku. Setkání, které se již
nebude opakovat...

PONDĚLÍ 28. 4.
ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek v 18 hodin
Petr Horký a Miroslav Náplava 
- Honba za obřím červem a jiná dobrodružství 
Představení knihy cestopisných příběhů z celého světa. Oproti best-
selleru Cuba Libre se autoři tentokrát řídili heslem: "Méně večírků - ví-
ce opic!" neboť se po mnoha letech jedná o nakladatelský počin v ob-
lasti cestopisné literatury určený čtenářům již od 12 let. Povídání,
filmy, diskuze...

STŘEDA 30. 4.
ALTERNATIVA - kulturní institut - začátek v 18 hodin
Vladimír Plešinger - Kniha Konga: Výpravy k srdci temnot
Beseda o - bez nadsázky- celoživotním díle jedné z legend českého 
cestopisu. Jedinečná příležitost vyslechnout od skutečného znalce do-
brodružnou historii objevování tajemného Konga. 

23. 4. v 18 HODIN
ZUŠ Jižní Svahy - koncert

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

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

9. 4. Krajské kolo soutěží ZUŠ - smyčcové nástroje, Komorní sál

13. 4. Matiné, Komorní sál, 10.00 hod., vystoupení bývalých žáků
školy k 75. výročí

15. 4. Z historie školy, vernisáž výstavy, foyer školy v 18.30 hod.

15. 4. "75 let - to není žádný věk", slavnostní večer k 75. výročí ško-
ly, sál Malá scéna v 19.00 hod. 

24. 4. I. Koncert absolventů, obřadní síň radnice v 17.30 hod.

29. 9. Charitativní koncert, Komorní sál v 17.30 hod.

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

www.volny.cz/zusm 

18. 4. Taneční vystoupení - Malá scéna Zlín 17.30 hod. 

22. 4. Žákovský koncert - Zrcadlový sál ZUŠ 17.30 hod. 

29. 4. I. Absolventský koncert - Baťova vila Zlín 17.30 hod. 

30. 4. Ukázkové hodiny pro žáky MŠ 

V měsíci dubnu bude v malenovické knihovně instalována výstava
prostorových i plošných prací žáků výtvarného oboru s názvem Apríl.

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

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

8. 4. - Hudební podvečer, sálek školy, začátek v 18.00 hodin

21. -25. 4. - TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO HUDEBNÍHO OBORU A ZÁ-
PIS DO VÝTVARNÉHO OBORU 
Hudební obor: pondělí - pátek: 15.00 -17.00 hodin
Výtvarný obor: pondělí, úterý, čtvrtek: 15.00 - 17.00 hodin
Zároveň srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na prohlídku školy.
Bližší informace na tel. č.: 577 221 330.

29. 4. Koncert ZUŠ Harmonie Zlín - obřadní síň zlínské radnice, za-
čátek v 18.00 hodin

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín, 

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

Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír

Studijní náplň: 
Individuální výuka hry na klávesový nástroj

Hodnocení studentů:
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy

Ukončení studia: 
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.

Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let. 
Novinka: Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.

Studium pro dospělé 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

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

BESEDY
Středa 9. 4. - 17 h: O životě, oběti a smrti - Pravoslavný kněz
Vladimír Petřík a atentát na R. Heyndricha, beseda s Mgr. Vojtěchem
Šustkem o jeho nové knize (sálek hudebního oddělení)

Středa 16. 4. - 13.30 h: Herbert von Karajan - legendární dirigent
20. století, hudební pořad ke 100. výročí narození slavného dirigen-
ta, ve spolupráci s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)

Středa 23. 4. - 15.30 h: Hledání - slavnostní vyhlášení vítězů okres-
ního kola literární soutěže pro děti (sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST 
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
2., 3. a 4. 4. - 10-12 h: Internet pro začátečníky (základní pojmy,
práce s webovým prohlížečem, vyhledávání na internetu) - poplatek
120 Kč

7., 8. a 10. 4. - 10-12 h: Začínáme pracovat s počítačem (součásti
počítače, základy systému Windows, jednoduchá práce s texty) - po-
platek 120 Kč

16. 4. - 15.00-16.30 h: Elektronický katalog knihovny (hledání do-
kumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se čtenář-
ským kontem)

17., 21., 24. 4. - 10-12 h: Elektronická pošta a komunikace přes
internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní schránky na in-
ternetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky,
komunikace mluveným slovem, případně i obrazem - základy telefo-
nování, práce s mikrofonem a kamerou) - poplatek 120 Kč

Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním
centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo 115,
příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. 

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
duben: Oheň, dar přírody - výtvarné práce žáků mateřských, základ-
ních, speciálních a středních škol Zlínska (DDM ASTRA, Jižní Svahy)

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
duben: Okno do duše - koláže žáků ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Malenovice
duben: Svět mýma očima - ZŠ Malenovice, Komenského

příspěvková organizace, 
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín

www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

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

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková), 

ivladikova@ddmastra.cz, pkolarikova@ddmastra.cz

19. 4. Turnaj v bowlingu - sraz účastníků 13.30 h DDM ASTRA
Družstevní, cena 50 Kč.

26. 4. Cesta pohádkovým lesem - druhé pohádkové setkání. Start
ve 13 h v parku u dřevěných zvířátek na JS Podlesí. Na děti čekají sou-
těže a úkoly s odměnami. Na závěr akce táborák s opékáním špekáč-
ků. Předpokládané zakončení v 16 h. 
Bližší informace: I. Vladíková, 577 142 742. 

Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová) 603 301 435, kudelova.astra@seznam.cz 

30. 4. Den otevřených dveří v Malé ZOO Astra, Družstevní ul. na
Jižních Svazích. Více než 20 druhů zvířat, nové přírůstky - křečci, os-
máci, želva, andulky, aj. 14.00 - 17.00, vstup zdarma. 

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz

12. 4. Sobotní dopoledne na PlayStation 3,
9 - 13 h, DDM ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Spousta her a zábavy. 
Přezůvky s sebou.

19. 4. Hrůzostrašná vycházka do lesa "Mytág" - sraz v 19 h "U slo-
nů" (II. segment - JS). Předpokládaný návrat do 23.30 h na parkoviš-
tě pod I. segmentem na JS (u 16. ZŠ). 
Akce je určena pouze dětem, od 7 do 15 let, bez účasti rodičů. Na ak-
ci je nutno dítě předem telefonicky přihlásit. 

30. 4. Okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, 
9 - 13 h, 16. ZŠ Zlín, Okružní

30. 6. - 7. 7. Letní tábor - Jižní Moravou na kolech, letní prázdni-
nové cyklistické výlety po jižní Moravě (Mikulov, Pálava, Lednice,
Valtice, Nové Mlýny, aj.). 
Ubytování dětí je zajištěno v ZŠ Dolní Věstonice. Pro děti od 12 do 15
let. 
Informace: Milan Rábek. 

DDM ASTRA

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
DDM Astra,

Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312

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

19. 4. ,,Toulání s Astrou" - nenáročná vycházka na Fryštáckou pře-
hradu. Pro děti i jejich rodiče.
Keramika pro studenty a dospělé - úterý 16.00-19.00 hod.
Kalanetika pro studenty a dospělé - DDM Astra, Jižní Svahy, čtvrtek
18.30-19.30 h

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

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

22. 4. Den země - rukodělná činnost
Náměstí Míru, 12.00-13.30 h. 

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

4. 4. Holandsko - země tulipánů - 13-17 h. 
Výroba větrného mlýna, tulipánů, květin + překvapení.
Poplatek 30 Kč

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

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Po 8 - 17 hod. Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkušenos-

tí, besedy

Út 8 -   9 hod. Angličtina pro nejmenší děti do 3 let s rodilým
mluvčím, manželé Venterovi 

9 - 10 hod. Angličtina pro maminky (mírně pokročilí), 
Mgr. Silvie Máčalová 

11 - 12 hod. Angličtina pro nejmenší děti do 3 let, m.Venterovi
15 - 16 hod. Angličtina pro děti 3 - 6 let 
16 - 17 hod. Angličtina pro děti 3 - 6 let 

St 14 - 16 hod. Tvořivá středa - dle měsíčního programu

Čt 10.30 hod. Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při klavíru
14 - 16 hod. Angličtina pro děti (MŠ Milíčova) 

Pá 11 - 14 hod. Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá 
(nutno se předem nahlásit)

10 - 11 hod. Cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková

2. 4. - 14 - 16 hod. - Tvořivá středa - navlékání korálků
9. 4. - 14 - 16 hod. - Tvořivá středa - drobné keramické výtvory 

16. 4. - 14 - 16 hod. - Tvořivá středa - kvetoucí stromy 
23. 4. - 14 - 16 hod. - Tvořivá středa - dárkové keramické ozdoby
28. 4. - 10.30 hod.   - Divadýlko pro nejmenší
30. 4. - 14 - 16 hod. - Tvořivá středa - pampelišky 

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

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

1. 4. Miroslav Donutil - populární show "Cestou necestou"
Academia centrum UTB, 19.00 hod.

8. 4. Hana Hegerová - recitál nejlepší šansoniérky 
- Městské divadlo Zlín, 20.00 hod. 

9. 4. Hana Hegerová - recitál nejlepší šansoniérky 
- Městské divadlo Zlín, 20.00 hod.

17. 4. Jaromír Nohavica - zlínský křest nového alba IKARUS 
- Velké kino Zlín, 19.00 hod.

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

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

13. 4. - 10.00 hod. - Velké kino Zlín
Majda a František přiváží dětem pořad "KOUZELNÁ ŠKOLKA
S MAJDOU A FRANTIŠKEM"

28. 4. - 19.00 hod. - Velké kino Zlín 
NOVÁ show travesti skupiny SCREAMERS 

PŘIPRAVUJEME:
11. 5. - Sportovní hala Novesta
koncert nenapodobitelné "Sněhové" královny TARJI TURUNEN -
ex zpěvačka kapely NIGHTWISH se vrhla na sólovou dráhu a výsled-
kem je pohádkové album "MY WINTER STORM", na jehož podporu teď
vyráží na turné. O rytmickou část koncertu se postará mistr bicman
MIKE TERRANA!

20. 5. - Masters of Rock Cafe
koncert jednoho z nejslavnějších rockových zpěváků světa GLEN-
NA HUGHESE - tento legendární hudebník, "ex-Deep Purple a ex-
Black Sabath, vydává na jaře letošního roku novou desku a vyráží na
evropské turné s názvem "First Underground Nuclear Tour"! 

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM

Duben  v  ku l tu ře
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AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín

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

8. 4. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
VLÁĎA HRON: HVĚZDNÝ EXPRES
Mimořádně úspěšná One man show skvělého baviče, moderátora
a zpěváka

11. 4. v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: HRDÝ BUDŽES

29. 4. v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
Ch. Ludlam: ZÁHADNÁ IRMA 
Další nová, skvělá komedie oblíbené a populární herecké dvojice. 
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček v 7 rolích! 

7. 5. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
J. Patrick: MANŽEL PRO OPALU
Komedie o dobrých duších, špatných strašidlech a jednom inzerátu.
Hrají: Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, B. Lor-
manová a další 

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

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

Do 3. 4. - JEDEN SVĚT
- festival dokumentárních filmů o lidských právech

4. 4. - 20.00 hod. - HOUSE OF LORDS (USA) 
Americký melodický hard rock zazní ve Zlíně! Jako host vystoupí češ-
tí EAGLEHEART

5. 4. - 9.00 - 13.00 hod. - HOBBY/EXOTIKA - terarijní trhy 
Hadi, štíři, želvy, ale i orchideje, kaktusy a masožravé rostliny 

7. 4. - 8.30 a 10.00 hod. - MICHAL NESVADBA 
Představení s názvem "Michal k snídani"

11. 4. - 20.00 hod. - RED BLACK FEMALE VOICES TOUR
Silent Stream of Godless Ellegy, Memoria, Dying Passion, Free Fall

13. 4. - 18.00 hod. - PAGANFEST - VIKINGOVÉ TÁHNOU NA ZLÍN
Vikingský metalový festival poprvé ve Zlíně! Vystoupí skupiny: MOON-
SORROW (FIN), ENSIFERUM (FIN), KORPIKLAANI (FIN), TÝR (FAR),
ELUVEITIE (SWI)

16. 4. - 19.00 hod. - DOBRÝ VEČER MR. SWING
Zábavný večer s Jiřím Krampolem a jeho hosty Kateřinou Brožovou,
Jiřím Paroubkem a dalšími.

19. 4. - 20.00 hod. - ROCKMAXOVA "12"
3. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Hostem bude kapela
Komunální odpad!

29. 4. - 19.00 hod. - PENZION PONORKA
Premiéra divadelní komedie, s níž přijede Docela Velké Divadlo
Litvínov a s ním i známé tváře v podobě Lukáše Vaculíka, Jana Révie,
Romana Štolpy a dalších.

