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uplynul rok od doby, kdy jsem vám na
této straně psal o svých plánech. Je tedy
čas, abych vám řekl, co se mně doposud
povedlo i co nyní řeším.

Velkou část svého času věnuji přípravě
dlouho diskutované pravobřežky, obchva-
tu Zálešné, přivaděče k rychlostní komu-
nikaci i tvorbě nového územního plánu.
Jsou to věci, které spolu úzce souvisí.

Určitě je dobře, že se občané zajímají
o územní plán. Je vhodné a potřebné, aby
měli informaci, proč a které území má
v budoucnu sloužit pro konkrétní účely,
proč je vedena cesta právě tudy a které
území bude využito k výstavbě a jaká to
výstavba bude. Bohužel se objevují různé
"zaručené zprávy", které v tomto článku
neváhám označit za poplašné, s tvrzením,
že návrh na změnu v územním plánu, te-
dy na jiné využití plochy, je účelovou
a přípravnou akcí k budoucímu vyvlast-
ňování. Tyto nepravdivé a poplašné infor-
mace vyvolávají obavy u starších občanů,
kteří v minulosti měli s podobnou situací
nepříjemné zkušenosti. Musím zdůraznit,
že nástroj vyvlastňování je k dispozici jen
u tzv. veřejně prospěšných staveb, který-
mi mohou být ve Zlíně v podstatě jenom
komunikace. A to jen ve výjimečných pří-
padech.

Velmi bouřlivá reakce je stále na přípra-
vu stavby pravobřežky. Dopravní situace
ve Zlíně je průběžně a dlouhodobě sledo-
vaná, i poslední průzkum pohybů náklad-
ní dopravy koncem minulého roku potvr-
dil, že pouze cca pět procent tvoří tranzit.
Tedy zbývajících 95 procent je zásobování

a přeprava našich obyvatel. Téměř vyčer-
paná přepravní kapacita silnic v západní
polovině území je důvodem, proč je nutné
udržet územní rezervu pro další komuni-
kaci na pravém břehu Dřevnice. To je jed-
nodušší část. Odhadnout a zejména dolo-
žit potřebu pro výstavbu komunikací na
východ od Čepkova už tak jednoduché ne-
ní. Zcela zásadní vliv na další vývoj má re-

álný postup výstav-
by státní dálniční
sítě, na který musí
Zlín navazovat. Jak
město Zlín, tak
i Zlínský kraj usilu-
jí o rychlý postup
výstavby R49
z Hulína přes
Fryšták, Slušovice
a Lípu směrem na
Slovensko.V tako-
vém případě by Zlín
ve východní části
území potřeboval
doplnit síť komuni-
kací o obchvat
Zálešné. V každém
případě ale jakéko-
liv řešení musí cel-
kovou dopravní si-
tuaci ve Zlíně
zlepšovat, odlehčit
centru města, zkrá-
tit čas potřebný
k jízdě, zlepšit pod-

mínky v okolí komunikací. Auto je ale již
běžnou potřebou, je a bude součástí na-
šeho prostředí. Na přesné vymezení hra-
nice mezi tím, kde je dopravě nutné
ustoupit a kde už celkově škodí, je velmi
mnoho názorů. 

Doprava ale není jenom o autech.
Někdy v minulosti, když byly provedeny
chodníky z litého asfaltu občané, pochval-
ně pokyvovali hlavou, jak je nový povrch
pěkný, pro chůzi pohodlný atd. S odstu-
pem času bylo nutné opravit vodovod, ka-
nalizaci, položit nové kabely a pěkný
chodník se změnil v různým způsobem
opravovanou flekatou a polámanou plo-
chu. To platí nejen o centru města, ale
čím dál více o chodnících v okrajových
částech, a nejen o asfaltových plochách. 

Svoji úlohu také již splnily eskalátory
v podchodu na náměstí Práce, jejich ži-
votnost již není možné prodlužovat opra-
vou. Jedinou cestou je jejich výměna,
v tomto již rada města uložila vypsat vý-
běrové řízení a i další kroky směřují k to-
mu, aby se podchod postupně změnil
v atraktivní součást města.

Ing. Miroslav Šenkýř, 
náměstek primátorky 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
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JJaakk  ss  ppooppllaattkkyy  zzaa  ooddppaadd  aa  zzee  ppssůů??

Město vydalo nového Průvodce sociálními  službami 

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2009 na:

1. Akce nadregionálního - republikového významu konané v II. čtvrtletí 2009 spor-
tovními organizacemi. 
Podmínkou přidělení dotace organizacím je jejich registrace u MV ČR dle zákona 
č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 9. dubna 2009.

2. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence patolo-
gických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné v II. čtvrtletí 2009. 
O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou čin-
nost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována originalita, prospěš-
nost a objednávka samotného města Zlína. 
Uzávěrka příjmu žádostí je 9. dubna 2009.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí), ing. Kristlová, 
tel. 577 630 336. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína
(www.zlin.eu) v sekci Občan - Formuláře - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných Statutem fondu mládeže a tělovýchovy.
Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování do-
tací z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout předloženou žá-
dost k zamítnutí.

Mgr. Karel Jankovič, předseda správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy

Z důvodu plánovaných prací na zařízení di-
stribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údrž-
bových a revizních prací - bude přerušena do-
dávka elektrické energie:

7. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín - Kudlov
Vypnutá oblast: Část ulice Filmová od křižovat-

ky s Březnickou po Filmové ateliéry, Fabiánka III,
Fabiánka, část Fabiánka II.

7. 4. od 7.30 do 15.30 hod. 
Zlín
Vypnutá oblast: Ulice Mostní horní strana od 

č. p. 981 po č. p.1689.
8. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín-Příluky
Vypnutá oblast: Oblast bývalých uhelných

skladů.
Ulice Broučkova od křižovatky s ulicí Kneslova

směr Příluky.
Ulice Zborovská od křižovatky s ulicí Kneslova

směr Příluky.
Ulice Dřevnická od křižovatky s ulicí Kneslova

směr Příluky.
9. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín-Kudlov
Vypnutá oblast: Ulice Filmová od Filmových

ateliérů směr Kudlov.
9. 4. od 7.30 do 15.30 hod. 
Zlín
Vypnutá oblast: Ulice Mostní spodní strana od

č. p. 1692 po č.p. 980.
Ulice Na včelíně spodní strana od č. p. 1656 po

č. p. 1668
9. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín
Vypnutá oblast: Ulice Štefánikova mezi křižo-

vatkou s Potoky a Hlubokou.
Ulice Potoky od č. p. 858 po č. p. 2450.
Ulice Divadelní.
10. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín-Lužkovice
Vypnutá oblast: Firma Precision.
14. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín
Vypnutá oblast: Benešovo nábřeží od křižovat-

ky s ulicí Dlouhá po č. p. 3716.
Ulice U náhonu.
14. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín-Kudlov
Vypnutá oblast: U Točny, Václavská, Zelená,

Žlutá, Skalka, Švambovce, Formanka
16. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín-Jižní Svahy
Vypnutá oblast: Ulice Středová
Billa, s.r.o., 
Benzinová čerpací stanice.
Penny market
Č. p. 4991, 5000, 4999, 4998, 4997, 5454,

5296.
16. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín
Vypnutá oblast: Tržnice.
Závodní klub.
Taxi Šenkeřík.
17. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín-Lužkovice
Vypnutá oblast: Firma Madal Bal, firma

Svoboda-Březík-pečivo.
20. 4. od 9.00 do 12.00 hod. 
Zlín
Vypnutá oblast: Ulice bří Jaroňků.
Ulice Ševcovská.
Ulice T. Bati mezi ul. bří Jaroňků a Díly II.

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

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

PPřřeerruuššeenníí  ddooddáávvkkyy
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee

V průběhu měsíce dubna bude radni-
ce rozesílat poštovní poukázky k platbě
místního poplatku za komunální odpad
pro rok 2009. Poplatek je splatný do 
15. 5. 2009 a u pololetní platby je dru-
há splátka do 15. 9. 2009. Místní po-
platek ze psů je splatný do 30. 4. 2009
a majitelé psů tuto složenku obdrželi již
v březnu. Rozpis pokladních hodin spo-
lu s možností úhrady je přílohou poš-
tovní poukázky. Občané v místních čás-
tech města Zlína mohou poplatek
zaplatit v termínech uvedených v tabul-
ce vždy v čase 13-17 hodin. 

UPOZORNĚNÍ
Pokladna slouží výhradně pro příjem

finanční hotovosti na základě předlože-
né poštovní poukázky. Zaměstnankyně
pokladny nepodávají informace k po-
platkové agendě. Veškeré dotazy zodpo-
vídá odbor ekonomický, odd. místních

poplatků, detašované pracoviště Zará-
mí 4421, dveře č. 232 a 231.

Výběr poplatku za komunální od-
pad v kancelářích místních částí 

Louky 22. 4. 
Kostelec 6. 5. 
Klečůvka 23. 4. 
Kudlov 4. 5. 
Lhotka - Chlum 23. 4. 
Štípa 20. 4. 
Prštné 27. 4. 
Velíková 20. 4. 
Maják 11. 5. 
Mokrá 28. 4. 
Mladcová 22. 4. 
Salaš 29. 4. 
Příluky 28. 4.
Jaroslavice 6. 5. 
Malenovice 29. 4. 
Jižní Svahy I. 22. 4. 
Jižní Svahy II. 29. 4. 

Nového Průvodce sociálními (a navazující-
mi) službami ve Zlíně pro rok 2009 připravi-
li zaměstnanci Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína. 

Publikace obsahuje přes sto dvacet kon-
taktů na nestátní neziskové organizace, ob-
čanská sdružení, kluby a instituce ze soci-
ální oblasti. Jsou v ní uvedeny i některé
organizace, které na sociální oblast úzce na-
vazují, např. ty, které působí v oblasti vol-
ného času dětí a mládeže a v oblasti pre-
vence sociálně patologických jevů.
I v letošním vydání je nabídka některých ko-
merčních ubytoven, ubytování v azylových
domech a personálních agentur. Nově jsou
v průvodci uvedeny i pobytové sociální služ-
by pro seniory a občany se zdravotním po-
stižením v okolí Zlína. 

Průvodce je k dispozici ve všech poboč-
kách Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně, v Městském informačním a turistic-
kém středisku v budově zlínské radnice a na
internetových stránkách www.zlin.eu,
v sekci Občan. Nevidomým bude průvodce
k dispozici ve zvukové podobě ve Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých ve
Zlíně, v Krajské knihovně Františka Bartoše
a na Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína. 

Brožuru vydal magistrát ve spolupráci
s Centrem služeb postiženým Zlín v rámci
projektu "Plánování sociálních služeb meto-
dou komunitního plánování" (projekt je spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem
a Ministerstvem pro místní rozvoj, tzv.
SROP). 
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ PENĚZ 

Rada města Zlína schválila pravidla pro využití
finančních prostředků pro jednotlivé místní části.
Velkou roli při stanovování priorit v lokalitě budou
mít komise místních částí. Peníze je možné využít
na opravy, údržbu a na drobné investice. 

Jedná se zejména o opravy chodníků, drobné
opravy silnic, hřišť, zpracování projektů, odbor-
ných studií a regulačního plánu, ale také nákup
kupříkladu měřičů rychlosti, křovinořezů apod.
Finanční prostředky mohou místní části použít i na
organizování společenských aktivit v lokalitě, na-
příklad na dětský den, karneval atd.

Jestliže bude prioritou lokality finančně nároč-
nější projekt, mohou se prostředky převést na příš-
tí rok. Opačný postup, tedy vyčerpat si peníze o rok
dříve, však možný nebude. 

Pravidla, jež jsou zpracována pro rok 2009, mo-
hou být na základě zkušeností pro příští a násle-
dující roky upravena.

■ STAVBA KOUPALIŠTĚ JE JIŽ V PŘÍPRAVÁCH 
Zadání veřejné zakázky na zpracování projekto-

vé dokumentace stavby Koupaliště Jižní Svahy -
Zlín schválili zlínští radní. Architektonickou studii,
která řeší vodní plochy pro plavání, atrakce, zázemí
pro návštěvníky, terasy pro slunění i minigolfové
hřiště, má již krajské město zpracovanou. "Nyní
chceme připravit projektovou dokumentaci.
Vyvíjíme maximální úsilí, abychom mohli zahájit
provoz v příštím roce,“ řekl člen Rady města Zlína
Karel Jankovič a dodal, že odborný odhad celko-
vých investičních nákladů činí 55,52 milionů ko-
run bez DPH. 

■ ÚŘAD ZŘIZUJE DATOVÉ SCHRÁNKY 
Rozšíření vybavení pracovišť, která poskytují

službu Czech POINT, je nezbytnou podmínkou pro
fungování zřízení datových schránek. "Z minister-
stva vnitra můžeme získat dotaci přes šedesát tisíc
korun," řekl náměstek primátorky Hynek Steska
a dodal, že podání žádosti musí odsouhlasit ještě
Zastupitelstvo města Zlína.

Podle jeho slov pomůže město Zlín zadministro-
vat žádosti také dalším obcím ve svém správním
obvodu. Tedy těm, pro něž je Zlín obcí s rozšířenou
působností. "Pokud samozřejmě o naši pomoc bu-
dou mít zájem," upozornil Hynek Steska.

Podle nového zákona musí mít od 1. července
2009 zřízeny tzv. datové schránky všechny organi-
zace "veřejné moci" - tedy ministerstva, obecní úřa-
dy, zdravotní pojišťovny, pošty, soudy, aj. Zřízeny
budou i právnickým osobám. Datové schránky ma-
jí nahradit úřední obálky s modrým pruhem a tím
zlevnit, zrychlit a zpřehlednit kontakt občanů
s úřady. 

■ V PARKU BUDE FONTÁNKA 
Fontánku, pítko či jiný artefakt, který by připo-

mínal tragicky zemřelé chlapce, chce v blízkosti
místa neštěstí umístit statutární město Zlín.
Výtvarné dílo nemá být pomníkem, ale symbolem
života, jehož nositelem je vodní pramen. Se zámě-
rem souhlasí obě maminky. 

Rada města Zlína na svém posledním zasedání
schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracování
výtvarných studií a realizaci užité plastiky. "Nyní
oslovíme pět až šest výtvarníků, aby zpracovali zá-
kladní studii na realizaci plastiky, která bude spo-
jená s užitnou funkcí - fontánky nebo pítka," řekla
primátorka města Irena Ondrová a dodala, že by se
mělo jednat o kombinaci přírodního kamene a vo-
dy. 

Vítěznou výtvarnou studii vybere odborná komi-
se. K hodnocení budou přizvány také obě mamin-
ky. "Jakmile budeme mít vítěznou plastiku, oka-
mžitě zahájíme realizaci," upřesnila primátorka.

■ JEN PĚT PROCENT NÁKLADNÍ DOPRAVY
PŘES ZLÍN JE TRANZIT 
Pouze 1/20, tedy asi 5 procent, veškeré náklad-

ní dopravy přes Zlín tvoří tranzitní doprava.
Přibližně 1/3 nákladní dopravy je doprava vnější
a necelé 2/3 doprava vnitřní. Vyplývá to z průzku-
mu nákladní dopravy a aktualizace dopravního mo-
delu města Zlína, který pro krajské město provedla
společnost DHV CR, spol. s r.o. 

Hlavní roli v tranzitu hraje západ - východ, mé-
ně jih - východ. Nákladní doprava nejvíce využívá
průtah komunikace I/49 městem. Co se zatížení
jednotlivých oblastí týče, patří mezi nejfrekventova-
nější centrum a Prštné. 

Téměř 40 procent veškeré nákladní dopravy tvo-
ří vozy od 3,5 do 7,5 tuny. "Jedná se o skříňová vo-
zidla, která zásobují pečivem či jiným drobným sor-
timentem obchody na území města," řekl náměstek
primátorky Miroslav Šenkýř a dodal, že pouze 17
procent veškeré nákladní dopravy tvoří kamiony.

■ NA ÚZEMÍ "VNITŘNÍHO" ZLÍNA PROBÍHÁ 
DERATIZACE 
Odborná firma Deratex provádí od 9. března do

13. dubna deratizaci na pozemcích a v nemovitos-
tech ve vlastnictví města. Zásah proti hlodavcům
probíhá na území celého vnitřního města Zlína, te-
dy od Příluků až po Malenovice včetně. 

"Hubení hlodavců v objektech a na pozemcích,
které nejsou ve vlastnictví města, provádí vlastníci,
uživatelé nebo provozovatelé těchto objektů na své
náklady," zdůraznil náměstek primátorky Hynek
Steska a dodal, že k tomu mohou využít služby fir-
my Deratex či jinou odbornou firmu zabývající se
prováděním deratizace v souladu s výše uvedeným
zákonem. 

"Žádáme občany, aby při provádění deratizace
v rámci efektivnosti spolupracovali, a to zejména
při vyhledávání ohnisek výskytu hlodavců," uzavřel
Steska. 

■ ZIMNÍ POČASÍ SI VYŽÁDALO OPRAVY 
VE ŠKOLÁCH 
Opravy za téměř půl milionu korun provedlo sta-

tutární město Zlín v průběhu prvních dvou měsíců
letošního roku ve zlínských mateřských a základ-
ních školách. 

V mnoha případech se jednalo o odstranění ná-
sledků mrazivého počasí a množství sněhu. Opravu
si vyžádaly např. zamrzlé svody, havárie na stře-
chách, poškozené chodníky apod. V průběhu ledna
a února krajské město v některých školách opravi-
lo také odpady, či vyměnilo dosloužilé kuchyňské
zařízení. 

■ ZLÍNSKÉ SOUBORY BUDOU MOŽNÁ 
ZKOUŠET VE ŠKOLE 
Zlínská radnice začala hledat nové zázemí pro

činnost folklorních souborů, dechových orchestrů,
amatérských divadel a kapel ve městě. Důvodem je
výrazné zvýšení nájmů pro tato zájmová uskupení
aktivní v kulturním životě Zlína ze strany provozo-
vatele zlínského Domu kultury. 

"Již několik let přispíváme dotacemi z Kultur-
ního fondu města Zlína na nájem tělesům, která
zkouší v Domě kultury. V roce 2007 to bylo celkem
448 912 Kč, vloni 651 166 Kč. Další navýšení fi-
nanční podpory již není možné, protože bychom
ubrali peníze jiným kulturním organizacím," řekla
primátorka města Irena Ondrová.

Statutární město Zlín proto začalo hledat nové
prostory, které chce nabídnout pro kulturní aktivi-
ty. "Hledáme zkušebny, ale také šatny a sklady pro
dvacet těles od sedmičlenných cimbálových muzik
až po Dechový orchestr mladých s téměř stovkou
hudebníků," přiblížila primátorka.

■ STANICE MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ BUDE
VE ŠTÍPĚ 
Třetí stanice měření kvality ovzduší v krajském

městě je od 1. února 2009 na základní škole ve 
Štípě. Město Zlín ji sem přestěhovalo z Želechovic
nad Dřevnicí.

Stanice monitoruje ovzduší v západní části měs-
ta. Navíc škola, která se mimo jiné věnuje ekologic-
ké výchově a osvětě žáků, má praktické ukázky dal-
ších metod sledování ovzduší. Doposud využívala
vlastní menší meteorologickou stanici. 

Síť stanic autorizovaného monitoringu ovzduší
zajišťuje město Zlín pro své občany již 15 let.
Kvalitu ovzduší sleduje plošně: na západě -
v Malenovicích na kině Květen, v centru - na svi-
tovské bráně, a na východě - ve Štípě. Aktuální
hodnoty měřených látek jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města (http://www.zlin.eu/page/
71429.grafy/). 
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Nejlepší přednášku
měla zlínská lékařka

PRŮZKUM A OSVĚTA „V JEDNOM“

V pátek 6. 3. 2009 proběhl v aule Univerzity
Tomáše Bati II. ZLÍNSKÝ OČNÍ FESTIVAL, kte-
rého se zúčastnilo více než 300 očních lékařů
a sester z Čech a Moravy. Na festivalu zaznělo
33 přednášek, z toho šest přednášek prezento-
vali oční lékaři Krajské nemocnice T. Bati, 
a. s., Zlín (KNTB). Jako nejlepší přednáška fes-
tivalu byla vyhodnocena kazuistika lékařky oč-
ního oddělení KNTB MUDr. Marcely Talašové
s názvem „Záhadná mydriáza“. Prezentovala
v ní neobvyklý případ mladého chlapce s otra-
vou rulíkem zlomocným, která se projevila ši-
rokými zornicemi (mydriázou) a závažným cel-
kovým stavem s ohrožením života. Rulík
zlomocný bývá zneužíván pro své euforické
účinky, předávkování může způsobit zástavu
srdce a dýchání a skončit i smrtí. Ocenění za
první místo převzala lékařka z rukou čestného
předsedy festivalu prof. MUDr. Pavla Rozsívala,
CSc., místopředsedy České oftalmologické spo-
lečnosti.

Průzkum Občanského sdružení ONYX
a Madio bude probíhat během měsíce
dubna ve Zlíně. V ulicích budou mladí li-
dé získávat informace zaměřené na pro-
blematiku závislostí, drog, spolupráce
škol a rodičů v oblasti prevence šikany
a dalších negativních jevů.

Tento průzkum bude do jisté míry unikát-
ní tím, že v sobě spojí výzkumnou a osvěto-
vou činnost. Vyškolení tazatelé budou mít
totiž za úkol nejen získat, ale zároveň i pře-
dat lidem základní informace o řešené pro-
blematice. Proto počítají realizátoři průzku-
mu s oslovením nadstandardně velkého
vzorku obyvatelstva. 

Akce proběhne i v jiných městech celého
okresu Zlín a díky spolupráci realizátorů
s Odborem školství, zdravotnictví, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Zlína budou
k dispozici i výsledky za samotné město Zlín.
Výsledky průzkumu budou zpracovány již
v květnu tohoto roku. 

Více informací na webových stránkách
www.madio.cz a www.os-onyx.cz. -red-

Oslavy 1. máje ve Zlíně
NADACE TOMÁŠE BATI 
• 9.00 hod  - začátek oslav
Na pódiu v zahradě vystoupí české

a zahraniční hudební skupiny (Afrika,
Jižní Amerika), mažoretky a dechový
orchestr, tradiční folklorní soubory
a k vidění budou i další zajímavá vy-
stoupení.

Doprovodný program v areálu vily 
T. Bati nabízí ukázky řemesel, soutěže
a hry pro děti, jízdu na koních zdarma
a ostatní soutěže a program pro děti. 