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 538, Malenovice 

Tel.: 728 362 386, e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

10. 4. v 19.30 hod - Sokolovna Malenovice 
VYSOKÁ HRA 
Divadlo Pavla Trávníčka Praha 
Francouzská detektivní komedie o sehraném týmu podvodníků, vel-
kých penězích i nějaké té vraždě s nečekaným rozuzlením. 
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Lucie Trnková, Pavel Skřípal,
Rudolf Leitner 

22. 4. ve 20.00 hod - Malá scéna Zlín 
AG FLEK 
Unikátní koncert legendární zlínské kapely, na kterém bude probíhat
živé nahrávání pro nové CD. 
Vystoupí Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markytán, Josef Šobáň
spolu s Michaelem Vašíčkem a Davidem Velčovským 

Předprodej vstupenek: 
Zlín - Knihkupectví S. Nováčkové u zastávky MHD u škol. 
Malenovice - restaurace U Raka

MALÁ SCÉNA s.r.o.
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

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

1. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
Taneční divadlo Company ProART Praha - BAROCKO 
- V náručí mužů
Představme si svůj všední den jako inscenaci pompézního divadla
a nechme rozeznít skryté struny našich barokních duší.
Tančí a hrají: Company ProART - Lenka Kolářová, Petr Kolář, Alena
Pajasová, Mirka Prokešová
Režie a choreografie: Martin Dvořák

25. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
Koncert - Pavel Žalman Lohonka & Spol.
Písně z posledního CD "Zatracený písně" a samozřejmě ty nejlepší
a posluchačsky nejoblíbenější písničky ze všech doposud vydaných
alb.

Změna programu vyhrazena!

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

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

Program: 
2. 4. 13.30 hod. - receptář 

10. 4. 9.30 hod. odjezd od tržnice - Zoo Zlín, Lešná 
16. 4. 13.30 hod.- hudební středa 
23. 4. 13.30 - receptář 
30. 4. 13.30 hod. zábavná středa a kroužek vaření
út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ

Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod. 

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

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

vycházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k posle-

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

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

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 13. a 27. 4. od 
14 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 6. 4., 13. 4., 20. 4. a 1. 5. se konají taneční odpoledne
v restauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). 
Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod. 
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem. 

BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje k tanci i poslechu
v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně. Odpoledne v rytmu se ko-
ná v neděli 6. 4. od 15 do 19 hod. 

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

www.crsp-zlin.cz, E-mail: centrum.zlin@volny.cz

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

Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní, poradna přiroze-
ného plánování rodičovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče - ve školách
i jinde podle domluvy. 

NĚKTERÉ PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí 1x za týden, vždy v době od 9.00 do 11.00
hod.
Klub maminek Zlín - čtvrtek v sále centra na Divadelní 6 

3. 4. Péče o osobnostní rozvoj během MD
10. 4. Hrajeme si u maminky 
17. 4. Vstřícné naslouchání
24. 4. Hrajeme si u maminky
Klub maminek Zlín-Štípa - úterý v prostorách kláštera ve Štípě, 

1. 4. Vycházka po stezce (s koloběžkou)
8. 4. Lepení a malování

15. 4. Hraní v dětském koutku na hřišti
22. 4. Výlet do ZOO Lešná
29. 4. Vstřícné naslouchání (4. díl kurzu efektivního rodičovství)

Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00, Divadelní 6
14. 4. Malování skleniček
28. 4. Výroba ozdob do květináče 
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi:
Orlovna, Štefánikova ul. Po 9 - 10 h, 10.10 - 11.10 h, Út 9 - 10 h
a 10.10 - 11.10 h, St 9 -10 h, Čt 9 -10 h, 10.10 - 11.10 h, 15.30 -
16.30 h, 16.30 - 17.30 h. Velíková (stará šk.) St 15 -16 h
Tvořivé dílny - úterý v 15.30 h, sál centra. Materiál zajištěn.

1. 4. Batikování - trička, ubrousky, tašky 
22. 4. Výroba smaltovaných šperků 
Klub seniorů - vždy 3. čtvrtek v měsíci v 16 h, termín je 17. 4.;
sál centra, Divadelní 6 
Angličtina - pondělí v 9 h mírně pokročilí, 10 h pokročilí, 
11 h mírně pokročilí, Divadelní 6
Cvičení žen s hudbou, Po 18.30 - 19.30 h, 19.30 - 20.30 h, St
19.30 - 20.30 h, Orlovna, Štefánikova
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy, Út 18.00 - 19.00 h,
Orlovna, Štefánikova ul. 
Modlitby matek -10. 4. (vždy 2. čtvrtek v měsíci) od 9 hod, kaple
ve 3. p. budovy Regina
"Rodičovství neznamená sociální vyloučení" - kurz pro mamin-
ky na MD/RD, 8 setkání vždy ve středu 8.30 - 11.30 h (hlídání dě-
tí zajištěno); přihlášky v naší kanceláři

AKCE, POBYTY ATD.
Sportovní den tatínků s dětmi - 5. dubna, sraz v 9.00 hodin na
zastávce MHD U Majáku

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

SENIOŘI
Zážitková INjekce - víkend pro mládež, 11. - 13. dubna, Dřevo-
hostice
Víkend pro ženy s MUDr. Krausovou, 25. - 27. dubna Velehrad 
Víkend pro tatínky s dětmi, 25. - 27. dubna Dřevohostice 
Svět našimi smysly - interaktivní výstava, 15. 4. - 16. 5. v pro-
storách Střední zdravotnické školy, Zlín - Bartošova čtvrť; dopo-
ledne zvláště pro školy (hlaste se předem), odpoledne pro veřejnost

PŘIPRAVUJEME
Manželské večery - 8 setkání pro páry každého věku, které 
chtějí vybudovat pevný a trvalý vztah. Termíny: úterý od 
19.30 h (první setkání bude 6. května), sál CRSP, Divadelní 6, Zlín
(přihlášky v naší kanceláři)

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

Úterý 1. 4. 17 - 22 hod.
Aprílový večer deskových her
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. 
Vstupné 20 Kč

Pátek 4. 4. v 18 hod.
Radek Oborný: "Manipulace DNA"
Ve 20. století se nám podařilo zkrotit DNA, látku, která uchovává in-
formace pro sestavení, řízení a vzhled celého organismu. Dokážeme ji
vyjmout, změnit a implantovat zpět do buněk. Vše o schopnosti DNA
a jejím uplatnění. 
Vstupné 25 Kč

Pondělí 14. 4. v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "Heliosféra"
Heliosférou nazýváme prostor, který svojí gravitací a zářením bezpro-
středně ovlivňuje Slunce. Uvnitř heliosféry se pohybují všechny plane-
ty naší soustavy, meziplanetární hmota se zde prolíná s hvězdným
prachem a galaktickým zářením. 
Vstupné 25 Kč

Čtvrtek 17. 4. v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna Brno: Jan Galla a Eliška
Malíková "Z Nordkappu na Gibraltar na lehokole 2007"
6153 km, za 11 dní, 20 hodin a 10 minut. Fotky a video z neobvyklé
expedice. Vstupné 40 Kč

Sobota 19. 4. 2008 v 19 hodin
Koncert zlínské skupiny APOACHÉ
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 24. 4. v 18 hodin
Cestopisně sportovní přednáška: Jan Matějovský a Vlastimil
Bartas: "Rogallo - ideální prostředek pro poznávání Evropy"
Cestovat lze různě, po souši, po vodě i vzduchem. Někteří mají štěstí,
že se na krásy Evropy dívají z výšky 1 - 3 km. Povídání nadšeného ro-
galisty ukáže krásy Francie, Pyrenejí, Slovinska, Itálie, Maďarska,
Slovenska, ale i třeba Vsetína. 
Vstupné 40 Kč

VÝSTAVY:
VÝSTAVA "NÁVRAT ODÍDENÝCH"
Výstava "Návrat odídených" prezentuje tvorbu slovenských architektů,
kteří v průběhu 20. století emigrovali do ciziny. Jsou to desítky osudů
lidí, které spojovala architektura. Roky socialismu zpřetrhaly mnohé
nitky vazeb na rodnou zem. 
Změna, kterou přinesl rok 1989, dovolila tyto nitky opět spojovat.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 26. 4. v 17 hodin a je na
ni vstup volný.
Výstava bude připravena ve spolupráci se Spolkom architektov
Slovenska a potrvá do 19. 6.

VÝSTAVA JAROMÍRA KOPEČNÉHO - ČÁRY
Jaromír Kopečný je umělecký rekultivista, který se profiluje výrazně
strohou kresbou repulsního linearismu.
Výstava bude na hvězdárně přístupná do 25. 4. v době konání akcí na
hvězdárně.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pouze pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusů č. 3 a 13. 
Aktuální informace na adrese www.zas.cz 

Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

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

Volný vstup: 
Klub pro děti (11 - 14 let) 
- Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let) 
- Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 - 20.00 hod.

Nealkodiskotéky: 11. 4. a 25. 4. - 19.00 - 23.00 hod. 
(Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let)

Výlety: 
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti 
10 - 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Duben  v  ku l tu ře
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Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šip-
ky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealkoho-
lické nápoje.

Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse Út 9.00 - 11.30 hod. 
Kavárna St 8.30 - 11.30 hod.

Pro dospělé:
Nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal, keramika, 
sbor - viz nástěnky, nedělní klub pro dospělé.

11. 4. - 13. 4. Víkend pro biřmovance

19. 4. Turnaj ve fotbale - NZDM ZK 

1.- 2. 5. Akce pro dobrovolníky - návštěva Osvětimi, Polsko 

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA 
Tel.: 608 751 645, Lorencova 9, 760 01 Zlín, Budova Business Line, 

www.delila.cz

Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. V průběhu
těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arab-
ské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. 
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny typy po-
stav. První hodina je zdarma!

PRAVIDELNÉ KURZY OD DUBNA pro začátečnice, pro mírně pokro-
čilé a pro lektorky orientálního tance

SPECIÁLNÍ KURZY ZA SPECIÁLNÍ CENY pro děti (7-13 let), pro dív-
ky (13-16 let) a pro seniorky 
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních hodinách.

TANEČNÍ ŠKOLA APHRODITE

Zápis do kurzů orientálního tance s JASMINOU
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA! Zápis bude v pátek 18. 4. v 17.30 ho-
din v Domě kultury, Gahurova 5265, místnost č. 230
Kontakt: Jitka Svobodová - Jasmina, tel.: 776 009 097, email: jasmi-
na.jesri@centrum.cz, www.aphrodite.cz

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé mezi-
národní licence a Mistři republiky také v novém reprezentativním
prostředí MASTERS OF ROCK CAFE na OC Čepkov.

12. 4. a 13. 4. Zlínský taneční festival 9.00 až 18.00 hod. 
O pohár primátorky města Zlína 2008
Taneční soutěž s mezinárodní účastí 
Sportovní hala střední průmyslové školy strojní.

18. 4. Dětský karneval - Z pohádky do pohádky
IH Moskva 17.00 hod.

18. 4. Reprezentační ples tanečních hodin.
IH Moskva 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.

19. 4. Ples tanečníků.
20.00 - Galaprogram (vystupují přední čeští tanečníci)
Zváni jsou všichni bývalí členové TK Fortuna Zlín.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.

ZÁPIS pro taneční sezonu 2008/2009 již od dubna 2008
1. Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)
2. Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský
tanec. Profesionální vedení.
3. Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
4. Předprázdninová škola tance - MINIDISCO
Taneční příprava dětí na prázdninové dovolené. 
5. Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let. 

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

Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083

POČÍTAČOVÉ KURZY 
- pro začátečníky. Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy
Windows, všechny nejpoužívanější operace v programech Word
a Excel, práce s Internetem a e-mailem, vše prakticky na příkladech,
individuální přístup učitele.
- mírně pokročilé. Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nad-
standardní využití Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabu-
látory, speciality textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, ko-
mentáře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit
(vzestupně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

NADACE T. BATI

TANEČNÍ ŠKOLY

Klubová středa Klubu ABŠ 
Výbor klubu Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně organizuje pravi-
delně každou první středu v měsíci tzv. Klubovou středu.

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY 
do 18. 4. Příběhy, které jsem potkal 
Fotografie Dušana Kimmera, 3. etáž (v pracovní dny 7 - 17 hod.)
1. 4. - 18. 4. Umíme žít naplno
Prezentace Mamma Help centra Zlín, 2. a 14. etáž (denně do 22 hod.)
21. 4. - 9. 5. Putujeme z Indie do Evropy
Neznámí Romové a jejich bohatství - výstava Sdružení dětí a mládeže
Romů ČR ve 3. etáži (v pracovní dny 7-17 hod.)
21. 4. - 9. 5. Zlínsko - sběrné tábory - Osvětim
Výstava Sdružení dětí a mládeže Romů ČR o holocaustu, 15. etáž
(v pracovní dny 7-17 hod.)

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

EXPOZICE V 8. ETÁŽI 
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedou-
cích 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. 