Možnost občerstvení.

NÁMĚSTÍ MÍRU 
• 8.00 hod. - stavění máje
• 9.00-11.00 hod. - vystoupení dět-

ských folklorních souborů ZŠ ze

Zlínska, ZUŠ Morava, ZUŠ Zlín, DD
Astra, Sdružení dechového orchestru
mladých, mažoretky

• 11.00-13.00 hod. - Country skupi-
na + tance, Avion Swing Band, cimbálo-
vá muzika Rováš

• 13.00-17.00 hod. - kapela Sešlost
Zlín, folková kapela Hostband, historic-
ký šerm, dechovka, Jazzubs

V průběhu dne se představí wester-
noví jezdci, břišní tanečnice, historická
vojenská vozidla stará a ještě starší 
kola. 

Přijede alegorický vůz s ovocem, které
bude po průjezdu městem rozdáváno
dětem. Nebude chybět kolotoč, skákací
hrad a občerstvení. 

Akce ProChrist zavítá do Zlína
ProChrist je mezinárodní křesťanská

akce, která se letos koná v německé
Saské Kamenici (Chemnitz, dříve Karl-
Marx-Stadt) a bude přenášena po osm ve-
čerů z Chemnitz Arény prostřednictvím
satelitu na stovky míst v Evropě, včetně
Zlína. 

Program obsahuje hudbu, rozhovory,
divadelní scénky a poselství evangelické-
ho faráře a předsedy hnutí YMCA
v Německu Ulricha Parzanyho. Letošní
ProChrist 2009 se uskuteční pod heslem
"Pochybnosti a úžas" a jeho cílem je rea-
govat na současné potřeby člověka a jeho
hledání.

Ve Zlíně akci organizuje Křesťanský
sbor Zlín. Zlínská veřejnost je zvána pře-
devším na pět večerů, ve dnech 2., 3., 6.,

8. a 9. 4., které se uskuteční v přednáš-
kovém sále budovy REGINA v prvním pat-
ře (vedle divadla a kolejí UTB, ul. Štefáni-
kova), a to vždy od 17.30 do 19.30 hodin. 

Vstup zdarma.

DĚJEPIS TROCHU JINAK - „DÍTĚ ČÍSLO 652“
Začátkem letošního března měli žáci os-

mých a devátých tříd Základní školy Zlín,
Okružní 4685, jedinečnou příležitost vyslech-
nout si životní příběh pana Tomase
Graumanna. 

Tomas Graumann se narodil 28. 1. 1931
v Brně, pochází ze židovské rodiny; od roku
1997 žije střídavě v USA a v Praze. Sám se
představil jako "brněnský Žid, naturalizovaný
Američan, křesťanský učitel a misionář na
Filipínách, jedno ze 669 zachráněných dětí
Nicholasem Wintonem". Pan Graumann, za-
chráněné dítě číslo 652, vyprávěl poutavě ne-
jen o sobě, o svém dětství a krušné době
v okupovaném Československu, o pobytu
v anglické rodině, ale především o síle lid-
skosti a ochotě pomoci druhým lidem v nou-
zi. Líčil, jak riskantní, nebezpečná akce na
záchranu židovských dětí probíhala. Nebyl
čas na velké přípravy, s odjezdem se nesmě-
lo váhat - poslední razítko od nacistických
úřadů povolující malému Tomovi odjezd mě-
lo datum 27. července a 2. srpna 1939 byl již
v anglickém Harwichi. 

"Byl to vlak jen pro děti, moc jsem se na to
těšil. Má matka mi řekla, že se jedu do
Británie učit angličtinu, že později budu ob-
chodním zástupcem otcovy firmy pro Británii
a že se za nějaký rok vrátím. Tak jsem se tě-
šil, že jsem si neuvědomil, že je to naposled,

kdy vidím svoji matku a babičku, že ony
pravděpodobně při odjezdu plakaly. Rychle
jsem se s nimi rozloučil, moje matka mi dala
dva kufry s oblečením a batůžek s jídlem na
cestu... Měl jsem o tři roky mladšího bratra
Antonína. Když jsem odjížděl, můj bratr byl
nemocný a čekalo se, že pojede příštím vla-
kem. Já jsem odjížděl vlakem na začátku srp-
na 1939 a 1. září Hitler napadl Polsko. Žád-
ný vlak již nevyjel. Můj bratr zůstal s matkou.
Podle záznamů pražské židovské obce byli
posláni do Terezína a odsud do Polska do lág-
ru v Sobiboru. Podle záznamů tam zahynuli
v den příjezdu," vyprávěl Tomas Graumann.

Nebylo divu, že po vyprávění bylo chvíli ti-
cho, než se rozproudila diskuze. Na závěr žá-
ci zhlédli dokumentární film režiséra M. Mi-
náče "Síla lidskosti".

Nejdojímavější chvíle nastala, když se žáci
s panem Tomasem Graumannem loučili a on
vyslovil své přání: "Prosím, vstaňte a zazpí-
vejte mi českou národní hymnu". A žáci mu
rádi vyhověli!

Poděkování za zprostředkování besedy pat-
ří vyučující dějepisu Mgr. Ludmile Turčín-
kové, která tak obohatila dlouhodobý projekt
o holocaustu a žákům připravila určitě silný
zážitek ze setkání s pamětníkem smutných
dob naší republiky.

RNDr. Lenka Honová
BUDOUCÍ GRAFICI 
ze Zlína zabodovali

Dosud největší úspěch ve své historii zazna-
menal Ateliér grafického designu Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Jeho studenti získali celkem 
sedm cen za návrhy plakátů v soutěži na téma
Evropa bez bariér. 

Soutěž pořádalo občanské sdružení Rada
pro mezinárodní vztahy a byla vyhlášena
v souvislosti s českým předsednictvím
Evropské unii. Studenti zlínské univerzity zví-
tězili v konkurenci téměř dvou set svých kole-
gů z deseti výtvarných a uměleckých škol z ce-
lé České republiky.

První cenu získala studentka Jaroslava
Homolová, další ceny a čestné uznání obdrželi
Eva Králíková, Renata Hovorková, Radek
Petřík a Jana Macurová, zvláštní cenu si od-
nesli Barbora Rozložníková a Pavel Vincenc.
"Všem patří velký dík za skvělou reprezentaci
univerzity a fakulty," uvedl dr. ak. soch.
Rostislav Illík, odborný asistent ateliéru.

Mgr. Jana Brázdilová

Veřejné setkání
ZLÍN - STŘED 
Za účasti náměstka primátorky

města Zlína Mgr. Miroslava Kašného
se uskuteční Veřejné setkání s obča-
ny místní lokality Zlín-střed dne 6. 4.
Veřejné setkání začíná v 18 hodin
v Divadélku v klubu. 
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MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych touto formou mohl

ještě jednou vyjádřit velké poděkování
Martinu Urbancovi, žáku 9. ZŠ ve Zlíně.

Ještě dlouho nevymažeme z paměti tra-
gédii ze dne 22. ledna tohoto roku, kdy na
skupinku osob, nacházejících se na za-
stávce MHD na náměstí Míru, spadl

vzrostlý strom
a šest jich zra-
nil, z toho dva
malé chlapce
velmi těžce.
Tito chlapci bo-
hužel svým zra-
něním, která
byla neslučitel-
ná se životem,
podlehli.

A právě Mar-
tin se stal jed-
ním ze svědků

této nešťastné události. Nemeškal a oka-
mžitě vytočil tísňovou linku 156 a zacho-
val se nadmíru duchapřítomně. Způsob,
jakým celou věc oznámil, kdy perfektně
popsal situaci, která se na místě stala,
a na dotaz operačního důstojníka dokázal
přesně určit místo tragédie, mě mile pře-
kvapil, zejména vzhledem k Martinově vě-
ku. Řada dospělých lidí nedokáže takto
pohotově zareagovat a často ve vypjatých
situacích podlehnou panice a nejsou
schopni nastalou krizovou situaci do tele-
fonu popsat.

Díky jeho přesným informacím tak
mohly být na místo neštěstí bez zbytečné-
ho prodlení vyslány všechny složky
Integrovaného záchranného systému.

Chtěl bych ještě podotknout, že mě vel-
mi potěšilo zjištění, že Martin chodí do
kroužku Malý strážník, který probíhá
v budově městské policie. Věřím, že i čas,
který v rámci prevence kriminality věnu-
jeme dětem a mládeži, se v tomto případě
opravdu vyplatil a sehrál důležitou roli
v případě Martinovy pohotové reakce na
vzniklou krizovou situaci.

Na návrh můj a ředitele Městské policie
Zlín schválila Rada města Zlína i poděko-
vání ve formě materiálního daru. Dne 
3. 3. 2009 tak Martin obdržel DVD pře-
hrávač, hodinky, tričko a pamětní diplom.

Jsem pevně přesvědčen, že z konání to-
hoto desetiletého chlapce si mohou vzít
příklad nejen jeho vrstevníci, ale přede-
vším i mnozí naši dospělí spoluobčané.
Vždyť právě na základě pohotového

a přesného oznámení na tísňovou linku
mohou přispět k záchraně lidského živo-
ta. I když v tomto případě se, bohužel,
osud postavil proti.

Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

Zleva Martin Janečka, strážníci MP Zlín s Martinem Urbancem a ředitel MP Zlín Milan Kladníček (vpravo).

OPRAVNA ODĚVŮ NABÍZÍ 
Šití i opravy oděvů veškerého druhu(kromě

kůže), výměny podšívek do kabátů, zkrácení
délek, výměny zipů, šití povlečení, záclon.

Kontakt: T. Bati 3758, vedle pošty č. 7, na-
proti Lidlu, tel.: 608 759 796, otevřeno 8-12
a 13.30 - 17.30, sobota 8-12 hodin. 

PORADNA CELOSTNÍ MEDICÍNY
Pomocí detoxikační metody MUDr. J. Jonáše

poradíme, jak z těla odstranit jedovaté látky,
aktivujeme imunitní systém a pomůžeme ob-
novit rovnováhu těla i ducha. Řešíme příčinu
nemocí, ne projevy. 

Kontakt: Martin Žáček - detoxikační porad-
ce, ul. Bartošova 4393 (vedle OD Modus), Zlín

tel.: 603 358 804, www.detoxikacezlin.cz 

SERVIS PRAČEK JANČIČEK
Provádíme opravy praček automatických, ví-

řivých a ždímaček. Najdete nás Pod rozhlednou
1831, Zlín (poslední ulice nad zimním stad.) 

Kontakt: Josef Jančiček, 
tel.: 577 434 075, 603 839 946, 
e-mail: jjancicek@tiscali.cz 

AKCE V SALONU FELICITA 
Salon nabízí kadeřnictví, pedikúru, barvení

řas a obočí, depilaci, masáže a solárium.

AKCE: 20 % sleva na celkové kosmetické
ošetření v salonu FELICITA, ulice Vodní 5178.

Objednávky na telefon: 602 748 508

UČTE SE BRITSKOU ANGLIČTINU
Učte se britskou angličtinu s rodilým lek-

torem angličtiny - Britem, který zná jazyk
nejlépe. Ohledně jakýchkoli požadavků volejte,
prosím: 724 239 370

BYTOVÝ ARCHITEKT - 
ING. MIROSLAV KOVÁČ
Ateliér - Voženílkova 5561 (nad bývalou toč-

nou trolejbusu č. 8 na JS), út, čt 13-18 hod. 
Kontakt: tel.: 605 165 367, 
www.bytovyarchitekt.eu

KADEŘNICTVÍ A MODELÁŽ NEHTŮ
Služby kadeřnice Jitky Kunderové (tel. číslo

608 448 571, www.kadernictvi-jitka.cz) a mo-
deláž nehtů od Petry Vitovské (www.vitov-
ska.atlasweb.cz) najdete nově v centru města
v kadeřnictví Doris na Vodní ulici. 

Kontakt: tel. pevná linka 577 432 795

ŠICÍ STROJE - MIROSLAV KOVÁČ
Prodej za internetové ceny ve Zlíně na Prioru

v I. poschodí. Prodejní doba po - pá 9 - 12 h,
13 - 18 h, so 9 - 12 h.

Kontakt: tel. 577 211 256, kl. 234,
opravy - Zlín, Zálešná V/1309, 
tel.: 577 433 591,732 561 858
www.sicistroje.zde.cz, 
e-mail: sici-stroje@quick.cz 

VETERINA NA SVAZÍCH
Nově otevřená veterinární ordinace malých

zvířat na Jižních Svazích (pod II. segmentem)
provádí vakcinaci, operační zákroky, mikro-
skopii, rentgenová a ultrasonografická vyšetře-
ní, ošetření chrupu ultrazvukem a prodej kr-
miv a doplňků. 

Ordinační hodiny: po - pá 8.00-11.00
a 15.00-19.00 hod., so 9.00-11.00 hod. 

Kontakt: 
MVDr. Lucia Friedlaenderová, 
Na Honech I 5540, Zlín 
tel.: 721 049 699, 571 118 622

KOSMETICKÝ SALON J. CÍCHOVÉ 
Salon nabízí speciální kosmetické ošetření

100% přírodní ajurvédskou značkou Tarani.
Ošetření je vhodné pro všechny, kdo špatně

snáší syntetickou kosmetiku s konzervanty
a parfemací a pro alergiky. Procedura zahrnuje
ajurvédskou celostní masáž - hlavy, dekoltu, čás-
ti zad, ramen a paží a zábal nohou. Salon prová-
dí zeštíhlující masáže přístrojem vacupress.

Kontakt: 
Tel.: 774 803 730, Říční 412, Vizovice (na

náměstí), jana.cichova@tiscali.cz
Inzerce

Kde najdete obchody a služby
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V R. 2009 
v tis. Kč

Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 177 955
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné 
činnosti 57 582
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 11 451
Daň z příjmů právnických osob 242 000
Daň z příjmů právnických osob za obce 68 470
Daň z přidané hodnoty 354 195
Poplatky za vypouštění škodl. látek do ovzduší 43
Poplatky za ukládání odpadů 8 000
Odvody za odnětí zemědělské půdy 50
Poplatek za komunální odpad 31 660
Poplatek ze psů 2 150
Poplatek za užívání veřejného prostranství 800
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3 800
Odvod výtěžku z provozování loterií 3 500
Příjmy za zkoušky odb. způs. žad. o řid. průkaz 800
Správní poplatky 22 304
Daň z nemovitostí 34 200
Celkem daňové příjmy 1 018 960

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

Třída 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti 72 251
Odvody příspěvkových organizací 2 000
Příjmy z pronájmu majetku 96 382
Příjmy z úroků 5 686
Přijaté sankční platby 6 541
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 15
Přijaté neinvestiční dary, příspěvky a náhrady 7 467
Splátky půjček od podnik. subj.-právnických osob 2 081
Splátky půjček od obecně prosp. apod. organizací 2 232
Splátky půjček od obyvatelstva 4 063
Celkem nedaňové příjmy 198 718

Třída 3 Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků 1 500
Příjmy z prodeje ost. hmotného majetku 75 000
Celkem kapitálové příjmy 76 500

Třída 4 Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 316 757
Neinv. přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 0
Celkem přijaté dotace 316 757

Příjmy celkem 1 610 935

Vývoj příjmové stránky rozpočtu statutárního města Zlína je
v roce 2009 ovlivněn zejména celosvětově probíhající hospodář-
skou krizí a dále oddělením obce Želechovice nad Dřevnicí.
Daňové příjmy na rok 2009 (daň z příjmů fyzických i právnických
osob a DPH) jsou stanoveny na základě predikce daňových pří-
jmů, kterou vydává ministerstvo financí, a na základě vývoje hru-
bého domácího produktu. V jejich výši se odráží negativní vývoj
hospodářství v důsledku současné ekonomické krize, z toho dů-
vodu neočekáváme oproti předcházejícím rokům výrazný nárůst
daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ V R. 2009 
v tis. Kč

Třída 8 Financování
Splátka úvěru ČS - investiční úvěr 300 mil. Kč - 45 000
Splátka úvěru ČS - investiční úvěr 100 mil. Kč - 16 668
Splátka úvěru Státní fond rozvoje bydlení 

(FOMB I., II., III.) - 3 150

Celkem financování - 64 354

Třída 8 - financování je v rozpočtu na rok 2009 zahrnuta ve vý-
ši mínus 64 354 tis. Kč, což znamená, že sestavený rozpočet je na
straně příjmů ponížen saldem financování o 64,354 mil. Kč.
Záporné saldo financování je vytvořeno výší splátek jistin dříve
přijatých úvěrů. 

Součet příjmů a financování tak celkem činí částku 1 610 935
tis. Kč, která se rovná součtu provozních a investičních výdajů.
S nimi se seznámíme, stejně jako s přehledem jmenovitých akcí
a dotací, v příštích vydáních Magazínu Zlín.

Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

Vážení občané,
dnes vám předkládáme podrobnější pohled na rozpočet roku 2009, který na svém zasedání dne 18. 12. 2008 schválilo

Zastupitelstvo města Zlína. 
V dnešní části ekonomické rubriky se tedy můžete seznámit s předpokládanými příjmy statutárního města Zlína a s částí roz-

počtu zahrnující financování.

Příjmy 1 610 935 tis. Kč Provozní výdaje 1 345 550 tis. Kč
Saldo financování - 64 354 tis. Kč Investiční výdaje 201 031 tis. Kč
Celkem 1 546 581 tis. Kč = Celkem 1 546 581 tis. Kč

FINANCE – ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA NA ROK 2009 – II. část

Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

MĚSTO ZLÍN PLÁTCEM DPH 
Statutární město Zlín sděluje občanům a právnickým

osobám, že se s účinností od 1. 4. 2009 stane plátcem
DPH. Z tohoto důvodu dojde ke změnám ve výši úplat za
některé služby či zboží, a to o zákonnou sazbu daně z při-
dané hodnoty. Bližší informace najdete v příštím čísle
Magazínu Zlín a na webových stránkách města Zlína.
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Z L Í N–C E N T R U M
Vážení čtenáři,
v pravidelném seriálu o místních čás-

tech města Zlína se tentokrát podíváme
do jeho centra.

Výhodná poloha Zlína na průsečíku
starých cest od Holešova k Uherskému
Brodu a podél řeky Dřevnice dále na vý-
chod předurčovala tuto lokalitu jako vý-
znamné centrum osídlení již od nejstar-
ších dob. Jeho existenci lze z písemných
pramenů doložit rokem 1322, kdy byl
sídlem feudálního panství v ma-
jetku královny-vdovy Elišky
Rejčky. Později Zlínu vládli mocní
a bohatí pánové ze Šternberka,
kteří rozšířili městská práva. Za
dlouhé vlády Tetourů a Cedlarů
získali zlínští obyvatelé řadu privi-
legií a město se rychle rozvíjelo.
V 18. století se oživila řemesla, ze-
jména ševcovství, soukenictví
a krátce zde působila i plátenická
manufaktura. 

Zápisem v zemských deskách
z r. 1571 je doložena existence
tvrze v místech dnešního zámku,
který byl postaven ve 2. polovině
16. stol. v renesančním slohu,
v 18. stol. přestavěn do barokní
podoby a poslední přestavba se
uskutečnila na počátku 20. stole-
tí. Dne 25. 6. 1929 zakoupilo
město Zlín zámek za peníze, které po-
skytl starosta Baťa. Poslední rozsáhlá
celková rekonstrukce byla dokončena
v nedávné době (zámecká restaurace cca
25 mil. Kč). 

Založení Baťova obuvnického podniku
roku 1894 přineslo obrat, továrna na bo-
ty se dynamicky rozvíjela, a to s sebou
neslo i budování obytných čtvrtí, radni-
ce, obchodních domů, škol, nemocnice,
studijních ústavů, internátů, divadla,
kostelů, mrakodrapu, filmových ateliérů.

Zlínský funkcionalismus se vyznačuje
nosným železobetonovým skeletem
a režným cihlovým zdivem vsazeným do
zeleně zahrad a parků. Stylovou jednoli-
tostí staveb se tak město stává ojedině-
lým fenoménem nejen v České republice.
Na jeho projektování se podíleli význam-
ní architekti J. Kotěra, F. L. Gahura, 
V. Karfík, M. Lorenc a další.

Z historických památek je nejvýznam-
nější zámek, který je od r. 1958 sídlem
Muzea jihovýchodní Moravy, dále kostel
sv. Filipa a Jakuba (původně gotický),
který dnešní podobu získal v 19. stol.,
na nám. Míru dvě barokní sochy z 18.
stol. (sv. Florián a sv. Donát) a domi-
nanta náměstí - radnice postavená v le-
tech 1922-24. Pozoruhodný je soubor
moderní meziválečné architektury - 
21. budova (mrakodrap), Velké kino, ho-
tel Moskva, památník T. Bati (Dům umě-
ní), evangelický kostel. Z poválečné vý-
stavby jsou významné Morýsovy domy,
Městské divadlo, Kolektivní dům. Vloni
výstavba a otevření nákupního centra
Zlaté jablko, první části Kongresového
a univerzitního centra - Univerzitní kni-
hovny UTB, kterou projektovala ing.
arch. Eva Jiřičná.

Městská památková zóna Zlín byla vy-
hlášena 20. 11. 1990 vyhláškou Jiho-

moravského KNV o prohlášení území
historických jader měst za památkové
zóny. Smyslem tohoto právního aktu by-
lo zachovat při předpokládaném a očeká-
vaném rozvoji města kulturně historické
a urbanisticko-architektonické hodnoty
historického jádra jako organické sou-
části životního prostředí a kulturního
dědictví.