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

S příchodem jara odhalí zlínská zoologická zahrada naplno svou krá-
su a své přednosti. Rozlehlý anglický park se rozzáří kvetoucími rost-
linami, areálem se nese zpěv našeho i cizokrajného ptactva a všechna
zvířata se tak jako lidé radují z nejveselejšího ročního období. K vidě-
ní jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy,
gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. V tropické hale Yucatan
je ovšem léto po celý rok. Spatřit v ní můžete stromové mravenečníky,
drápkaté opičky, krokodýly či nejrůznější druhy jihoamerických ptá-
ků. Velkým oživením jsou mláďata nejmenších primátů světa, kosma-
nů zakrslých. 
Navíc pokud navštívíte zlínskou zoo, můžete se zapojit do soutěže "Kdo
bude 13miliontým návštěvníkem?". Stačí odevzdat vstupenku (nutno
uvést jméno a kontakt) na pokladně zoo nebo ji zaslat na adresu Zoo
Zlín, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12. Do slosování budou zařazeny
všechny vstupenky přijaté do 30. dubna 2008. Na vítěze čeká skútr,
další vylosovaní získají např. vyhlídkový let letadlem, let balonem, tu-
zemský víkendový pobyt, dalekohled nebo CD přehrávač.

Zoo je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze využít hlavní po-
kladny, během víkendů je otevřen i sezonní vstup. 

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

Otevírací doba zámku Lešná (duben):
všední dny (kromě pondělí): pouze objednané zájezdy
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 16.00 hod. 

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

SEZONNÍ SLEVY PRO SENIORY platí do 30. 4. 2008
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 45 Kč (neplatí pro hromadné

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

SEZONNÍ SLEVY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY platí do 30. 4. 2008
- vstupné do zoo bez výukového programu - 50 Kč/žák
- vstupné do zoo s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student

KULTURNÍ AKCE:
5. 4. Vycházka za obojživelníky 
V rámci celosvětové kampaně "Žáby bijí na poplach!" se první dubno-
vou sobotu uskuteční vycházka za obojživelníky k lukovskému rybní-
ku Bezedník. 
Podrobnější informace najdete na www.zoozlin.eu

20. 4. Den Země
Zlínská zoologická zahrada v tento den oficiálně zahájí kampaň na zá-
chranu obojživelníků "Žáby bijí na poplach!". Zároveň představí nové
"žabí" vzdělávací panely, které budou umístěny v areálu zoo po celý
rok 2008. Návštěvníci se mohou po celý den zapojit do nejrůznějších
žabích her, probíhat bude také žabí kvíz. Vrcholem pak bude vyhláše-
ní výsledků školní fotografické soutěže "Svět tropického pralesa v Zoo
Zlín".

Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín 
Tel.: 577 240 036, mobil: 733 205 593 

e-mail: chp.zlin@charita.cz

KAVÁRNA * CUKRÁRNA * GALERIE * DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
do 2. 4. trvá výstava členů volného sdružení výtvarníků Moravy
AMART

Čtvrtek 3. 4. v 17.00 hodin zahájení prodejní výstavy výtvarných pra-
cí Zuzany Mustafiové z Kroměříže. Vernisáž hudebně doplní Zlínské
džezové smyčce ZUŠ Morava pod vedením uměleckého vedoucího
Josefa Horáka. Výstava potrvá do 5. května 2008.

CHARITA ZLÍN

ZOO ZLÍN

BAŤŮV MRAKODRAP

Pátek 25. 4. v 17.30 hodin "Poezie" z pera zlínských studentů střed-
ních a vysokých škol. Podvečer obohatí Martina Staviářová s ukázkou
břišních tanců. Příznivci poezie a hudby se scházejí pravidelně vždy po-
slední pátek v měsíci.

Úterý 29. 4. v 17.30 hodin učitelé a žáci ZUŠ Štefánikova pro zlín-
skou Charitu. Charitativní koncert, jenž je součástí oslav 75. výročí za-
ložení školy, se uskuteční v Komorním sále Základní umělecké školy
Zlín, Štefánikova 2987.

V prostorách prodejny stálá prodejní expozice dárkových předmětů
chráněných dílen z celé Moravy, výtvarných děl autorů L. Dostála, 
P. J. Lešťanského, V. Kahovcové, výtvarníků sdružení Valašský názor,
keramiky J. Macečkové, E. Syslové a dalších.
V prostorách kavárny každý měsíc nová výstava, kreativní tvorba,
přátelská setkání, rodinné oslavy, zakázková cukrárenská výroba -
drobné cukroví, koláčky a dorty - (příjem objednávek 733 205 593);
každé úterý prodej čerstvého listového těsta a korpusů na laskonky
a rakvičky.
Otevřeno: PO - PÁ 10 - 19 hodin, SO 10 - 16 hodin

Podpořte benefiční aukci uměleckých předmětů pro pracoviště na
www.zlin.charita.cz (každých deset dnů aktualizováno)!

KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
rezervace a informace na 737 504 258
Úterý 1. 4. v 15.00 hod. - zdobení květináčů - mozaikou a drobnými
předměty (100 Kč)
Pondělí 28. 4. v 15.30 hodin - figurky z květináčů do bytu i na te-
rasu - (cena do 200 Kč)

Změna programu vyhrazena 

SARKANDER, POBOČKA ZLÍN
KATAKOMBY - budova Regina - Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,

zpívání
Pondělí 14.00 - 17.30, středa 14.00 - 17.30 hod.

VÝTVARNÝ KROUŽEK pro děti a mládež
Římskokatolická fara Malenovice
Každý čtvrtek I. skupina - děti 5 - 8 let, 15.30 - 17.00 hod.

II. skupina - děti 9 - 12 let, 17.00 - 18.30 hod.

NA TVOŘIVÉ SETKÁNÍ pro děti, mládež a dospěláky se přihlaste pře-
dem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 577 437 649

Pátek 11. 4. 15.30 - 17.30 HOD. KORÁLKOVÁNÍ - výroba šperků
a ozdob z korálků. Materiál je zajištěn.
Pátek 25. 4. 15.30 - 17.30 HOD. VOŇAVÁ MÝDLA - výroba voňavých
mýdel pro radost i k obdarování. Materiál je zajištěn.

MONTESSORI PEDAGOGIKA 
Centrum přirozeného vzdělávání Montessori Zlín, Nad Ovčírnou 344
Komunikační kurzy se konají od 15.30 do 18.45 hod. ve dnech 
10. 4. Motivace. Rizika trestů a co namísto nich. 
17. 4. Motivace. Rizika odměn a pochval; jak projevit uznání a oce-

nění.
Pravidelné programy:
PO, ÚT: 8 - 12 hod. rodiče s dětmi; ÚT: 15.30 - 17.30 hod. předškolá-
ci; ST, ČT: 8 - 12 hod. školka 
Montessori vychovává k respektu k lidem, k naší planetě, k toleranci
a k lásce.
Kontakt: Mgr. Zuzana Strachoňová-Hönigová, tel.: 777 007 719, 
info@montessori-zlin.cz 

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

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ T KLUB

Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové ak-
tivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.

POZOR! Zavírací den pondělí 7. 4. 

T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET, 
POD STRÁNĚMI 2505, 760 01 ZLÍN 
kontaktní osoba: Petra Šimková, DiS., 

tel.: 577 011 947, e-mail: tklub@unko.cz

Horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, deskové hry, keramika, vaření
a další. 
Otevírací doba: PO: 15.00 - 19.00, ÚT - PÁ: 14.00 - 19.00 hod.

Klubové večery:
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.

3. 4. Téčkohry
10. 4. Hádanky a kvízy
17. 4. Výtvarné řádění
24. 4. Naše -Vaše Téčko

T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 18 LET,
DIVADELNÍ 6, 760 01 ZLÍN

kontaktní osoba: Jitka Masařová, 
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz

Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, di-
geridoo), deskové hry a další. 

UNIE KOMPAS

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Duben  v  ku l tu ře
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Duben  v  ku l tu ře
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00 hod. 

Klubové večery: 
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. 

3. 4. Kdo si hraje - nezlobí...
10. 4. Volný večer - písničky na přání
17. 4. Keramické hrátky 
24. 4. Naše -Vaše Téčko

LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE 
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka, 
tel.: 577 011 948, 736 148 996

Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneuží-
vání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD. 

KLUB PARKINSON ZLÍN. 
V pátek 11. 4. od 15.00 hodin se uskuteční přednáška doc. MUDr.
Zbyňka Kality na téma Novinky v léčbě Parkinsonovy choroby.
Kontakt: Dům seniorů a zdravotně postižených, Svatopluka Čecha
516, Zlín - Podhoří.

SDRUŽENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZLÍN
Koncert SDOM Zlín se uskuteční dne 27. dubna od 17 hod.
v Městském divadle ve Zlíně. V rámci mezinárodní spolupráce se spo-
lečně s Orchestrem mladých Zlín představí na pódiu Spojený dechový
orchestr ZUŠ Bojnice ze Slovenska. V záři reflektorů zatančí nejen 
naše mažoretky, ale svůj um předvedou také mažoretky slovenského
orchestru. 

KOUZLO VARHAN 
V neděli 6. 4. v 17.30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Kouzlo
varhan. V kostele Narození Panny Marie ve Štípě zahraje na varhany
docent Jaroslav Tůma. Všechny srdečně zveme. 

IZAP - sdružení pro integraci zdravých 
a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi".

II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz

tel.: 577 019 912, 577 434 602

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Novinka: v provozu jsou již dva dětské koutky - nově vybavené.
Provozní doba:
Pondělí 14 - 20 hod.
Úterý - pátek 10 - 20 hod.
Sobota - neděle zavřeno, možnost soukromých akcí

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

1. 4. věnce hojnosti
8. 4. výroba stromečků štěstí

15. 4. keramika
22. 4. malování na sklo
29. 4. věnce hojnosti

AKCE
15. 4. v 11.00 hodin - soutěž "Barman roku 2008" (soutěže se
účastní zaměstnanci a uživatelé tréninkových, chráněných či 
rehabilitačních kaváren, restaurací a barů z České a Slovenské 
republiky. 

CITRUSÁŘI ZLÍN
Zájemce o pěstování citrusových rostlin zvou citrusáři na výroční
schůzi. Schůze se koná v sobotu 12. 4. od 9.00 do 12.00 hodin na
adrese: Vlastimil Perůtka, Pod Tlustou 5087, Zlín (zastávka auto-
busu č. 31 na kopci, směr k majáku). 
Zájemcům naroubujeme přinesené rostliny (doporuč. kmínek sil-
ný alespoň 5 mm, od 10.00 do 12.00 hod). 

SAHADŽA JÓGA
Sahadža jóga - to je sebepoznání. 
Přijďte si v pondělí 7. 4. a ve čtvrtek 10. 4. v 18.00 hodin vyzkou-
šet meditaci a praktické techniky pro zdraví a duchovní růst.
Jedná se o úvodní program, dále budou pokračovací programy
a to každý následující čtvrtek na 1. internátu nad Obchodní aka-
demií Zlín, ve 2. patře.
Vstup volný, www.nirmala.cz

CARUSELL 
Škola Kineziologie světla nabízí semináře:
5. - 6. 4. - LABYRINTY LÁSKY - karmické rodinné a partnerské
konstelace
26. - 27. 4. - AUTOMATICKÁ KRESBA - základní kurz "JAK
POMÁHAT SÁM SOBĚ" (účast na seminářích není podmíněna 
studiem kineziologie)

RŮZNÉ

SLUNEČNICE

KONCERTY

ZDRAVÍ

SEMINÁŘ U MOŘE:
23. 5. - 1. 6. - LABYRINTY LÁSKY - karmické rodinné a part-
nerské konstelace, Itálie (uzávěrka do 10. 4.)
- poradenství, osobní konzultace
- projekt zdraví pro planetu Zemi a lidi na ní 
Kontakt: tel.: 577 657 319, 775 332 319
e-mail: info@carusell.cz, http://www.carusell.cz
Lektorka a autorka kurzů p. Helena Zavadilová

ANGELICA STUDIO
10. 4. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík, hodnocení
zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních 
orgánů
14. 4. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních
a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů
17. 4. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, detoxi-
kační programy
22. 4. Dalibor Andrle -Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
OBERON TITANIUM Profesionál. 
MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické 
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské
a tibetské medicíny 
Kontakt: 
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672, Zlín (nad pojišťovnou
Generali), tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologické poradenství s možností astrologické konzultace 
(děti, partnerství, osobní rozvoj) Doc. PhDr. Pavel Hlavinka, PhD.,
z Univerzity Palackého v Olomouci. 
Kontakt: 
I. internát nad Obchodní akademií ve Zlíně. tel. 775 111 051.

SEMINÁŘ - TAJEMSTVÍ VNITŘNÍ SÍLY A MOUDROSTI 
12. - 13. 4. (sobota 8.30 - 18.00 hod., neděle 8.30 - 17.00 hod.).
Seminář vede Božena Gerychová. 
Kontakt:
tel.: 724 104 980. Místo konání Ezoterická klubovna Zlín.

PŘEDNÁŠKA BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE,
Motýlí esence, Aura-soma - v pátek 25. 4., 18-20 hodin s násled-
nými konzultacemi v sobotu 26. 4. Přednáší Ivana Semerádová
z Prahy (www.protistresu.cz). Vstupné na přednášku 100 Kč, in-
dividuální konzultace po půl hodinách 200 Kč. Individuální kon-
zultace objednávejte předem na tel.: 723 099 804. 
Kontakt: 
Ezoterická klubovna, tř. T. Bati 3772, Zlín (bus 31, zast. Věžové
domy, trolejbus 8, 9, 11, zast. Příčná)

BUDDHOVO UČENÍ 
Buddhistické centrum Zlín pořádá dne 23. 4. v 19.00 hodin před-
nášku na téma Buddhovo učení. Přednáška se koná v posluchár-
ně A Univerzity T. Bati, ul. Mostní 5139. 
Přednáší polský cestující učitel Daniel Wysocki. 
Kontakt: www.bdc.cz, tel.: 737 150 401.