V místní části Zlín centrum byly pro
potřeby obyvatel otevřeny kanceláře ve
třech lokalitách:

Kancelář místní části Zlín-centrum
sídlo: Divadelní 1333 (budova Vesny)
založena 1. 5. 2001
tel.: 577 210 379, 
e-mail: kancelar_zlincentrum@muzlin
úřední hodiny: pondělí 9.00-11.00

hod., úterý 15.00-17.00 hod. 
kontaktní osoba: Anna Klímová

Kancelář místní části Kvítková, Díly
sídlo: Kvítková 681 (Klub seniorů)
založena 1. 10. 2001
tel.: 577 437 605,
e-mail: kancelar_Kvitkova@muzlin.cz
úřední hodiny: úterý 15.00 -17.00

hod., čtvrtek 10.00-12.00 hod. 
kontaktní osoba: Jana Purkyňová

Kancelář místní části Čepkov, Cigá-
nov, Nivy

sídlo: Tyršovo nábřeží (Dům dětí
a mládeže Astra)

založena 1. 2. 2002
tel.: 577 222 036,
e-mail: kancelar_Cepkov@muzlin.cz
úřední hodiny: úterý 12.00-14.00

hod., čtvrtek 10.00-12.00 hod. 
kontaktní osoba: Ing. Miloš Stružka 

Občané se mohou na pracovníky jed-
notlivých kanceláří obracet se svými při-
pomínkami, stížnostmi, upozorněními
a náměty týkajícími se poškozených ko-
munikací a chodníků, kanalizačních po-
klopů, oprav veřejného osvětlení, kácení
a ořezů stromů a keřů, úklidu chodníků
a zatravněných ploch, poškozených od-
padkových košů a laviček, nesvítícího
veřejného osvětlení a semaforů, posypů
a odklízení sněhu a celkové čistoty loka-
lity. Všechny případy se průběžně řeší 
ve spolupráci s jednotlivými odbory
Magistrátu města Zlína a dalšími organi-

zacemi. Pro větší a pravidelnou informo-
vanost občanů ze strany magistrátu je
v lokalitě instalováno 10 vývěsních skří-
něk, kde se zveřejňují usnesení Rady
a Zastupitelstva města Zlína, veřejné vy-
hlášky a oznámení. Poslední setkání zá-
stupců Rady města Zlína s občany se
uskutečnilo v roce 2006, letošní setkání
je již 4. v pořadí a bude se konat dne 6.
4. 2009 v 18.00 hodin ve zlínském
Divadélku v klubu.

V posledních letech se uskutečnily,
kromě celé řady oprav a akcí, re-
konstrukce většího cha-
rakteru - na ul. Štefánikova pře-
stavba Malé scény (69 mil. Kč),
výstavba parkoviště a kruh. ob-
jezdu na ul. Kvítková - Dlouhá
včetně rekonstrukce chodníků
v přilehlé oblasti, rekonstrukce
komunikace bří Jaroňků (5,1 mil.
Kč), parkoviště a přeložka chodní-
ků ul. Ševcovská (2,3 mil. Kč),
celková rekonstrukce chodníku
na ul. Vodní. Dále byla provedena
mj. rekonstrukce 7. ZŠ (cca 15,5
mil. Kč) a přilehlého školního
hřiště (9,2 mil. Kč). Na Cigánově
byla renovována socha sv.
Antonína Paduánského a nově
upraven okolní parčík, v roce
2008 dokončena rekonstrukce
vozovky a chodníku.

Mezi největší akce provedené od po-
sledního veřejného setkání s občany pat-
ří rekonstrukce chodníků na nám.
T.G.M. (4,2 mil. Kč), ul. Štefánikova od
škol po Kolektivní dům, ul. Hradská od
Zimních lázní po křižovatku Na Požáře,
pěší komunikace od ul. Hradská podél
Stadionu mládeže ke Gymnáziu, nátěr
zábradlí na nadjezdu u OC Čepkov a dal-
ší. V roce 2007 se uskutečnila optimali-
zace všech dětských hřišť v lokalitě Zlín-
centrum. 

Střed Zlína je kulturním, společen-
ským, sportovním a administrativním
centrem města. Vedle budovy Městského
divadla, Domu umění, Krajské knihovny
Františka Bartoše, Velkého kina, Muzea
jihovýchodní Moravy se v centru nachá-
zejí také sportoviště - Stadion mládeže,
Zimní lázně, fotbalový stadion na Letné,
budova Sokolovny, umělý lyžařský svah,
kryté sportovní haly pro tenis, badmin-
ton a squash.

Nemalé investice byly v posledních le-
tech vynaloženy na obnovu a výsadbu
zeleně, např. v parku Komenského, na
tř. T. Bati, nám. Míru, v parku Svobody,
bylo vysazeno přes 25 000 ks cibulovin.
Jen na zelených plochách na nám.
T.G.M. rozkvétá více než 8 000 ks žlu-
tých narcisů, které spolu s tisíci mod-
rých ladoniček na okolních trávnících
jsou nejen symbolem jara, ale i barvami
našeho města.

Seznam použité literatury: 
Zdeněk Pokluda: 
"Sedm století zlínských dějin", rok vy-

dání 1991
Radek Klimeš: 
"Zlín, Zlínsko", rok vydání 2004. 

Odbor kanceláře primátora

Výhled z foyer Městského divadla Zlín.



STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR 
Kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě 
(na hřbitově)

5. 4. Květná neděle - 10.30 hod. v kapli
(Ježíšův vjezd do Jeruzaléma)

9. 4. Zelený čtvrtek - 17.30 hod. v kapli (po-
slední Ježíšova večeře s jeho žáky)

10. 4. Velký pátek - v 17.30 h v kapli (Ježíšovo
ukřižování a smrt)

11. 4. Velká noc vzkříšení - v 20.30 h v kapli
(Ježíšovo zmrtvýchvstání)

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
Evangelický kostel 

9. 4. Zelený čtvrtek v 18 hod. - pašijní medi-
tační bohoslužby v malém sále evange-
lického kostela

10. 4. Velký pátek v 17 hod. - bohoslužby s vy-
sluhováním sv. večeře Páně

12. 4. Velikonoční neděle v 9.30 hod. - boho-
služby s vysluhováním sv. večeře Páně

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
Kostel sv. Filipa a Jakuba 

9. 4. Zelený čtvrtek - Den ustanovení
Eucharistie a svátosti kněžství, mše
svatá na památku Poslední večeře - v 18
hod. 

10. 4. Velký pátek - Den utrpení a smrti Ježíše
Krista, velkopáteční obřady, v 18 hod. 

11. 4. Bílá sobota - od 7 do 17 hod. - možnost
modlitby u Božího hrobu 
- ve 20 hod. - obřady Vzkříšení Ježíše
Krista s udílením křtu dospělým

12. 4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista 

12. 4. - nedělní pořad bohoslužeb (mše sv.
v 7.00, 8.30 a 10.00 hodin -zpívá místní
chrámový sbor, 11.30 a 18.30 hod.)

13. 4. Pondělí velikonoční - nedělní pořad bo-
hoslužeb

Kostel sv. Mikuláše ve Zlíně - Malenovicích
9. 4. Zelený čtvrtek -19.00 hod.

10. 4. Velký pátek - 19.00 hod.
11. 4. Bílá sobota - 21.00 hod.

12. 4. Boží hod velikonoční 7.30 hod. a 9.00
hod.

13. 4. Pondělí velikonoční 7.30 hod. a 9.00
hod.

Kostel Narození Panny Marie ve Štípě 
5. 4. Květná neděle - 10.30 hod. - mše svatá

a svěcení ratolestí (kostel otevřen od
9.00 do 12.00 hod a od 15.00 do 18.00
hod.)

8. 4. 18.00 hod. - mše svatá
9. 4. Zelený čtvrtek - 18.00 hod. mše svatá

s obřadem umývání nohou (adorace
v Getsemanské zahradě)

10. 4. Velký pátek - 7.30 hod. ranní chvály +
křížová cesta (kostel otevřen od 7.00 do
10.00 a od 15.00 do 20.00 hod.),18.00
hod. obřady

11. 4. Bílá sobota - 7.30 hod. - ranní chvály
a stráž u Božího hrobu do 16.00 hod.
(kostel otevřen od 7.00 do 16.00 hod.
a od 20.00 do 23.00 hod.)

12. 4. 21.00 hod. - obřady velikonoční vigilie
12. 4. Neděle velikonoční -10.30 hod. mše sva-

tá a svěcení pokrmů (kostel otevřen od
9.00 do 12.00 hod.)

15. 4. Pondělí velikonoční - 10.30 hod. mše
svatá (kostel otevřen od 9.00 do 12.00
hod.)

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ VE ZLÍNĚ
Evangelický kostel - malý sál
12. 4. 10.45 hod. Bohoslužby na Velikonoční

neděli

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
Evangelický kostel 
10. 4. v 17 hod. čtení pašijí
11. 4. v 17 hod. bohoslužba s večeří Páně
12. 4. v 8 hod. bohoslužba s večeří Páně

CELONÁRODNÍ VEŘEJNÉ ČTENÍ BIBLE
Zlín, altánek v parku
Pátek 10. 4. 16.00-21.00 hod.
Sobota 11. 4. 8.00-14.00 hod.
www.bible21.cz
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49. ročník Mezinárodního festivalu fil-
mů pro děti a mládež má ještě dva měsí-
ce na získání toho nejlepšího a nejzají-
mavějšího, co se na poli filmu urodilo,
jména hlavních "taháků" si proto nechává
až na období těsně před zahájením. Lákat
ale může začít i bez nich, hned teď. Na
co, to prozrazuje vedoucí produkce festi-
valu, Irena Skaunicová.

Festival má letos žít Španělskem. Co
přesně si pod tím můžeme představit? 

Každoročně na zlínském festivalu prezentu-
jeme některou z evropských kinematografií. Po
Rusku, Slovensku, Nizozemsku, Velké Británii
a Německu přivážíme filmy hrané, animované
a dokumentární ze Španělska. Atmosféru této
země přiblížíme návštěvníkům festivalu tím, co
je pro Španěly typické. Je to tanec, španělská
kuchyně, španělské národní barvy (prostřed-
nictvím letošního grafického vizuálu). Naším cí-
lem je seznámit diváky nejen s profesí filmařů. 

Najdou si ve španělském programu to své
i malé děti? 

Jistě. Jednak budeme promítat spoustu
starších i nových filmů, které jsou určeny prá-
vě jim.

Jednak si mohou v prostorách zlínských fil-
mových ateliérů zkusit, jak se dělá animovaný
film u nás a ve Španělsku. Na výstavě téměř
padesáti plakátů propagujících španělské fil-
my se budou moci seznámit s tím, čím tvůrci
této země obohatili jak evropskou, tak světo-
vou kinematografii. A režiséry, animátory
a další španělské filmaře představíme i na vý-
stavě jejich fotografií, kterou pro festivalové
publikum zapůjčil Institut Cervantes v České
republice a španělském Madridu.

Bude se i tančit?
Ano, rytmy flamenka budou znít na ná-

městí Míru a na Čepkově ve festivalový čtvr-
tek. V dopoledních hodinách naši španělští
hosté povedou taneční workshopy pro žáky
ze základních škol, v podvečer pro náctileté
a seniory.

Kdybyste měla cizinci vysvětlit, proč má
přijet zrovna na zlínský festival, co byste
mu řekla? 

Máme se čím chlubit. Jsme nejstarší festival
svého druhu na světě, máme našlápnuto do
50. ročníku konání festivalu v roce 2010. Jsme
oficiální kulturní akcí předsednictví ČR v EU
2009. Přivážíme to nejlepší a nejnovější z ev-
ropské a světové kinematografie - filmy natoče-
né v průběhu posledních dvou let, určené naší
cílové skupině diváků, dětem a mládeži. Lákala
bych na jarní, roz-kvetlý Zlín plný dětí, stu-
dentů, známých osobností a filmařů, kteří zde
vytvářejí fantastickou náladu.

Bude se něco dít i v okolí Zlína, jak jsme
zvyklí? 

Celoročně pracujeme na tom, aby byl festi-
valový program kvalitní, zajímavý a obohatil
tak kulturní dění nejen v našem městě a zlín-

ském regionu. Dětem z celé republiky, ale
i Slovenska, proto nabízíme možnost zavítat na
školní výlet do festivalového Zlína, sami vyvá-
žíme filmy do větších měst Zlínského kraje - do
Otrokovic, Uherského Hradiště, Kroměříže
a Vsetína, dokonce i k pražskému publiku do
projekčních sálů v Palace Cinemas na
Smíchově. Program festivalu tak můžeme při-
blížit více než 120 tisícům diváků.