PORADNA ROZVOJE OSOBNOSTI
One brain kineziologie - terapeut/international consultant facili-
tator (certifikáty x13), REIKI, KUNDALINI-REIKI mistr/učitel 
(zasvěcení 1-3st., medit. setkání), SRT, Terapie: tachiony, tibetská
mísa, zvonek a další dle potřeby. Harmonizační preparáty - 
DIOCHI. 
Konzultace u B. Stachowičové ve Zlíně i Holešově.
Kontakt: 
tel.: 731 140 848, e-mail: ONEBRAIN.info.BS@centrum.cz

BARMAN ROKU 2008 
Soutěž zaměstnanců a uživatelů tréninkových, chráněných či re-
habilitačních kaváren, restaurací a barů z ČR a SR se koná dne
15. 4. od 11 do 15.30 hodin v Netradiční tréninkové kavárně
Slunečnice na tř. T. Bati 1276 ve Zlíně. 

LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE 
Odstraní různé zdravotní problémy, fyzické i psychické, akutní ne-
bo chronické. Léčí skutečnou příčinu bolesti a nemoci. Řeší všech-
ny nemoci. Zasvěcuje kdykoliv, individuálně do Reiki I. až III. st.
(certifikát + učební materiály)
Kontakt: 776 356 092

VALÁŠEK HLEDÁ DĚTI
Dětský folklorní soubor Valášek Zlín stále přijímá nové členy od 
5 do 12 let. Zpěv, tanec, hra na hudební nástroj. 
Kontakt: Dům kultury Zlín, každou středu od 16.00 hod. 

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 17. 4. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu ve-
řejnou přednášku: Léčivé byliny v prevenci a terapii. 
Přednáší Josef Zentrich. 

PORSCHE VE ZLÍNĚ
V rámci oslav 1. máje ve spolupráci s Magistrátem města Zlína
a Zlínským krajem se bude konat na náměstí Míru sraz sportov-
ních vozů Porsche, a to od 9.00 do 11.00 hod. Poté se účastníci
i s vozidly přemístí na parkoviště před 21. budovu - Baťův mrako-
drap. K vidění budou všechny možné typy této značky, klasickým
modelem 911 Carrera počínaje až po méně obvyklé typy 924, 944
či 928 konče. Pokud bude přát počasí, přijede jeden z účastníků
svým ojedinělým závodním autem 550A Spyder. 
Tento model je jediným exemplářem v ČR, což určitě stojí za 
zhlédnutí. Objeví se zde i několik aut ze soukromé sbírky zlínské-
ho milovníka této značky.

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 22. 4. od
17.45 do 19.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, 
č. učebny 315 B. 
Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.30 hod. 
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

2. února
Miroslav Vítek, Táňa Životská (Zlín, Zlín)

16. února
Petr Valla, Alena Rozkošná (Zlín, Zlín)

22. února
Stanislav Rosypal, Miloslava Zajíčková (Vážany, Zlín)
David Michalík, Zuzana Janušková (Zlín, Lukov)
Jiří Gargulák, Ivana Učňová (Zlín, Zlín)
Patrik Fiala, Jitka Daňková (Zlín, Zlín)

29. února
Vladimír Jež, Vlasta Janotová (Zlín, Zlín)

1. 2. 2008
Vanessa Horáková, nar. 18. 10. 2007, Na Honech
Martin Skácelík, nar. 23. 10. 2007, Krátká
Adriana Dostálková, nar. 11. 10. 2007, Prostřední
Marek Mikšánek, nar. 21. 9. 2007, nám. Míru
Matyáš Novák, nar. 24. 10. 2007, Slunečná
Nicole Srncová, nar. 17. 10. 2007, Na Honech
Jaroslav Kocman, nar.  21. 10. 2007, Okružní
Veronika Velebová, nar. 13. 10. 2007, Dolní
Samuel Vykoukal, nar. 18. 10. 2007, Šrámkova, Malenovice
Magdaléna Perničková, nar. 20. 10. 2007, Česká
Vilém Libiger, nar. 22. 10. 2007, Mostní
Anna Slováčková, nar. 19. 10. 2007, Středová
Petr Suchánek, nar. 19. 10. 2007, Pionýrů, Malenovice

8. 2. 2008
Alena a Lukáš Vrtělovi, nar. 1. 11. 2007, Příkrá
Jolana a Matěj Štětkářovi, nar. 24. 10. 2007, Sokolská
Anna Vašulínová, nar. 2. 11. 2007, Kvítková
Martina Skopálková, nar. 7. 9. 2007, Podvesná
Adéla Koplíková, nar. 4. 11. 2007, Okružní
Karolína Mašková, nar. 31. 10. 2007, Věžové domy
František Běhal, nar. 31. 10. 2007, Pasecký žleb
Michaela Kuglerová, nar. 3. 11. 2007, Podlesí
Kryštof Rolenc, nar. 25. 10. 2007, Prlovská
Miroslava Moudrá, nar. 29. 9. 2007, Kamenná
Veronika Musilová, nar. 30. 10. 2007, Moravská
Adam Vavřička, nar. 31. 10. 2007, Středová
Daniela Vránová, nar. 31. 10. 2007, Mlýnská, Malenovice
Jakub Donoval, nar. 31. 10. 2007, Formanka, Kudlov
Hana Balajková, nar. 4. 11. 2007, Rovinka, Lužkovice

15. 2. 2008
Jan Damborský, nar. 5. 11. 2007, Sadová
David Běták, nar. 5. 11. 2007, Větrná
Veronika Vondrová, nar. 14. 11. 2007, Kúty
Vojtěch Václavík, nar. 25. 10. 2007, Obeciny
Michal Kužela, nar. 25. 10. 2007, Okružní
Tobiáš Tlusták, nar. 20. 10. 2007, Pod Vodojemem
Richard Michalovič, nar. 9. 11. 2007, Obeciny
Anna Čižmářová, nar. 14. 11. 2007, Obeciny
Adam Klein, nar. 4. 11. 2007, Podvesná
Sabina Sušilová, nar. 11. 11. 2007, L.Váchy, Prštné
Nicole Capandová, nar. 12. 11. 2007, Plesníkova
Jan Růžička, nar. 6. 11. 2007, Slezská
Nela Sieglová, nar. 4. 11. 2007, Zálešná
Filip Svoboda, nar. 11. 11. 2007, U Lípy, Velíková
Zuzana Pinerová, nar. 4. 11. 2007, Pančava, Příluky
Petr Vidlář, nar. 13. 11. 2007, J. Staši, Malenovice
Anna Jadrníčková, nar. 29. 10. 2007, Zálešná

22. 2. 2008
Anna Doležalová, nar. 19. 11. 2007, Ševcovská
Antonín Ševčík, nar. 27. 11. 2007, Dolní
Lucie Pelánková, nar. 26. 11. 2007, Benešovo nábřeží
Kateřina Výmolová, nar. 27. 11. 2007, Benešovo nábřeží
Vít Peprníček, nar. 24. 11. 2007, Věžové domy
Jakub Jasenský, nar. 24. 11. 2007, Dlouhá
Kateřina Frnochová, nar. 22. 11. 2007, Příkrá
Ondřej Kohoutek, nar. 2. 11. 2007, Dřevnická
Alena Karásková, nar. 7. 11. 2007, Obeciny
Maxim Država, nar. 25. 11. 2007, Budovatelská
Kateřina Vrlová, nar. 2. 12. 2007, Slezská
Adam Tretera, nar. 30. 11. 2007, tř. Svobody, Malenovice
Maja Mlčková, nar. 23. 11. 2007, Slepá, Štípa
Nella Šůstková, nar. 20. 11. 2007, Na Honech
Martin Kania, nar. 24. 11. 2007, Okružní
Kateřina Kubešová, nar. 21. 11. 2007, Jetelová, Kostelec
Michal Ďulák, nar. 27. 11. 2007, Sádek, Lužkovice

29. 2. 2008
Tomáš Novák, nar. 11. 12. 2007, Křivá
Kristýna Snopková, nar. 10. 12. 2007, Středová
Anna Dostálková, nar. 9. 12. 2007, Příkrá
Jiří Šefl, nar. 4. 12. 2007, Potoky
Marek Popelka, nar. 4. 12. 2007, Na Honech
Nela Zimáková, nar. 8. 12. 2007, Luční
Oliver Vacula, nar. 3. 10. 2007, Prlovská
Radim Malaník, nar. 5. 12. 2007, Vršava
Matyáš Krčmář, nar. 3. 12. 2007, Pod Vrškem
Klára Podroužková, nar. 28. 11. 2007, Na Rusavě, Kostelec
David Kozel, nar. 17. 11. 2007, Na Kopci
Matěj Horák, nar. 5. 12. 2007, tř. T. Bati, Louky
Lucie Kollárová, nar. 30. 11. 2007, Lázeňská, Kostelec
Tomáš Konečný, nar. 7. 12. 2007, U Pekárny, Štípa

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - ÚNOR 2008

JUBILANTI – DUBEN 2008

90 let Dobiášová Amalie     
Bočinská Anna         
Měřička Josef          
Kakalová Otilie        
Dokoupilová Aloisie      
Benešová Květoslava

91 let Krejčí Ludmila       
Polozová Marie        

92 let Jurčík Heřman    
Dvořáková Anna        
Beránková Antonie   

Barboříková Milada    
Gregorová Helena     
Čáslava Antonín   

93 let Horák František    
Oravová Marie        
Macharáček Velimír      

94 let Danešová Antonie    
95 let Vaculovič Petr           

Zálešáková Juliana     
96 let Molová Marie         

Staroveská Božena
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Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita za podpory statutárního města Zlína pořádá
v rámci XII. ročníku festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur 

NEZNÁMÁ ZEMĚ 2008

P o d r o b n ý  p r o g r a m  n a  w w w . n e z n a m a z e m e . c z

Středa 23. dubna
od 19.30 hodin
etnosmršť !!!
Čankišou jsou jednou z nejvýraznějších českých 
kapel a to nejen díky nepřehlédnutelnému zpěvá-
kovi Karlu Heřmanovi. Jejich hudba díky rytmické 
smršti roztančí každého a díky univerzálnímu 
jazyku lidu Čanki je skvěle přijímána po celém 
světě. Čankišou podnikli několik hudbohledač-
ských expedic a podařilo se jim přímo v terénu 
nalézt několik velice zajímavých střípků čankijské 
původní muziky. Proto bude nová deska LÉ LA
pravděpodobně nejvíce dobrodružná.

ČANKIŠOU

Vstup i tanec zdarma! Občerstvení zajištěno! Přijďte společně pokřtít nové CD!  

Velkolepý koncert na náměstí Míru ve Zlíně!

LEE MARMON
Mokasíny bílého muže
Unikátní výstavu amerického indiánského fotografa
uvede kurátorka výstavy PhDr. Alexandra Hubáčková, Ph.D

Vernisáž za osobní účasti 
autora ve čtvrtek 24. dubna 
v 17.00 hodin
Městské divadlo Zlín
Beseda s autorem od 18.00 hodin v kulturním institutu Alternativa.
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Odbor životního prostředí a země-
dělství Magistrátu města Zlína vy-
dá v rámci oslav Dne Země malou 
příručku Doma chytře a úsporně.
Otiskujeme výňatek z textu příruč-
ky:

Žijeme rychle a dopřáváme si stále
více komfortu. S rozvojem lidské civili-
zace, zvyšováním nároků na pohodl-
nost a kvalitu života a s rozvojem tech-
niky stoupá spotřeba energií, surovin
i životadárné vody. Potřebujeme rychlé
auto a jezdíme s ním i tam, kam jezdí
pohodlně autobus. Po telefonu probí-
ráme život s lidmi, s nimiž se uvidíme
ještě ten večer. Míst, kde se dá šetřit,
je opravdu hodně.

Život není ale jen ekonomika a pení-
ze, šetření může také dát více šancí na
přežití těžce zkoušené přírodě. Zkusme
objevit kouzlo méně konzumního, a te-
dy zdravějšího, pestřejšího a spokoje-
nějšího životního stylu.

TOPÍME
- větrání místností provádíme inten-

zivně (okna dokořán) a krátce (5 minut)
- utěsnění venkovních dveří (přede-

vším se zaměřme na snížení mezery
mezi spodní hranou dveří a podlahou
instalací dřevěné lišty nebo gumového
těsnění)

- instalace těsnění do oken (např. sili-
konové těsnění - úspora 8-10 %)

- odstraňme překážky z radiátoru
(zkrácení záclon a závěsů, odsunutí ná-
bytku od topení, sušení prádla
na radiátoru snižuje teplotu
místnosti až o 30 %)

- předokenní žaluzie, okenní
folie nebo okenice pomohou
úniky tepla snížit

- radiátory pravidelně od-
vzdušňujeme (minimálně kaž-
dé 3 měsíce)

- na stěnu za radiátory je
možné nalepit hliníkovou či re-
flexní folii s vrstvou polystyre-
nu, která odráží teplo a částeč-
ně izoluje stěnu

- při pořizování oken dáme
přednost dražším typům s kva-
litním dvojsklem a inertním
plynem uvnitř

- snížením teploty bytu 
o 1 °C ušetříme až 6 % výdajů
za energii 

- regulujeme teplotu v prostorách,
které trvale neužíváme, tyto pouze tem-
perujeme

- před spaním snížíme výkon topných
těles ve všech místnostech, v chladněj-
ším pokoji se lépe a zdravěji spí a ušet-
říme za energii

- při odchodu do práce snížíme teplo-
tu v bytě na 17 °C a při odchodu na del-
ší dobu až na 15 °C

SVÍTÍME
- kompaktní zářivky spotřebují až

o 80 % méně el. energie než klasické žá-
rovky a vydrží svítit 3-15x déle (jedna
21W zářivka ušetří za dobu své život-
nosti ve srovnání se 100W žárovkou až
3 800 Kč)

- u klasických žárovek svítí víc žárov-
ky mléčné než čiré, navíc dbáme na čis-
totu světel

- volíme světlé barvy v bytě, odrážejí
daleko více světla než tmavé

- na čtení a ruční práce je vhodnější
tzv. místní osvětlení (lampičky) než
osvětlení celkové, šetříme si tím zrak
i energii

- využívejme v maximální míře denní-
ho světla, nebraňme jeho přístupu do
bytu nevhodnými záclonami a závěsy

MYJEME, PEREME, 
PIJEME

- sprchování je levnější, zdravější
a úspornější než vanová koupel
a spotřebuje se při něm třetina teplé
vody

- pákové baterie dokážou okamžitě
namíchat vodu na správnou teplotu,
jejich modernizací tedy ušetříme

- na vodovodní baterie je vhodné
umístit spořiče vody, které nám
umožní mytí pod tekoucí vodou bez
větší spotřeby

- kapajícími kohoutky se ztrácí až
40 l vody za týden

- zuby si nemyjeme při tekoucí vo-
dě, vodu pouštíme, až když ji oprav-
du potřebujeme

- na WC instalujeme moderní úspor-
ný splachovač s volbou dvojího obje-
mu splachovací vody

- mytí nádobí v dřezu je 3x úspor-

nější než jeho mytí pod tekoucí vodou
- využití kvalitní myčky nádobí -

60% úspora vody oproti mytí pod te-
koucí vodou

- pračka by měla být při použití pl-
ná (cca 5 kg prádla), při praní jen 
2 kg prádla nebo v úsporném režimu 
se spotřebuje téměř stejné množ-
ství energie jako při plném objemu 
pračky

- změna zaběhnutých návyků - pe-
reme při nižší teplotě (účinnější do-
stupné prací prostředky umožňují
snížit teplotu praní z 90 °C na 60 °C,
což představuje 30% úsporu energie)

- nevyužíváme předpírku - skvrny
můžeme ošetřit předem, více ušpině-

né prádlo s předstihem namočíme

VAŘÍME A PEČEME
- hrnce na vaření volíme dle velikosti

plotýnky nebo hořáku (pokud je hrnec
o 3 cm užší než plotýnka, spotřebuje se
o 30 % více energie, která uniká mimo
dno hrnce)

- kupujeme nádobí s dokonale rov-
ným dnem, nerovnost dna hrnců může
zvýšit spotřebu používaného paliva až
o 50 %

- spotřebiče vypínáme dříve, než je
předepsaná doba tepelné úpravy, a vy-
užijeme tak tepelné setrvačnosti nádob
i elektrické plotny

- na hrncích a pekáčích používáme
pokličky, vaření či pečení pak trvá krat-
ší dobu a šetříme tím el. energii nebo
plyn

- pro potraviny s delší dobou varu vy-
užíváme tlakový hrnec, uspoří až 60 %
energie a 80 % času

- ohříváme jen takové množství vody
a potravy, které ihned spotřebujeme

NAKUPUJEME 
A UŽÍVÁME SPOTŘEBIČE

- při nákupu spotřebičů preferuje-
me ty dražší, ale úspornější a šetr-
nější k životnímu prostředí (spotře-
biče energetické třídy A)

- pokud můžeme, umístíme lednič-
ku či mrazničku do nevytápěné
místnosti, nebo je alespoň nedáváme
ke zdrojům tepla (za každý stupeň

navíc nad 20 °C okolní tep-
loty vzroste spotřeba energie
až o 6 %) 

- kontrolujeme funkčnost
těsnění u dveří ledniček
a mrazniček, nefunkční těs-
nění včas vyměňujeme, těs-
nění je vhodné občas umýt
vodou se saponátem

- nedáváme do chladničky
příliš teplá nebo dokonce
horká jídla 

- chladničku i mrazničku
pravidelně odmrazujeme,
námraza silnější než 3 mm
zvyšuje spotřebu energie až
o 75 %

- přehledné uspořádání
potravin v ledničce či mraz-
ničce zkrátí dobu jejich hle-
dání a eliminuje tak zvýšení

teploty v chladícím prostoru z vněj-
šího okolí

- zvolíme si tak velkou chladničku
a mrazničku, aby její prostor byl vy-
užíván alespoň na 70 %

- regulace teploty uvnitř - opti-
mální chladnička +5 °C, mraznička 
-18 °C

- hodláme-li vyměnit svůj starý
sporák, zvažme nákup sklokera-
mické varné desky, která má vyšší
účinnost a nižší spotřebu energie.
Ještě výhodnější je indukční varná
deska

- nenechávejme zbytečně zapnuté
spotřebiče v pohotovostním stand-
by režimu, mnohdy mají až překva-
pivě velkou spotřebu 

D O M A  Ú S P O R N Ě
R a d y ,  j a k  d o m a  n e p l ˘ t v a t  e n e r g i e m i  a  t í m  a n i  s v ˘ m i  p e n û z i
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Mezinárodní seminář o energetic-
ky úsporném bydlení bude ve Zlíně 

Ve dnech 22. - 23. dubna se bude ve
Zlíně poprvé konat valné shromáždění
členů mezinárodního konsorcia pro-
jektu Energy in Minds! Bude doprová-
zeno několika dalšími odbornými ak-
cemi. Jejich cílem je využít přítomnosti
specialistů z oblasti snižování spotřeby
energií a využití obnovitelných zdrojů
v různých oblastech ekonomiky k vzá-
jemnému předávání zkušeností s naši-
mi odborníky.

Ihned po skončení oficiálního jedná-
ní valného shromáždění ve středu 23.
4. odpoledne se členové mezinárodní-
ho konsorcia vydají na prohlídku akcí,
realizovaných v rámci projektu Energy
in Minds! ve Zlíně. Mezi navštívenými
objekty jistě nebudou chybět oba vel-
koplošné solární systémy pro ohřev vo-
dy - jeden na bázi vakuových kolekto-
rů, instalovaný na střeše městských
lázní, a druhý s plochými kolektory na
budově Technických služeb Zlín.
Zatímco první slouží k ohřevu vody
v bazénu lázní, druhý zásobuje umý-
várny pracovníků Technických služeb.
Hned na vedlejší budově technického
areálu v Loukách si účastníci exkurze
prohlédnou velkoplošnou solární elek-
trárnu o instalovaném výkonu 38,4 kW
a jistě se v Loukách projdou i mezi re-
konstruovanými rodinnými domky.
Jsou to ty, jejichž majitelé zareagovali
na nabídku investiční dotace v rámci
projektu a využili jí k zateplení domku,
instalaci solárního systému k ohřevu
vody nebo solární elektrárny. 

Z Louk povede cesta s největší prav-
děpodobností na skládku komunální-

ho odpadu Suchý důl, kde se naši
hosté seznámí jak se systémem jímání
skládkového plynu, který se spaluje
v teplárně ve Zlíně, tak i s nově insta-
lovaným fermentorem. Ten zpracovává
biologicky rozložitelné odpady, jako
jsou tráva, listí a větve z ošetřování
městské zeleně, ale také např. slámu
a separovaný papír, na tzv. reaktivní
kompost s vysokou výhřevností. I ten
se vozí ke spalování do teplárny.
Exkurze bude zakončena návštěvou
ekosídliště Jižní Chlum, které prezen-
tuje všechny cesty k energeticky
úspornému bydlení. K vidění tu není
jen samotná architektura domů chrá-
něných od severu zeminou, ale také
např. využití solárních systémů
k ohřevu teplé vody a dotápění domů
prostřednictvím systému nuceného
větrání s rekuperací tepla. Chloubou
ekosídliště je také kořenová čistička
odpadních vod, která nevyžaduje žád-
nou energii ke svému provozu, přispí-
vá k zadržení vody v krajině a umož-
ňuje její zpětné použití např. k zalévání
zahrádek.

Následujícího dne, tedy ve čtvrtek
24. 4., se v prostorách Technologic-ké-
ho inovačního centra ve zrekonstruo-
vané 23. budově svitovského areálu
koná celodenní seminář "Vliv chování
obyvatel na spotřebu energií ve
standardních a nízkoenergetických
domech". Přednášet budou jak naši,
tak i zahraniční odborníci. I když se
asi nebude možné úplně vyhnout tech-
nickým otázkám, důraz bude skutečně
kladen na to, jak mohou spotřebu
energií ve svých domácnostech ovlivnit
jejich samotní obyvatelé. Část předná-

šek se bude týkat "obyčejných" domů
a bytů, v jakých žije drtivá většina
z nás. Protože se program Energy in
Minds! zabývá především nízkoenerge-
tickým bydlením, bude se do značné
míry mluvit právě o něm. Cílem je vy-
vrátit rozšířený omyl, že když už si jed-
nou pořídím speciálně zateplený dům
či byt, nemusím se o jeho energetickou
spotřebu dále starat. Právě nízkoener-
getické bydlení vyžaduje dobrou zna-
lost instalovaných systémů vyhřívání,
větrání, ale také např. stínění oken
v létě nebo naopak maximální absorp-
ce slunečního záření v zimě. Jak říkají
odborné publikace, není problém při-
blížit se v dobře postaveném pasivním
domě k nulové spotřebě energie - k je-
jich vytopení stačí domácí spotřebiče
spolu s teply lidských těl. Na druhé
straně je možné i v takových domech
dosáhnout stejné úrovně spotřeby, ja-
ko v kterémkoliv obyčejném domě
a bytě. Stačí, když za sebou v zimě za-
pomeneme zavřít balkonové dveře.

Seminář je určen pro všechny, kdo
se zajímají o to, jak aktivně bojovat
proti zvyšujícím se cenám energií.
Vstup je bezplatný, přednášky zahra-
ničních vystupujících budou tlumoče-
ny. Kapacita sálu je však omezena na
80 míst, z nichž přibližně 30 je vyhra-
zeno pozvaným odborníkům z řad pro-
jektu Energy in Minds! Místo v sále si
můžete zajistit, zavoláte-li co nejdříve
na Magistrát města Zlína, oddělení ko-
ordinace projektů, Ing. Rapantové, na
e-mail: magdarapantova@muzlin.cz
a tel. 577 630 246, Zde se také ihned
dozvíte, zda je pro Vás ještě volné 
místo. -lf-

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 úrov-
ně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak: občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích
za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technickými systémy, vy-
užívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně
se jedná o místní část Louky.
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Filharmonie Bohuslava Martinů nabízí pestrý program v dubnu 2008
Šéfdirigent Filharmonie Bohuslava

Martinů 3. dubna 2008 povede orches-
tr při premiéře díla pro smíšený sbor,
orchestr a zvukovou stopu Boží děti od
J. Kadeřábka. Spoluúčinkuje Sloven-
ský filharmonický sbor se sbormist-
ryní Blankou Juhaňákovou. Dále za-
zní Variace na Haydnovo téma od 
J. Brahmse a Symfonie č. 8 h moll,
Nedokončená od F. Schuberta.

V Městském divadle Zlín se v neděli
13. dubna 2008 v 16.00 hodin usku-
teční Společný koncert Valašského

souboru Kašava a Filharmonie Bohu-
slava Martinů Pocta Janáčkovi, kte-
rým připomeneme 80 let od úmrtí vý-
znamného českého skladatele Leoše
Janáčka. Filharmonii bude dirigovat
Roman Válek.

Poslední abonentním koncertem
cyklu C je 17. dubna 2008 Operní di-
va a Maestro, kde zazní nejznámější
operní árie v podání rakouské sopra-
nistky Tamary Trojani. Koncert diri-
guje rakouský dirigent Konstantin
Schenk.

Dalším mimořádnou událostí bude
koncertní provedení opery Tosca
Giacoma Pucciniho. Pod taktovkou
amerického dirigenta Petera Tiborise
zazpívají světové operní hvězdy Eilana
Lappalainen, soprán, Keith Ikaia-
Purdy, tenor, Anooshah Golesorkhi,
baryton, Nicolas Legoux, bas, Michael
Spyres, tenor, Hubert Claessens, bas-
baryton a Sebastian Huppmann, bary-
ton. Spoluúčinkuje Pěvecký sbor měs-
ta Bratislavy se sbormistrem Ladi-
slavem Holáskem.
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L I D U Š K A  S L AV Í  7 5  L E T
"Hudebka, Liduška, Zuška, Malá

scéna, balet na Štefance, dramaťák
ve Starém divadle, výtvarka na
Hluboké..." ...tolik názvů pro jednu
a tutéž školu! Dnes se jmenuje
Základní umělecká škola Zlín. Během
75 let existence změnila už mnoho-
krát své jméno a spolu s ním se také
proměňovala její tvářnost. 