Máte po minulém ročníku zpětnou reakci
od pedagogů a rodičů? Postrádali něco? 

Vždy se ohlížíme, respektujeme kritické hla-
sy. Pokud je v našich silách náprava a zdoko-
nalení, intenzivně se tím zabýváme. Úzce ko-
munikujeme s pedagogy, kteří nám v dopo-
ledních projekčních časech přivádí publikum
do kinosálů. Velký důraz klademe na jasné
a přesné předávání informací, jaký film bude
promítán a pro jakou věkovou kategorii diváků
je film určen.

Co minulý rok skřípalo nebo nebylo a le-
tos byste to rádi napravili? 

Po mnoha letech, kdy jsme museli operativ-
ně zřizovat a vybavovat místa pro projekce, se
otevřelo 6 kinosálů v GAC. A vzniklo něco no-
vého, čemu jsem osobně říkala "multiplexová
turistika". Mnoho diváků totiž nešlo na kon-
krétní film, ale prostě do multiplexu.
Přecházeli ze sálu do sálu bez zájmu o promí-
taný titul, rušili ostatní diváky, delegace ze za-
hraničí i tuzemska, které přijely představit své
filmy. Proto jsme letos zavedli novinku: každý
návštěvník kinosálů se při vstupu musí proká-
zat vstupenkou, kterou si vyzvedne na třech
hlavních festivalových pokladnách. V GAC, ve
Velkém kině a v hlavním akreditačním centru
festivalu, na Univerzitě Tomáše Bati, v Mostní
ulici. Rezervace vstupenek bude možná i pro-
střednictvím internetu. Některá představení
budou zdarma, projekce v odpoledních a noč-
ních časech budou zpoplatněny, ale cena vstu-
penky bude oproti běžným cenám lístků do ki-
na mnohem nižší. Získané finanční prostředky
budou použity na úhradu provozních nákladů
projekčních míst.

Máme se o zlínský festival bát v souvis-
losti s krizí?

Strach rozhodně mít nemusíte, fungujeme
bez omezení, za což patří velký dík Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR, statutárnímu měs-
tu Zlínu a Zlínskému kraji. Ovšem bez účasti
partnerů se v žádném případě neobejdeme.
Snad je to štěstí, snad je to dlouholeté hodno-
cení naší práce, ale máme dokonce nového pa-
trona festivalu. Vždy nás mrzelo, že naši part-
neři nemají své centrály v našem regionu, ve
většině případů se jedná o společnosti až s me-
zinárodním působením. Od letošního roku je
nám velkou ctí pracovat s patronem - se spo-
lečností SYNOT TIP, a.s., která je "naše". Mám
z toho radost. Takže se opravdu nebojte.
Festival ve Zlíně byl, je a bude.

Děkujeme za rozhovor
Helena Mertová 

FENOMÉN BAŤA 
v Národní galerii v Praze

OJEDINĚLÁ VÝSTAVA 
ZLÍNSKÉ ARCHITEKTURY A ŽIVOTA

MEZIVÁLEČNÉHO ZLÍNA

Výstava Fenomén Baťa, zlínská ar-
chitektura 1910 - 1960, byla zaháje-
na 19. března 2009 ve Veletržním pa-
láci v Praze. Spolu s doprovodnou
publikací představuje výsledky syste-
matické badatelské, sběratelské, pub-
likační i prezentační práce Krajské
galerie výtvarného umění ve Zlíně
v oblasti architektury a řadu materiá-
lů zapůjčených ze zlínských archivů
a Muzea jihovýchodní Moravy a dal-
ších významných institucí.

Zlín je prezentován jako jedno z nej-
výraznějších center meziválečné archi-
tektury v českých zemích a jediné dů-
sledně budované funkcionalistické
město v Evropě. Rozvoj města byl úzce
spojen s výrobním areálem firmy Baťa,
ležícím v jeho centru. Charakter výstav-
by organicky vyrůstal z průmyslového
stavebnictví, z architektury továrních
objektů a dá se tedy mluvit o industriál-
ní estetice celého města a industriálním
modelu organizace života. Proběhla zde
v meziválečném období v průběhu nece-
lých třiceti let pozoruhodná změna soci-
álně - ekonomických podmínek. Zlín
získal svou charakteristickou tvář, da-
nou nejen specifickým standardizova-
ným pojetím výstavby, ale zcela novým
životním stylem. Když se díváme na tu-
to dobu s odstupem více než půl století,
uvědomujeme si, jak výrazné byly změ-
ny ve struktuře městského osídlení,
způsobu života lidí i v jejich filozofii. 

Tato specifika se odrazila i v expanzi
firemní výstavby mimo Zlín, v realiza-
cích obchodních domů firmy Baťa v ce-
lé republice i v zahraničí a především při
výstavbě firemních satelitních měst
v celém světě. Baťovské satelitní továrny
a sídliště jako výrobní a obytné jednotky
byly příkladem dokonale propracované-
ho baťovského systému unifikace
a standardizace. Měly podobu svého
zlínského řídicího centra. Vznik, výstav-
bu, rozvoj i současný stav baťovských
staveb ve Zlíně, ale také expanzi a vý-
stavbu celých urbanistických celků
u nás i v celém světě přibližují na výsta-
vě fotografie, originální plány, architek-
tonické kresby, modely, nábytkové ku-
sy, reklamní plakáty, firemní filmy
i doprovodné velkoformátové fotografie
a texty. K výstavě je vydán rozsáhlý do-
provodný katalog v české a anglické ver-
zi s řadou černobílých i barevných re-
produkcí, který podrobně přiblíží široké
veřejnosti významnou kapitolu v ději-
nách československé meziválečné archi-
tektury a v českých dějinách vůbec.
V průběhu výstavy se uskuteční mezi-
národní konference. Reprízy výstavy ve
Zlíně a zahraničí jsou naplánovány na
následující rok.

Výstava v Praze potrvá do 31. května
2009.

Ladislava Horňáková

FFEESSTTIIVVAALL  VV  RRYYTTMMUU  FFLLAAMMEENNKKAA
Rozhovor s Irenou Skaunicovou, vedoucí produkce filmového festivalu



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

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

- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do okolí
a o aktuálních kulturních akcích

- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky, brožu-
ry, pohlednice, publikace a mapy

- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí, prodej
vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů 

- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy

v rámci projektu CzechPOINT

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

Podrobnosti o programu všech zlínských kin na týdenních programo-
vých plakátech, letácích a na internetových stránkách: www.gacine-
ma.cz nebo na www.velkekino.cz

Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO KVĚTEN
na měsíc duben připravují:

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

MONSTRA VS. VETŘELCI - 3D
USA-2009-český dabing-komedie-(0)-Bontonfilm
Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané.
Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou po-
stavit. Zatímco dosud vznikaly 3D-animované filmy tak, že se počíta-
čově animovanému celku dodal třetí rozměr, Monstra vs. Vetřelci se to-
čili rovnou ve 3D...
Hrají (v českém znění): Hana Ševčíková, Michal Holán, Filip Švarc, Jiří
Knot. Režie: Rob Letterman, Conrad Vernon

NENAROZENÍ
USA-2009-horor-87 minut-titulky-(15)-Bontonfilm
Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží
vrátit do života. Jejich vstupní bránou mohou být citliví jedinci, které
postupně zlomí a zcela ovládnou. Těmto démonům se říká dybukové.
Jejich oběti mají jen dvě možnosti - dobrovolnou smrt nebo svěření se
do péče profesionálního exorcisty... 
Hrají: Odette Yustman, Gary Oldman, Megan Good, Carla Gugino
Režie: David S. Goyer

SEX DRIVE
USA-2008-109 minut-komedie-titulky-(12)-SPI
18letý Ian má konečně šanci přijít o své panictví, když se holka, se kte-
rou se seznámí přes net, nabídne, že se s ním vyspí. Musí ale za ní při-
jet do Knoxville. Společně s kamarády Lancem a Felicií, pro kterou má
Ian slabost, ale které se líbí Lance, se vydává na cestu skrz Státy v brá-
chově milovaném Pontiacu GTO 1969, samozřejmě bez řidičáku.
Režie: Sean Anders 

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Francie-2007-85 minut-dokument-titulky-(0)-SPI 
Rok co rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a výkřiky - milostným
voláním zvířat. Okázalé tance a dary jsou často nejlepšími prostředky
k přivábení samičky/samečka a pro diváky se tak naskýtá mnohdy
směšná či jímavá, ale vždy úžasná podívaná.
Režie: Laurent Charbonnier

MILK
USA-2008-128 minut-drama-titulky-( )-HCE
Hrdina umírá jednou, zbabělec tisíckrát... Příběh člověka, který je do
dnešní doby považován za jednoho z největších mučedníků americké
historie. Za svou sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším, co člo-
věk má - životem. Když byl v roce 1978 na Harveyho Milka spáchán
atentát, svět ztratil jednoho z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spra-
vedlnosti...
Režie: Gus Van Sant 

DUEL FROST/NIXON 
USA-2008-122 minut-titulky-drama-Bontonfilm-(12)
Byla to největší válka, která se odehrála před televizními kamerami.
Na jedné straně stál bývalý americký prezident Richard Nixon, který
jako jediný obyvatel Bílého domu rezignoval na svůj úřad, aby se vy-
hnul hrozícímu odvolání. Na straně druhé se ocitl populární televizní
moderátor David Frost. Hrají: Frank Langella, Michael Sheen, Sam
Rockwell, Kevin Bacon, Oliver Platt
Režie: Ron Howard 

HOTEL PRO PSY 
USA-2008-100 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(0)
Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sou-
rozenci Andi (Emma Roberts) a Bruce (Jake T. Austin) moc dobře uvě-
domují. Problém je o to aktuálnější, že se tihle sirotci dostali do spárů
pěstounů, kteří zvířata přímo nenávidí. Výchozí situace pro filmovou
adaptaci slavné stejnojmenné knížky nemohla být vyhrocenější...
Režie: Thor Freudenthal

KINA
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PÁTEK TŘINÁCTÉHO 
USA-2008-98 minut-titulky-horor-Bontonfilm-(15)
Země v okolí letního tábora Crystal Lake je nasáklá krví. Deset dílů
kultovního hororu Pátek třináctého si vybralo svou daň v podobě živo-
tů mnoha teenagerů, kteří byli v nesprávný čas na nesprávném místě.
Podle legendy masakr u Crystal Lake odstartovala nepozornost in-
struktorů letního tábora, kteří si nevšimli topícího se mentálně posti-
ženého chlapce Jasona Vorheese. 
Hrají: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Amanda Righetti, Travis
Van Winkle
Režie: Marcus Nispel

VÁLKA NEVĚST 
USA-2008-88 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(0)
Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi.
Tenhle je o nevěstě... a nevěstě. Holky, o kterých je řeč, jsou nejlepší
kamarádky Liv a Emma, jež si nemůžou být blíž a zároveň nemůžou
být víc rozdílné. Liv a Emma se dokonale doplňují, pasují k sobě jako
jing a jang. To vše se změní, když nešťastným omylem připadnou je-
jich svatby na jejich vysněném místě na tentýž den...
Hrají: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan
Greenberg a Candice Bergen
Režie: Gary Winick