Dvacátého osmého března 1933 se
zlínský pěvecký spolek Dvořák rozho-
dl, že "zřídí ve městě hudební školu,
v níž se vyučuje hře na housle a kla-
vír, dále zpěvu sborovému i sólové-
mu, jakož i rytmice". "Městská hu-
dební škola Dvořák" nejprve sídlila
v budově zlínského zámku, později se
přestěhovala do Komenského školy,
dnešní krajské knihovny. Po dvou le-
tech se ředitelem stal Josef Jírů a pro
školu nastalo úspěšné období.
Hudební ústav rozšiřoval svou nabíd-
ku a na konci roku 1939 měl 13 uči-
telů a 344 žáků. V témže roce se jeho
absolventi podíleli na zřízení symfo-
nického orchestru, dnes Filharmonie
B. Martinů. Škola se stěhuje do pro-
stor na dnešní Štefánikově ulici. Po
osvobození republiky byla škola ze-
státněna a dostala název Městský
hudební ústav. V jeho rámci ve Zlíně
vznikla i první státní hudební škola
vyššího typu v českých zemích - Vyšší
hudební škola (1949). O deset let po-
zději se přestěhovala a dnes ji známe
jako kroměřížskou konzervatoř. Rok
1961 přinesl škole nový název i ucele-
nou strukturu výuky. V nově přejme-

nované "Lidové škole umění" vznikl
vedle hudebního taneční, literárně-
dramatický i výtvarný obor. Poslední
změna jména školy byla v roce 1991,
kdy se z "lidušky" stala základní umě-
lecká škola.

Dnes má škola 1200 žáků, které
vzdělává 60 vyučujících ve čtyřech
oborech ve Zlíně a na pobočkách ve
Vizovicích, Slušovicích, Štípě
a Trnavě. ZUŠ Zlín spolupracuje
s Muzeem JVM, Charitou Zlín,
Valašským souborem Kašava, ne-
mocnicí ve Vizovicích, knihovnou 

F. Bartoše, Dětským domovem Lazy,
Zlínským krajem a Magistrátem měs-
ta Zlína. Po rekonstrukci budovy ško-
ly, která jí vrátila vzhled 30. let mi-
nulého století, využívá škola 3 sály -
taneční, komorní a divadelní sál -
Malou scénu.

Co je pro ZUŠ Zlín typické? Mohli
bychom jmenovat především dobrou
spolupráci všech čtyř oborů, které
jsou v ní vyučovány. Někdy je to plá-
novité propojení, jindy vznikají spon-
tánně společné projekty, které mívají
dobrý ohlas mezi posluchači a divá-
ky. Ať už jde o obor hudební (nejpo-
četnější) nebo taneční, literárně dra-
matický či výtvarný, ve všech působí
výrazné umělecké osobnosti, které
přinášejí do své práce mnoho osobi-
tých nápadů. A mohli bychom vyjme-
novat celou dlouhou řadu úspěchů,
a to v měřítku zdaleka překračujícím
rámec našeho města. 

V posledních letech si dramaturgie
veřejných akcí ZUŠ Zlín dobře všímá
významných kulturních výročí.
Vznikají tak zajímavé a hodnotné
projekty, které oceňuje i veřejnost.
Tím se dostáváme k dalšímu specifi-
ku této školy a tím je spolupráce žá-
ků a učitelů na společných akcích.
Řada učitelů školy je aktivní umělec-
ky a to je velmi inspirativní jak pro ně
samé, tak i pro ostatní kolegy a pro
žáky. Dobrou tradici má na škole i tý-
mová práce. Učitelé například s chu-
tí nacvičí taneční kreaci na učitelský
koncert nebo se věnují ve volném ča-

se sborovému
zpěvu. Na těchto
řádcích je ne-
možné zachytit
atmosféru a ra-
dost, která po-
dobné činnosti
provází.

Dlouholetou
tradici má na
škole již zmíně-
né pěstování
folklóru, ve ško-
le působí dvě
cimbálové muzi-
ky. Vyučující se
také nebrání
ne j rů zně j š ím
u m ě l e c k ý m

proudům od těch tradičních až po ty
nejnovější. U hudebníků to je kromě
novinek vážné hudby i jazz nebo mu-
zikál. Tanečníci předvádějí stejně
kvalitně klasický tanec jako moderní
výrazový tanec či step. Divadelní
představení jsou často odvážnými
adaptacemi novodobých literárních
předloh, vznikají však i původní in-
scenace. Výtvarníci jsou hrdí na mo-
derní architekturu města Zlína, ale
stejně tak se nechají inspirovat i sta-
rým uměním na svých malovacích zá-
jezdech.

Během 75 let trvání školy prošlo tudy
mnoho budoucích profesionálních
umělců. Škola však taky vychovala
spoustu schopných amatérů nebo i za-
svěcených návštěvníků koncertů, vý-
stav, divadelních představení. Veřejné
akce ZUŠ Zlín mají své stálé návštěvní-
ky. A tak její význam pro pozdvižení
kultury v převážně průmyslovém Zlíně
je bezesporu nesmírný.

Jak se měří úspěch základní umě-
lecké školy? Oceněními z tuzemských
či zahraničních soutěží a přehlídek?
Počty konzervatoristů a absolventů
vysokých uměleckých škol, kteří od-
startovali svou profesní kariéru?
Nahrávkami zvukových a obrazových
nosičů? - to je jedna strana mince. Ta
zřetelná, viditelná a srovnatelná
s ostatními školami. Snad důležitější
jsou jiná kritéria - stovky, vlastně
v případě ZUŠ Zlín tisíce absolventů,
kterým tato instituce "dala" jinou
kvalitu života: rozšířila jejich vzdělání
(ať už v hudebním, tanečním, literár-
ně - dramatickém či výtvarném obo-
ru), naučila je vnímat a hodnotit růz-
né druhy umění, probudila jejich
estetické cítění, ovlivnila jejich celoži-
votní zájmy či dokonce profesní kari-
éru. A v neposlední řadě také výcho-
vu jejich dětí a vnuků, které
pravidelně přivádějí právě ti, kteří tu-
to instituci dříve sami navštěvovali.
Dnes už by se těžko spočítalo, koliká-
tá generace Zlíňanů se díky této ško-
le stala aktivními muzikanty, amatér-
skými herci či výtvarníky, tanečníky
nejrůznějších souborů, anebo prostě
jen pasivními návštěvníky různých
kulturních akcí a příznivci umění. Je
tu ale ještě "třetí" strana mince.

V dnešní éře pasivní zábavy a kon-
zumního způsobu života je každý
mladý člověk ochotný věnovat se ak-
tivně umělecké činnosti, s mírnou
nadsázkou řečeno, malým zázrakem.
Společnost dnes oceňuje spíše jazyky
a sport, umělecké koníčky jsou tak
trochu na okraji zájmu. Navíc je k je-
jich pěstování třeba vytrvalost a píle,
která velké části mladé generace ne-
připadá zrovna atraktivní. Proto je
třeba vysoce vyzdvihnout ty, kteří
znají cenu tohoto druhu vzdělání. 
Oslavy:
13. dubna
Matiné, Komorní sál, 10.00 hod.,
koncert bývalých žáků školy
15. dubna
Z historie školy, vernisáž výstavy,
foyer školy, 18.30 hod.
15. dubna
75 let - to není žádný věk, slav-
nostní večer, sál Malá scéna, 19.00
hod.
29. dubna
Charitativní koncert, Komorní sál,
17.30 hod.

Martina Hniličková,
Lucie Uhlíková, Radana Váňová



Naše škola je plně organizovaná ZŠ praktic-
ká s kapacitou 180 žáků, 14 třídami a jedním
oddělením školní družiny. Nachází se v klid-
ném prostředí městské čtvrti  Letná, v blíz-
kosti lesa. Má  vlastní hřiště a školní zahradu.

Pomáháme dětem, které nezvládnou učivo
běžné základní školy 

Škola vychovává a vzdělává děti s mírnou až
střední formou mentální retardace ve věku 
6 až 15 let, které nemohou úspěšně zvládat uči-
vo běžné základní školy. 

Jelikož jsme jediná Základní škola praktická
ve Zlíně, zaměřená svým vzdělávacím progra-
mem na žáky se specifickými vzdělávacími po-
třebami, dojíždějí  k nám  děti i z blízkého okolí
(Štípa, Lukov, Fryšták, Kašava, Březnice, Lhota
u Malenovic, Oldřichovice, Racková).
Děti se připravují na vstup do odborných uči-
lišť 

Stěžejním předmětem je pracovní vyučování.
Chlapci a děvčata se připravují na vstup do od-
borných učilišť. Úkoly plní ve dvou dílnách zaří-
zených  pro práci s kovem a dřevem, v keramic-
ké a šicí dílně, cvičné kuchyňce a školní
zahradě. Pro výuku ICT je ve škole zřízena počí-
tačová učebna. Je vybavena jedenácti PC, mno-
ha výukovými programy a připojením na inter-
net. Žáci dále navštěvují školní družinu, jídelnu,
knihovnu.

Předností naší školy je nízký počet dětí ve tří-
dách, vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám.
Maximální počet je 14 žáků.

Speciální pedagogové individuálně přistupují
ke každému z nich,  nejen v době  vyučování, ale
i po jeho skončení v rámci řady zájmových
kroužků, které ve škole fungují.
Náš cíl je co nejlepší uplatnění dětí v životě 

Naší snahou je prostřednictvím různých akti-
vit, jako jsou exkurze, výlety, výstavy, aktivní
účastí na sportovních, výtvarných a kulturních
soutěžích, umožnit našim žákům v maximální
míře jejich další osobnostní rozvoj. Co nejlepší
uplatnění v reálném životě.

Během roku zajišťujeme pro děti přednášky
pracovníků Policie ČR, Ekocentra Čtyřlístek,
Poradny pro ženy a dívky.

Organizujeme školy v přírodě, plavecký a ly-
žařský kurz, návštěvy filmových a divadelních
představení. 
Podporujeme prevenci sociálně patologických
jevů 

Letos realizuje   škola, v rámci prevence soci-
álně patologických jevů, projekt s názvem "Kdo
je kamarád?". Zaměřili jsme se v něm na zlepše-
ní vztahů mezi dětmi, posílení kamarádství
a přátelství s cílem předcházet rizikovým jevům
v chování žáků, jako je záškoláctví, šikana, van-
dalismus, užívání návykových látek - tabák, al-
kohol.
Pořádáme kulturní akce a sportujeme 

K dalším, již tradičním akcím školy, patří před
Velikonocemi recitační soutěž žáků 1. - 5. roční-
ku Velikonoční vajíčko. V dubnu pak školní pro-
jekt zaměřen na bezpečnost silničního provozu
"Cesta není hřiště". Aktivně se zapojujeme do
oslav Dne Země, kdy si povídáme s dětmi o pro-
blematice ochrany životního prostředí, recyklaci
a třídění odpadů.

Žáci 8. a 9. ročníků se účastní celodenní ex-
kurze do čistírny odpadních vod.

Sport na škole patří k aktivitám, které děti ba-
ví a dosahují v nich velmi pěkných  výsledků.
Účastní se řady soutěží v přespolním běhu, atle-
tice, vybíjené, malé kopané, plavání.

S činností školy se můžete blíže seznámit na
internetových stránkách www.zsp-mostni.cz  ne-
bo se přijít osobně podívat.                           

Mgr.  Věra Kundratová
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ZZ ÁÁ PP II SS
Centrum pro respiračně oslabené

děti zve rodiče dětí ve věku 3 - 6 let
k zápisu pro školní rok 2008 - 2009.
Zápis proběhne 14. - 18. 4. 2008 od 
7 do 15 hod. u vedoucí zařízení.

Centrum pro respiračně oslabené
děti je specializované zařízení pro
předškolní děti astmatické, alergické,

s opakovanými záněty průdušek
a s atopickým ekzémem.

V centru probíhá nadstandardní
ozdravný program včetně dietního
stravování.

Kontakt:
Budovatelská 4820, Zlín 760 05, 
e-mail: detske.centrum@seznam.cz

Film Brazilské stopy J. A. Bati
Odvysílání dokumentárního filmu

Brazilské stopy J. A. Bati zařadila Česká
televize do svého programu v náhradním

termínu, a to 20. 4. ve 20 hodin na ČT2.
Tímto se zároveň divákům omlouvá za ne-
odvysílání filmu v březnovém termínu.

ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ

Škola vznikla v roce 1958, je postavena
v "Baťově" funkcionalistickém stylu, a proto
byla zařazena mezi památkově chráněné ob-
jekty. Nová etapa v historii školy nastala
v roce 1999, kdy došlo ke sloučení s vedlej-
ší základní školou (6. ZŠ). V letech 2005 -
2006 prošel celý rozsáhlý areál budov gene-
rální opravou, jež byla pečlivě sledována
pracovníky památkové péče. Škola má
k dispozici také moderní sportovní areál,
který může bezplatně využít široká sportov-
ní veřejnost.

Ve vzdělávání se navazuje na vše, co bylo
pro obě tyto školy typické. Je to škola otev-
řená všem, zvláště nadále zachovává třídy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodo-
vědných předmětů, které doplňují třídy
sportovní. Věnuje se velká pozornost žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami a žá-
kům nadaným.

Rodiče, nedostalo se Vaše dítě na osmile-
té gymnázium?

NEVADÍ!

Čtyři roky to napraví.
Přihlaste je do studijní třídy s rozšířenou vý-
ukou matematiky a přírodovědných před-
mětů a využijte šestihodinové dotace mate-
matiky týdně.

Přijímací řízení do studijní třídy Základní
školy Zlín, Dřevnická 1790, proběhne
dne 24. dubna 2008

Srovnání výsledků SCIO (školní rok
2007/2008) 

Obecné studijní předpoklady
Průměrný percentil všech ZŠ 48
Studijní třída naší školy 70
Matematika
Průměrný percentil všech ZŠ 47
Studijní třída naší školy 69

Cílem základní školy je všestranný rozvoj
žáků, kteří mají výuku jazyka anglického
vedenou v odborné pracovně cizích jazyků.
Rozvíjí se logické, matematické, sportovní,
výtvarné i hudební nadání a zájmy žáků.

Škola je vybavena dvěma počítačovými
učebnami, odbornými pracovnami pro fyzi-
ku, chemii, biologii i pracovnami pro výuku
praktických činností. Snaží se pravidelně
rozvíjet nejen vzdělávací, ale i sportovní ak-
tivity svých žáků. Mnoho let využívají mož-
nosti bruslení na Stadionu Luďka Čajky ve
Zlíně. 

Výsledky žáků školy jsou velmi dobré.
Účastní se okresních i krajských kol olym-
piád. Vedení školy pravidelně provádí srov-
nání žáků s ostatními žáky prostřednictvím
testů firem Scio a Cermat.

Škola nabízí svým žákům i množství zá-
jmových kroužků, které doplňují jejich vol-
nočasové aktivity. Jsou to kroužky sportov-
ní, matematické, výtvarné i jazykové. Velmi
úspěšně pracuje již osm let pěvecký sbor
Cvrčci.

Žáci školy i jejich rodiče každoročně pod-
porují Dětský domov ve Zlíně - Lazech.
Pravidelná vánoční sbírka má sloužit potře-
bám těchto dětí, zvláště k tomu, aby i ony
měly krásné a radostné svátky.

Škola vydává pro rodiče školní zpravodaj,
kde se objevují nejen informace o novém
školním roce, ale také práce a úspěchy je-
jích žáků. Zde je ukázka žákovské tvorby.

Hledal jsem školu já,
kam děti chodí rády,
kde zjistím, jak se počítá
a kde jsou všichni kamarádi

Kde učitelé hodní jsou
a kde je škola hrou, 
našel jsem ji na Bartošce - 
Základní školu Dřevnickou

Už umím počítat i psát,
těch devět let chodil jsem sem rád,
snad bude se vám tu líbit,
taky tak jak nám.
(žáci 9. ročníku matematické třídy)

Kontakt:
www.zsbartosova.zlinedu.cz,
tel. 577 210 204 nebo
zsbartosova@zlinedu.cz

Mgr. Jitka Gavendová,
ředitelka školy 
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EExxppoozziiccee  bbyyddlleenníí  vv  bbaaťťoovvsskkéémm  ZZllíínněě
Druhá sezona expozice Bydlení v baťov-

ském Zlíně v nově otevřeném muzeu je pře-
de dveřmi, a tak mi nedá, abych nezavzpo-
mínala na tu první, premiérovou, moc
hezkou.

Báječné,  říkala  jsem si, když  jsem ví-
tala děti z okolních měst, které přijely na
školní výlet do Zlína. Neuvěřitelné, vždyť
i já,  když jsem byla malá, jsem si myslela,
že ve Zlíně "nic není". Že historická
Kroměříž nebo Uherské Hradiště jsou měs-
ta, která stojí za návštěvu. Ale i město Zlín
má návštěvníkům co nabídnout. A není to-
ho málo. Přes krásný výhled z noblesního
mrakodrapu, jedinečnou sbírku obuvi
v Obuvnickém muzeu, funkcionalistickou
architekturu našeho nového červeného
města až po nové malinké muzeum - ba-
ťovský domeček, domácnost, která vypadá,
jako by z ní zrovna všichni odešli.  Snad za
prací v nedaleké továrně na boty, za zába-
vou do Velkého kina, nebo do vzdělávacích
kurzů či za sportem. A v domečku je vzor-
ně uklizeno dle rad pro správné hospodyň-
ky z firemního časopisu Sdělení a v kuchy-
ni ještě voní oběd.  

To už jsem se ale nechala unést atmosfé-
rou domku, ve kterém pracuji jako průvod-
kyně... A také mi v uších zní slova chvály
návštěvníků:

"Je to krásná nostalgie, při vzpomínce na
tento dům...,  moc hezké, je to úplný návrat
do dětství..., děkujeme za ten dobrý nápad,
moci posoudit, jak se bydlelo v baťovském
Zlíně před 80 lety. Lidé z dnešních panelo-

vých  sídlišť by mohli jenom závidět... Velmi
příjemné ohlédnutí do historie města Zlína..."

A při listování v návštěvní knize jsem si
přečetla a připomněla mnoho laskavých
krásných zápisů:

"Obdivuhodná kultura bydlení té doby,
slibné perspektivy fy Baťa... Vždy jsme chtě-
li vidět baťovský domek zevnitř, když jsme
projížděli na Slovensko, dnes se nám to ko-
nečně podařilo... Velmi pěkné, jen tak dál. Je
třeba navázat na vše dobré, co nám Baťa od-
kázal... What a "Tour de Force"! Krásné vzpo-
mínky na mé mládí ve Zlíně! Město, na  které
jsem vždy byla pyšná a nikdy nezapomněla,
kdekoliv na světě. Nikdy nezapomenu!"

Spokojenost návštěvníků s naším novým
muzejním objektem je také zpětnou vazbou
pro autory expozice a pro všechny ty, kdo se
na jejím vzniku podíleli. 

A tak se těším i na Vaši návštěvu v nově
zrekonstruovaném domku nad Ovčírnou
č.p. 1295, umístěném mezi druhým a třetím
internátem v řadě nad hotelem Garni.
V druhé sezoně jsme pro vás přichystali pře-
kvapení v nově zařízené ložnici a nové se-
zonní výstavce. Hlavně pro žáky l. stupně je
připraven animační program s názvem
Návštěva rodiny pana Botičky.

Nová sezona bude zahájena l. května
2008. Otevřeno je v úterý až neděli od 9 do
l2 a od 13 do l7 hodin. Sezona trvá do kon-
ce září. Tel.: 737 145 175

Na návštěvu se těší Vaše průvodkyně 
Hana Lepková

Město Zlín vyhlašuje soutěž
"Fotografie Zlína" rozdělenou do tří té-
mat:

ZLÍN MĚSTO LIDÍ
ZLÍN MĚSTO V POHYBU
ZLÍNSKÁ ZÁKOUTÍ
Uzávěrka soutěže bude 1. 9. 2008.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• Zúčastnit se může každý, kdo má fo-

tografování jako koníčka, vítán je
i profesionál.

• Fotografie mohou být barevné i čer-
nobílé.

• Každý soutěžící může poskytnout ma-
ximálně tři fotografie ke každému té-
matu, a to v elektronické podobě ve

formátu jpg (v tiskové kvalitě - mini-
mální rozlišení 300 dpi) na CD nebo
v podobě klasické fotografie o rozmě-
ru 18 x 13 cm. Fotografie musí být
označené tématem a stručným popi-
sem místa na fotografii 

• První tři výherci získají zajímavé ceny
a vítězné fotografie budou zveřejněny
v Magazínu Zlín. K fotografiím je nut-
né doložit kupon, který je přílohou té-
to výzvy a obsahuje podrobné infor-
mace pro splnění podmínek soutěže.
Adresa pro zasílání fotografií v obál-

kách označených názvem "Foto - sou-
těž" je:

Magistrát města Zlína, Oddělení ce-
stovního ruchu, vnitřních a vnějších vě-
cí, nám. Míru 12, Zlín 761 40.

Oslava 1. máje 
na náměstí
NÁMĚSTÍ MÍRU
9.00 - 12.00 hodin
• SDRUŽENÍ DECHOVÉHO

ORCHESTRU MLADÝCH, 
vystoupení mažoretek 

• TANEČNÍ KLUB FORTUNA
• Dům dětí ASTRA - orient, disko, 

Laštověnka 
• Dětských folklórní soubor 

VONIČKA
• PODJEZD - country
• Dětský folklórní soubor 

MARYJÁNEK
• Žáci ZŠ Emila Zátopka - aerobic, 

Emilky 
12.00 - 17.00 hodin
• VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR 

ZLÍN
• PĚŠÁCI - country, vystoupení do-

provázené westernovým ježděním,
házením lasa a práskáním biče

• VALAŠSKÝ SOUBOR KAŠAVA
• F DUR JAZZ BAND
• DREAMS COUNTRY - tance
• AVION SWING BAND, vystoupení 

historického šermu
• JAZZZUBS
DOPROVODNÝ PROGRAM
9.00 - 11.00 hod.
Přehlídka vozů PORSCHE 
- od historie po dnešek
9.00 - 14.00 hod.
• HISTORICKÁ KOLA
• VETERAN CAR CLUB 

+ K. DVORSKÝ 
- historická vojenská vozidla

• ALEGORICKÝ VŮZ s exotickým
ovocem (Wastex)

13.00 - průjezd městem
Celodenní občerstvení:
• pro dospělé navíc vinotéka, 

medovina
• pro děti trdelníky, frgále, ovoce, 

výrobky z medu 
• Počasí je objednané.
• Atrakce pro děti - skákací hrad, 

kolotoč, balónky, koně.
Změna programu vyhrazena.

PREVENCE
A LÉČBA MRTVICE

Prevence, příznaky a léčba akutní cévní
mozkové příhody (CMP neboli iktu), tedy
mrtvice, budou tématem Dnů otevřených
dveří, které pořádá neurologické oddělení
Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve
Zlíně. Uskuteční se u příležitosti světového
dne věnovaného tomuto onemocnění, a to
v úterý 29. dubna a ve čtvrtek 15. května
2008 v době od 15 do 17 hodin ve výuko-
vém sále v suterénu budovy Léčebny dlou-
hodobě nemocných KNTB. 

Světový den CMP připadá na 13. května
a celostátní kampaň s názvem "30 dnů pro
prevenci a léčbu CMP" probíhá od 28. dub-
na do 26. května. Kromě KNTB se jí účast-
ní dalších 16 nemocnic v ČR. Cílem je jed-
nak zvýšit informovanost laické veřejnosti
o tomto onemocnění, které stále častěji po-
stihuje osoby v produktivním věku, jednak
apelovat na kompetentní orgány k urychle-
nému systémovému řešení péče o CMP
v ČR, které výrazně zaostává za jinými ze-
měmi Evropské unie.



studenti ve třídě

      Nyní zápis do kurzů Duben-Červen

      Všechny úrovně znalostí

  Týdenní intenzivní kurzy Léto 2008

      Více než 120 kurzů každé 3 měsíce

Škola na ul. Zarámí v centru Zlína

tel.: 577 213 250, 603 545 030

Jazyková škola 

ANGLIČTINA
Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

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

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

SVĚT ŽIDLÍ
...POUZE OD ČESKÝCH VÝROBCŮ

Provozní doba: Kontakt:
Po – Pá 9.00 - 17.30 • SO 9.00 - 11.30 Olga Slabíková, tel.: 724 342 088

Tř. 2. května 2385, Zlín, zastávka MHD Cigánov

NOVĚ OTEVŘENO

kancelářské

kuchyňské

křesla, stoly

DŮCHODCI -  SENIOŘI ,  OBČANÉ
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

statutární město Zlín pro Vás provozuje 

JÍDELNU PRO DŮCHODCE
KDE?

Zlín - Podhoří, Sv. Čecha 516
(objekt Mateřské školy a Domu seniorů a občanů se zdravotním posti-
žením)

KDY? 
Pondělí až pátek v době 10.30 hod. - 12.30 hod.

ZA KOLIK?
41 Kč běžné menu 
47 Kč diabetické menu

PRODEJ STRAVENEK 
Každý čtvrtek v době od 10:30 hod do 12:30 hod 

JAKÉ VÝHODY?
• Příjemné domácí prostředí s ochotnou obsluhou 
• Denně čerstvá strava připravovaná s použitím moderní technologie
• Možnost zakoupení libovolného počtu stravenek bez časového 

omezení
• Cena stravenky včetně nápoje
• Výhodné spojení MHD č. 4, výstup zastávka Sv. Čecha

nebo MHD č. 1, 2, 6, 10, 11, výstup zastávka Podhoří - sídliště
• Bezbariérový přístup

MÁTE MÁLO INFORMACÍ?
• volejte telefon č. 577 431 175, p. M. Vráblíková

nebo č. 577 630 804, p. B. Křížová

Přijďte, ochutnejte, přesvědčte se sami !

PROVOZ JÍDELNY PRO VÁS ZAJIŠŤUJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MAGISTRÁTU MĚSTA ZLÍNA. 
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SPORT V  DUBNU

SILVIE GALÍKOVÁ AEROBIK MIX.
Cvičení je zaměřeno na problematické partie: břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink. 
Vhodné pro všechny!
Úterý - 17. ZŠ, Jižní Svahy od 18.30 do 19.30 hod.
Čtvrtek - Orlovna, Štefánikova ul., Zlín, od 17.30 do 18.30 hod. 
Kontakt: tel.: 721 962 153

AEROBIK KLUB ZLÍN
Vydáváme přihlášky na nové kurzy Pilatesu - i dopoledne.
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, Zlín, tel.: 577 432 079,
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info

ZÁPASY 1. GAMBRINUS LIGY 
24. kolo 5. 4. Tescoma Zlín - Viktoria Žižkov 
26. kolo 19. 4. Tescoma Zlín - Mladá Boleslav 
28. kolo 3. 5. Tescoma Zlín - Bohemians 1905 
Začátek utkání od 19.00 hod. 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19.00 hod.
Sobota 17.00 - 18.30 hod.
Neděle 17.00 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na tel. 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. Vstupné 30 Kč.

Sobota 26. 4. Memoriál Antonína Vaculíka - mezinárodni šachový turnaj
v rapid šachu, od 9 hod., kongresový sál Interhotelu Moskva

Sobota 5. 4. 
11.00 RC Zlín - Jimy Vyškov - Kadeti Morava
14.00 RC Zlín - Dragon Brno - Pohár KB muži 
Sobota 12. 4.
10.00 Turnaj mladší žáci - Region Morava 
Sobota 19. 4.
11.00 RC Zlín - RC Havířov - Kadeti Morava
Sobota 26. 4.
15.00 RC Zlín - Jimy Vyškov - Pohár KB muži

Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle Městských
lázní). Pozor, změna termínu nebo času možná, pro aktuálnost sledujte
stránky klubu www.zlin.rugby.cz.

Sobota 5. 4.
9.00 h HC Zlín - Napajedla

13.15 h HC Zlín - Dřevohostice
Neděle 6. 4.
10.00 h HC Zlín - Zora Olomouc - DL. ml. dor.
12.00 h HCZ/SCM - Zora Ol./SCM - 1. liga ženy
14.00 h HC Zlín - Zora Olomouc - 1. liga st. dor.
Sobota 12. 4.
18.00 h HC Zlín - J. Hradec - interliga ženy
Neděle 13. 4.
9.00 h HC Zlín - Nové Veselí - DL. ml. dorostenci

11.00 h HC Zlín - Nové Veselí - 2. liga muži
Sobota 19. 4.
10.00 h HC Zlín - V. Bystřice - DL. ml. dorci
12.00 h HCZ/SCM - DHC Plzeň - 1. liga ženy
14.00 h HC Zlín - DHC Plzeň - 1. liga st. dorky
16.00 h HC Zlín - Loko Plzeň - 1. liga st. dorci
18.00 h HC Zlín - Tišnov - 2. liga muži
Neděle 20. 4.

9.00 h HC Zlín "B" - Zora Olomouc - SM. liga st. žačky
10.15 h HC Zlín "B" - Zora Olomouc - SM. liga ml. žačky
11.15 h HC Zlín "A" - Uničov - SM. liga st. žáci
12.30 h HC Zlín "B" - STM Olomouc - SM. liga st. žáci
Utkání se hrají na Sokolovně 
Sobota 26. 4.

9.00 h HC Zlín - Napajedla - divize ml. žáků

Sobota 5. 4.
15.30 Proton Zlín - Sokol pražský, extraliga U16 - kadetů
18.00 Proton Zlín - Jiskra Kyjov, II. liga žen, o 5.-10. místo
Neděle 6. 4.

9.00 Proton Zlín - Sokol Vyšehrad, extraliga U16 - kadetů
Sobota 12. 4.
13.30 Proton Zlín - Start Havířov, žákovská liga U14
16.00 Proton Zlín B - BK Pelhřimov, liga U18 - juniorů, o 5.-10. místo
18.30 Proton Zlín B - Slovan Mariánské Lázně, liga U20 - mladých mužů,

o 1.-7. místo
Neděle 13. 4.

8.30 Proton Zlín B - BK Teplice, liga U20 - mladých mužů, o 1.-7. místo
11.00 Proton Zlín B - Sokol Hr. Králové, liga U18 - juniorů, o 5.-10. místo
13.30 Proton Zlín - Snakes Ostrava, žákovská liga U14
Sobota 19. 4.
17.00 Proton Zlín - Slavoj Litoměřice, 1. liga mužů, play-out
Neděle 20. 4.
11.00 Proton Zlín - KARA Trutnov, 1. liga mužů, play-out

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova čtvrť.
Změna začátků utkání vyhrazena.
V měsíci březnu bude nadstavbovou částí pokračovat play-out I. ligy mužů
a play-off extraligy U18 - juniorů. Případná účast a rozlosování bude známo

BASKETBAL

HÁZENÁ

RUGBY

ŠACHY

BRUSLENÍ

FOTBAL

AEROBIK
až po ukončení základní části soutěží. Pro aktuální informace doporučujeme
všem zájemcům a fanouškům sledovat internetové stránky klubu www.skbz-
lin.cz, příp. nástěnky u sportovní haly Zelené.

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

STŘEDA 2. 4. CHODÍME PO ZLÍNĚ
7 km, sraz u Evangelického kostela v 8.00 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA 5. 4. 
15. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU PO TĚLESE NEDOKONČENÉ
BAŤOVY ŽELEZNICE VIZOVICE-LIDEČKO
Start u Pivního baru Runda u nádraží ČD ve Vizovicích od 7 do 10 hod., růz-
né varianty tras, vede St. Chadim st.

NEDĚLE 6. 4. ZÁMEK ROSICE - ZÁJEZD
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, cena 250 Kč, vede St. Chadim
ml.

STŘEDA 9. 4. ČERNÁ HORA
8 km, odjezd do Mysločovic Housacarem z areálu Svit Zlín v 7.40 hod., vede
St. Chadim st. 

SOBOTA 12. 4. VANDR SKRZ MALÓ HANÓ 
16 km, odjezd vlakem do Moravské Třebové z Otrokovic ve 4.51 hod., vede 
J. Tomáš.

NEDĚLE 13. 4. MEMORIÁL T. ZRNÍKA - PÁLAVA
17 km, odjezd do Popic vlakem z Otrokovic v 7.01 hod., vede J. Tomáš.

NEDĚLE 13. 4. VODNÍ NÁDRŽ SLUŠOVICE
14 km, odjezd do Zádveřic vlakem ze Zlína v 8.33 hod., vede St. Chadim ml. 

STŘEDA 16. 4. PEŠKOV
8 km, odjezd do Tlumačova vlakem z Otrokovic v 8.06 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA 19. 4. ORAVSKÝ HRAD
Odjezd v 6. 15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, cena dopravy je 350 Kč, vede
St. Chadim ml.

STŘEDA 23. 4. KOLEM MORAVY
8 km, odjezd do Spytihněvi vlakem z Otrokovic v 7.34 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA 26. 4. "PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC"
Odjezd do Starého Hrozenkova z AN ve Zlíně v 6.25 hod, vede J. Tomáš.

NEDĚLE 27. 4. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ
11 km, sraz v 8.45 hod. na zastávce ČD Zlín-Příluky, vede J. Tomáš.

NEDĚLE 27. 4. PŘES DUŠNOU NA BYSTŘIČKU
13 km, odjezd do Vsetína v 8.00 hod. z AN ve Zlíně, vede St. Chadim ml.

STŘEDA 30. 4. ZOO LEŠNÁ
6 km, sraz na točně MHD Bartošova čtvrť v 8.00 hod., vede St. Chadim st.

AUTOKAROVÉ A VLAKOVÉ ZÁJEZDY 
1. - 4. 5. - vlakový zájezd "Broumovsko" - vede J. Tomáš 
1. 5. - zámek Vranov nad Dyjí
Změna programu vyhrazena 

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00– 6.45/7.30–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
pondělí 6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
úterý-pátek 6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na

25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
so 5. 4. otevřeno 9.00–13.30
ne 6. 4. otevřeno 13.00–20.00
po 7. 4. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 15.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 7. 4. otevřeno 8.00–10.00/17.00–20.00
st 30. 4. zavřeno

Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, ser-
vis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.

PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu. Změna programu vyhrazena.

Atletický klub Zlín (AK Zlín) ve spolupráci se ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně při-
pravuje výběr žáků a žákyň 5. ročníku do šesté třídy s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy se zaměřením na atletiku. Vyučuje se  pět hodin tělesné vý-

VÝBĚR PRO ATLETICKÉ TŘÍDY

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

chovy týdně. Žáci ZŠ E. Zátopka využívají tělocvičnu ZŠ a atletický stadion.
Zúčastňují se závodů jednotlivců i družstev, soustředění i lyžařského výcviku.
Výběr žactva se koná na Stadionu mládeže ve Zlíně, na Hradské ul., ve dnech
15. a 16. 4. 2008 ve 14.00 hodin (jen jeden den a za každého počasí). 
Zájemci se dostaví ve sportovním oblečení a obuvi, hlásit se budou u paní Zd.
Mušínské, ved. trenérky ST. Kontakt: tel.: 577 210 148 nebo 737 548 894.

SPORTOVNÍ ŠERM  
Všechny milovníky sportovního šermu zveme na 28. ročník Valašského
fleretu, který se koná v tělocvičnách 16. ZŠ na Jižních Svazích, ul.
Sportovní ve Zlíně, a to ve dnech 12. a 13. 4. vždy od 10.00 hod. Letos
půjde o kategorie mladší žáci a žáci.
Chlapci jsou v sobotu, děvčata v neděli. Pro všechny, kteří si přinesou
obuv na přezutí, je vstup zdarma.

PILATES 
Přijímáme přihlášky do nových kurzů pilates pro začátečníky duben
2008 v prostorách Aerobik studia D na Pasecké ulici ve Zlíně. Novinka -
Pilates pro muže - e-mail: rytmik@aerobic-zlin.cz 
Kontakt: tel.: 603 581 448 nebo hurarova@volny.cz, novinka - Pilates
pro muže - e-mail: rytmik@aerobic-zlin.cz 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POHYBOVÝCH SKLADEB
Představí se sportovní a taneční kluby Zlínského regionu v kategoriích:
předškoláci, rodiče a děti, ml. a st. žactvo, dorost, dospělí a smíšené vě-
kové kategorie.
Akce se koná dne 20. 4.  od 14.00 do 17.00 hodin ve Sportovní hale SK
Zlín - Novesta.

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurzy snižování nadváhy vedené lektorkou společnosti STOB PharmDr.
Renatou Mičovou. Kurzy trvají 12 týdnů, každý týden 1 lekce. Lekce se
skládá z 1 hodiny cvičení a 2 hodin teorie, ve které jsou klienti sezná-
meni se zásadami zdravé výživy a behaviorální terapie, při níž se po-
stupně odnaučují nevhodným stravovacím návykům a nahrazují je ná-
vyky správnými. Cena 1700 Kč. 
Kontakt: na www.istob.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761

Lyžař Michal Brzoň (na snímku) vybojoval na akademickém mistrovství
republiky v Bílé stříbro ve slalomu mužů. Závodu se zúčastnilo celkem
128 závodníků z Česka i zahraničí. V obřím slalomu získal pro zlínskou
Univerzitu Tomáše Bati další lyžařské stříbro Lukáš Chmelař. Tato
umístění jsou výrazným úspěchem reprezentantů UTB ve Zlíně.
Blahopřejeme.

KARAMELA 
Pestrá nabídka dětských táborů pro děti od 5 do 15 let. 
Ceny od 1980 Kč.
Kontakt: tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA
Tradiční dětský pobytový tábor - uzávěrka přihlášek do 31. 5.
Příměstský tábor - uzávěrka přihlášek do 27. 6.
Denní pomaturitní studium - zápis již probíhá
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín
www.elingua.cz, tel.: 605 464 801, 775 243 320, 577 222 067

TENIS S ANGLIČTINOU PRO VOZÍČKÁŘE 
Tenisová akademie Petra Horny ve Zlíně s potěšením oznamuje, že jako
první v regionu otevírá tenisové tréninkové hodiny pro VOZÍČKÁŘE!
Vždyť tenis je hra pro všechny z nás! V této kategorii budeme pro své
svěřence využívat dotací od příslušných institucí. Samozřejmě pokraču-
jeme s oblíbenými tréninky tenisu s angličtinou pro stávající i nové zá-
jemce. 
Kontakt: 777650430 nebo www.tenissanglictinou.cz.

TENIS

DĚTSKÉ TÁBORY

ÚSPĚCH - LYŽOVÁNÍ

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE