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 
USA-2008-99 minut-titulky-akční-Bontonfilm-(12)
Dokonalý model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní
osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak
by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož ná-
zev je tentokrát modifikovaný do podoby Rychlí a zběsilí.
S předchozí částí, která se odehrávala v Tokiu, v prostředí vyznavačů
školy smyku, čtyřku spojuje jenom jméno režiséra Justina Lina a hlav-
ní hvězda Vin Diesel.
Režie: Justin Lin

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE 
USA-2008-titulky-akční (fantasy) thriller-Bontonfilm-(12)
Další pokračování série se zaměřením na postavu Wolverina - Hugh
Jackman se vrací jako mutant Wolverine s regeneračními schopnost-
mi, kostrou vyztuženou diamantem a drápy ostrými jako břitva. Hrají:
Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber, Dominic Monaghan
Režie: Gavin Hood

GRAN TORINO 
USA-2008-117 minut-drama-titulky-WarnerBros-(12)
Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Walta
Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět
už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného etnického
původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky. Režie: Clint
Eastwood

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE 
USA-2008-129 minut-titulky-komedie-WarnerBros-(12)
Film od autorů populárního a úspěšného seriálu "Sex ve městě" vy-
práví příběhy o vztazích navzájem propojených dvacátníků a třicátní-
ků z Baltimoru, a to počínaje mělkými vodami prvních schůzek, až po
hluboké a temné vody manželských životů. To vše ve snaze odhalit ta-
jemství opačného pohlaví a stát se výjimkou z pravidla, které výjimky
ve skutečnosti nezná...
Režie: Ken Kwapis

VZPOURA V SEATTLU
USA/Kanada/Německo-2007-100 minut-titulky-akční-Palace Cine-
mas-(12)
Film natočený podle skutečné události vypráví o tvrdém střetu policie
s aktivisty, kteří v roce 1999 přijeli do Seattlu, aby protestovali proti
zasedání Světové obchodní rady WTO... 
Hrají: Charlize Theron, Martin Henderson, Woody Harrelson, Ray
Liotta, Ivana Milicevic
Režie: Stuart Townsend

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ 
USA- 2009-104 minut-titulky-romantická komedie-Falcon-(0)
Rebecca Bloomwood, žijící v obklopení luxusem a stylem současného
New Yorku, je dívka, která se ráda baví a doopravdy skvěle umí naku-
povat - možná až příliš dobře. Sní o tom, že bude pracovat v redakci
svého oblíbeného módního časopisu, ale stále se není schopna dosta-
tečně prosadit...
Hrají: Isla Fischer, Hugh Dancy, Joan Cusack, John Goodman
Režie: P. J. Hogan

PŘEDČÍTAČ 
USA/Německo-2008-124 minut-titulky-drama/romantický/váleč-
ný/thriller-Palace Cinemas-(15)
Příběh lásky, tajemství a soucitu na území poválečného Německa.
Když 15letý Michael Berg ochoří spálou po cestě ze školy, zachrání ho
dvakrát starší Hanna (Kate Winslet). 
O osm let později Michael, nyní mladý právník, který sleduje nacistic-
ké poválečné procesy, potká svoji lásku znovu za úplně jiných okol-
ností... 
Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes, Karoline Herfurth,
Max Mauff, Hannah Herzsprung
Režie: Stephen Daldry

PROMĚNY 
ČR-2009-79 minut-drama-HCE-(12)
Drama o čtyřech navzájem propojených dějových liniích zobrazujících
osudy charakterů z řad obyčejných lidí. Nespravedlivý osud rozdává
rány jednotlivým postavám stejně, bez rozdílu společenského postave-
ní - a je pouze na nich, jak jeho následky přijmou...
Hrají: Jan Zadražil, Dita Zábranská, Petr Jeništa, Alena Ambrová,
Petra Hřebíčková 
Režie: Tomáš Řehořek

JCVD
Belgie/Francie/Lucembursko-2008-96 minut-Artcam 
Na pomezí skutečnosti a fikce sledujeme Jean-Clauda Van Damma
v příběhu o pádu hvězdy, jíž minulost odpírá právo na normální život. 
Režie: Mabrouk El Mechri

Duben  v  ku l tu ře

90 let
Kovářová Vlasta 

Petřík Alois 
Vítková Ludmila 

Machala Stanislav 
Charvátová Charlotta 

91 let
Dobiášová Amalie 
Bočinská Anna 
Měřička Josef 
Knotová Anna 

Benešová Květoslava 

92 let
Krejčí Ludmila 

93 let
Jurčík Heřman 
Dvořáková Anna 

Barboříková Milada 
Gregorová Helena 

94 let
Oravová Marie 

Macharáček Velimír 

95 let
Danešová Antonie 

97 let
Staroveská Božena

9. února:
Ivo Mitáček, Michaela Bradová (Uherské Hradiště, Zlín)

14. února:
Arif Chasanov Sjulejmanov, Martina Holešová (Bulharsko, Zlín)
Petr Mudřík, Lucie Zajoncová (Zlín, Zlín)

28. února:
Lukáš Melichárek, Markéta Sedláčková (Zlín, Zlín)
Diamantová svatba manželů Drahuše a Jindřicha Janků (Zlín)

6. 2. 2009
Nicol Zavřelová, nar. 18. 9. 2008, Polní
Patrik Ščuglík, nar. 19. 9. 2008, Kúty
Lukáš Soukup, nar. 12. 9. 2008, Na Honech
Adéla Ostravská, nar. 19. 8. 2008, Kvítková
Jakub Tomek, nar. 5. 9. 2008, I. Veselkové, Malenovice
Kateřina Kosečková, nar. 13. 9. 2008, tř. T. Bati
Karolína Barbora Vrbová, nar. 9. 9. 2008, Na Výsluní
Tereza Zaoralová, nar.19. 9. 2008, Kamenná
Dominik Nedbálek, nar.18. 9. 2008, Okružní
Monika Picková, nar. 9. 9. 2008, Tyršova, Malenovice
Lukáš Zahradník, nar. 11. 9. 2008, Chelčického, Malenovice
Markéta Jenáčková, nar. 15. 9. 2008, Dlouhá
Aneta Milko, nar. 11. 9. 2008, Žitná, Kostelec
Gabriela Sadílková, nar. 30. 7. 2008, Nivy
Adéla Kratochvílová, nar. 26. 8. 2008, Milíčova, Malenovice

13. 2. 2009
Tomáš Páže, nar. 23. 9. 2008, Sokolská
Anastázie Vorlová, nar. 1. 10. 2008, Na Honech
Kamila Němcová, nar. 3. 10. 2008, Slezská
Lucie Balgová, nar. 24. 9. 2008, U Trojáku
Adam Zádrapa, nar. 30. 8. 2008, Středová
Matyas Horňáček, nar. 25. 9. 2008, Prostřední
Dominik Flám, nar. 27. 9. 2008, tř. T. Bati
Natálie Emily Mikšovičová, nar. 29. 9. 2008, Středová
Robert Szabó, nar. 25. 9. 2008, M. Knesla
Beáta Večerková, nar. 26. 9. 2008, Javorová
Ondřej Loch, nar. 15. 9. 2008, bří Jaroňků
Vincent Miša, nar. 23. 9. 2008, Kotěrova
Lucie a Veronika Skokánkovy, nar. 3. 10. 2008, 

Havlíčkova, Malenovice
Daniel a Jakub Šimkovi, nar. 1. 10. 2008, Tyršova, Malenovice
Adam Bednář, nar. 24. 9. 2008, Padělky
Jan Podešva, nar. 23. 9. 2008, Na Honech
Tereza Zmeškalová, nar. 18. 9. 2008, Růžová, Louky
Jakub Šiška, nar. 27. 9. 2008, J. Staši, Malenovice

20. 2. 2009
Laura Šivicová, nar. 13. 10. 2008, Vodní
Daniel Holec, nar. 9. 9. 2008, Družstevní
Amálie Zaorálková, nar. 10. 10. 2008, Křiby
Nicol Fojtíková, nar. 5. 10. 2008, Podlesí
Vendula Venerová, nar. 24. 9. 2008, Kúty
Jitka Kutalová, nar. 13. 10. 2008, Přílucká
Tomáš Fiurášek, nar. 10. 10. 2008, Zálešná
Melisa Hromková, nar. 9. 10. 2008, Do Humen, Štípa
Mariana Klímková, nar. 10. 10. 2008, Budovatelská
Adam Hrdlička, nar. 4. 10. 2008, Lázeňská, Kostelec
Karolína a Kateřina Polanské, nar. 13. 10. 2008, Sokolská
Maxmilian a Sebastian Handlovi, nar. 11. 10. 2008, Podvesná
Jan Hefka, nar. 4. 10. 2008, Husova, Malenovice
Tereza Hlaváčová, nar. 4. 10. 2008, Lázeňská, Kostelec
Patrik Máša, nar. 9. 10. 2008, Podlesí
Michaela Korzeniowská, nar. 9. 10. 2008, Jílová

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - ÚNOR 2009

JUBILANTI – DUBEN 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



7. úterý - 15.00 hodin ZADÁNO
ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK
přehlídka mateřských škol

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

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

15. středa - 13.30 hodin 16
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI 
konec představení v 17.00 hod.

16. čtvrtek - 19.00 hodin 10
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI
konec představení ve 22.30 hod.

17. pátek - 19.00 hodin 5
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

18. sobota - 19.00 hodin 6
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI
konec představení ve 22.30 hod.

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

23. čtvrtek - 11
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI 
konec představení ve 22.30 hod.

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

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

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

28. úterý - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

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

30. čtvrtek - 10.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

30. čtvrtek - 19.00 hodin 3
Tankred Dorst: MERLIN aneb PUSTÁ ZEM

STUDIO Z

9. čtvrtek - 19.00 hodin PREMIÉRA
Jozef Krasula - Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

14. úterý - 19.00 hodin
Jozef Krasula - Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

20. pondělí - 19.00 hodin
Jozef Krasula - Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

22. středa - 19.00 hodin
Jozef Krasula - Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

29. středa - 9.00 hodin ZADÁNO
Jozef Krasula - Jan Werich: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

DIVADÉLKO V KLUBU

1. středa - 19.00 hodin ZADÁNO
Karel Semerád: MADAM PIAF

20. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

24. pátek - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na květen bude zahájen 16. dubna 2009

(pro předplatitele prodej již od 14. dubna - předplatenku s sebou)

7. 5. - 13.30 hodin 17
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI 
konec představení v 17 hod.

9. 5. - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

12. 5. - 10.00 hodin
12. 5. - 14.30 hodin 12
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové: 
O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

13. 5. - 17.00 hodin 9
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

KRVAVÝ VALENTÝN - PRVNÍ 3D HOROR
USA-2008-101 minut-titulky-horor-Bioscop-(18)
Vinou Toma Hanningera, nezkušeného horníka, bylo v šachtě zavale-
no a následně zemřelo pět lidí. Jediný, kdo tuto událost přežil, je Harry
Warden, který se od této katastrofy nachází v komatu. Přesně rok po
tragédii, na den svatého Valentýna, ožije a brutálně vraždí... 
Režie: Patrick Lussier

S.S.D. - SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
Rusko-2008-110 minut-titulky-horor/thriller-Atypfilm
V televizi se rozjíždí show s názvem "Pionýrský tábor". Je vybráno 10
účastníků, kteří společně s mladou televizní moderátorkou odjíždí do
zapadlého pionýrského tábora ze sovětské éry. 
Režie: Vadim Shmelev

GOLDEN APPLE CINEMA - PROJEKT 100
REKVIEM ZA SEN 
USA-2000-102 minut-AČFK-(0)
Aronofského Rekviem za sen, který se v roce svého vzniku stal hojně
diskutovaným filmem, je strukturován jako frenetická smuteční sklad-
ba pro čtyři lidské osudy, jež trpce graduje během třech navazujících
ročních dob... Podle stejnojmenného románu
Režie: Darren Aronofsky

NĚCO Z ALENKY
ČR/Švýcarsko-1987-85 minut-AČFK-(0)
Švankmajerův film je autorovou vzpomínkou na dětství, a zároveň po-
kusem evokovat prožitek dětství i v divácích. 
Režie: Jan Švankmajer

21. 4. "IRON MAIDEN: FLIGHT 666" 
Pohledy do zákulisí - 70 000 km - 5 kontinentů - 23 koncertů za 45
dní - dokumentární film o koncertním turné legendární skupiny

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
6. 4. v 10 hodin Velké kino
HLÍDAČ Č. 47
ČR-2008-108 minut-milostný příběh-Falcon-(15)
Režie: Filip Renč

15. 4. ve 14 hodin Golden Apple Cinema
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA-2008-113 minut-titulky-erotické drama-Bontonfilm-(15)
Režie: Isabel Coixetová

22. 4. ve 14 hodin Velké kino
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR-2008-104 minut-nostalgická komedie-Falcon-(0)
Režie: Viktor Tauš

VELKÉ KINO
5. 4. v 10 hodin 
KOUZELNÁ ŠKOLKA MAGDALÉNY REIFOVÉ - program pro děti 
pořádá agentura Pragokoncert

18. 4. v 10 hodin
PÍSNIČKY PAVLA NOVÁKA ZPÍVÁ A VYPRÁVÍ TOMÁŠ NOVÁK
Program pro děti - pořádá agentura P. Turečka

21. 4. v 19 hodin
SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008
Pořádá Filmest Zlín

23. 4. ve 20 hodin
KONCERT SKUPINY "SPIRITUÁL KVINTET" 
Pořádá CAMERA INCOGNITA Brno

27. 4. v 19 hodin
VYSTOUPENÍ TRAVESTI SKUPINY "SCREAMERS"
Pořádá agentura Pragokoncert

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

V programu ARTOVÝCH PONDĚLKŮ PŘIPRAVUJE:

MLČENÍ LORNY
Belgie/VB/Francie/Itálie-2008-105 minut-titulky-AČFK
Syrové, civilně a úsporně natočené drama bratrů Dardennových
(Rosetta, Dítě) odhaluje skryté motivace imigrantů z východu v blaho-
bytné "civilizované" západní Evropě. Lorna je mladá Albánka žijící
v Belgii. Aby si mohla se svým přítelem otevřít bistro, rozhodne stát se
součástí ďábelského plánu gangstera Fabia, který pro ni zorganizuje
fingovanou svatbu... Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

GOMORA
Itálie-2008-137 minut-AČFK-(15)
Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen.
Román Gomora, který je předlohou filmu, vyšel již ve 33 zemích a stal
se celosvětovým bestsellerem.
Brutálně syrová freska Mattea Garroneho líčí s až neuvěřitelnou vý-
stižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafie zvaná camor-
ra všední život lidí. Režie: Matyek Garrone

PRO DĚTI - pásma krátkých filmů pro nejmenší

MULTIKINO

Soboty a neděle v 11 hodin
4. a 5. 4. ČTYŘLÍSTEK - 68 minut 

11. a 12. 4. KAMARÁD KAPŘÍKŮ - 64 minut
18. a 19. 4. PERNÍKOVÝ DĚDEK - 63 minut
25. a 26. 4 DÁŠENKA I. - 64 minut

VELKÉ KINO

Vždy v sobotu v 15 hodin 
4. 4. KRTEK A OSLAVA - 61 minut

11. 4. KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA - 62 minut 

18. 4. SAMETKA - 72 minut 
25. 4. V ČERTÍCH SLUŽBÁCH - 68 minut 

KINO KVĚTEN

Vždy v neděli v 15 hodin
5. 4. PSÍ KAMARÁDI - 76 minut (Štaflík a Špagetka) - kreslený film

12. 4. KYTICE POHÁDEK I. - 75 minut
19. 4. BUDULÍNEK - 66 minut 
26. 4. KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ V. - 61 minut 

Změna programu vyhrazena 

FILMOVÝ KLUB CHARLIE 
Malá scéna ZUŠ Zlín

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

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

Vždy ve středu
1. 4. - 19.30 hod. 
KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM 
SRN, 1974, 109 min., mluveno německy, české titulky. 
Scénář a režie Werner Herzog
Osudy nalezence Kašpara Hausera. 
Tvůrce se drží známých, mnohokrát zpracovaných faktů o tajemném
Kašparovi, který až do svých 16 let vyrůstal v temném sklepení bez do-
tyku s vnějším světem. Atmosféru snímku dotváří snové sekvence
Kašparových představ a vizí spolu s podmanivým hudebním doprovo-
dem. Vstupné 55 Kč

8. 4. - 19.30 hod. 
MILK 
USA, 2008, 128 min., titulky. Režie Gus Van Sant
Hrdina umírá jednou, zbabělec tisíckrát. 
Režisér oživil příběh člověka, který je do dnešní doby považován za jed-
noho z největších mučedníků americké historie. Za svou sexuální ori-
entaci zaplatil tím nejcennějším, co člověk má - životem. Když byl v ro-
ce 1978 na H. Milka spáchán atentát, svět ztratil jednoho
z nejcharizmatičtějších vůdců a hlas spravedlnosti. Vstupné 60 Kč

15. 4. - 19.30 hod. 
ČLOVĚK BEZ OSUDU 
Maďarsko/Německo/Velká Británie, 2005, 140 min., mluveno maďar-
sky-německy-anglicky, české titulky. Režie Lajos Koltai
Novela maďarského spisovatele I. Kertésze vydaná v roce 1975
v Maďarsku byla čtenářskou obcí znovu objevena v 90. letech a způ-
sobila senzaci, na jejímž konci stála Nobelova cena za literaturu. 
Citlivé vyprávění židovského chlapce Gyuriho, který se souhrou náhod
dostává do transportu vedoucího do Osvětimi. Vstupné 55 Kč

17. 4 - 13.30 hod. 
OD ZÍTŘKA NEČARUJI 
ČSSR/Německo, 1978, 85 min., režie J. Polák
Vstupné 25 Kč

22. 4. - 19.30 hod. 
GOMORA
Itálie 2008, 137 min., titulky. Režie Matteo Garrone
Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen.
Román, který je předlohou filmu, vyšel již ve 33 zemích a stal se celo-
světovým bestsellerem. Autor románu R. Saviano žije od vydání romá-
nu pod policejní ochranou. Mafie mu neustále vyhrožuje smrtí.
Vstupné 55 Kč

29. 4. - 19.30 hod. 
PRACH ČASU 
Řecko/Itálie/Německo/Francie/Rusko 2008, 125 min., titulky
Režie: Theo Angelopoulos
Hlavní hrdinkou je žena, jejíž příběh je inspirován osudem režisérovy
matky. Až do konce svého života miluje dva muže, kteří jí lásku opě-
tují. Postavy ve filmu se navzájem ztrácí a znovu nalézají. Míjejí se
v čase... Vstupné 60 Kč

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

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

VELKÝ SÁL
1. středa - 20.00 hodin
MISS ACADEMIA ČR 2009 - ZLOČINU TVÁŘÍ V TVÁŘ
13. ročník soutěže o "nej" vysokoškolačku České republiky pořádají
studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

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

2. čtvrtek - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

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

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

6. pondělí - 10.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

7. úterý - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

DIVADLA
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Duben  v  ku l tu ře
14. 5. - 10.00 hodin 15
14. 5. - 14.30 hodin
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové: 
O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

16. 5. - 17.00 hodin DERNIÉRA
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

19. - 23. 5. - SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
14. ročník mezinárodního divadelního festivalu

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

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

Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut před
představením.

12. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. PREMIÉRA
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY 
A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
Současná hra stejně syrová, stejně tajemná i stejně zábavná, jako lid-
ský život sám... hra o hledání - jistoty, lásky a sebe sama... hra pro se-
dm postav, z nichž jedna z nich je masový vrah... Po premiéře jste zvá-
ni k premiérovému rautu!

15. 4. - Komorní sál - 19.30 hod. 
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU 
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...

19. 4. - Sál Malá scéna - 15.30 hod. 
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, Hajného a v neposlední řa-
dě i Krakonoše a sojku? 

19. 4. - Komorní sál - 17.00 hod. Předplatitelská skupina D
DVOJHLAVÝ OREL
Jedné noci se v záři blesků objeví v okně královského hradu anar-
chistický vrah. Jeho plán zabít královnu selže. Královna překvapivě
svého vraha policii nevydá, stanoví však ďábelskou třídenní lhůtu. V té
buď zabije on ji, nebo ona nechá zabít jeho.

21. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. Předplatitelská skupina A
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY 
A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY

23. 4. - Komorní sál - 19.30 hod. DERNIÉRA
HORKÁ LINKA (Hotline) 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

26. 4. - Komorní sál - 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka 

26. 4. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ POD-
STATA LÁSKY

27. 4. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde budou
samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat. 

29. 4. - Komorní sál - 19.30 hod. 
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Komedie, ve které se obchodník po letitém spořádaném manželství od-
hodlá k první nevěře. Postupně si pozve tři různé typy žen a dostává
se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě ko-
mičtějšími výsledky.

2. 5. - Komorní sál - 19.30 hod. OBNOVENÁ PREMIÉRA
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způ-
sob existence, hra jako možnost. 

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

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

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

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Obydlená místa - Bewohnte Orte do 19. 4.
Iluze o městě a venkově

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

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

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

Tereza Velíková - výstava trvá do 18. 4.
Tomáš Vaňek - vernisáž za účasti autora 23. 4., 17 hod.
Otevřeno: čt, pá: 15 - 19 hod., so: 10 - 15 hod. 

GALERIE – VÝSTAVY

EVANGELICKÝ KOSTEL

7. 4. - 31. 5. Otilie Demelová-Šuterová: Křížová cesta
Českobratrská církev evangelická pořádá výstavu, jejíž vernisáž se
uskuteční 7. dubna od 17 hodin ve vestibulu zlínského evangelického
kostela. Vstup je zdarma. 
Výstava bude přístupná v době konání bohoslužeb (neděle dopoledne),
případně po domluvě (kontakty: http://zlin.evangnet.cz)

GALERIE ATELIÉR
Santražiny 3061, Zlín, tel.603 727 950, www.galeriepodradnici.cz

Smíšená prodejní výstava - obrazy ze sbírek: Tokoš, Hroch, Hofman,
Kousal, Hapka,...

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
Budova radnice, Zlín, tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, 

www.galeriepodradnici.cz

Autorská výstava: Jiří Valeš - Obrazy, městské veduty
Výstava trvá od 9. 4 do 26. 4. 

Prodejní výstava: Ak. mal. Josef Liesler - grafika, obrazy
Výstava trvá od 28. 4. do 14. 5.
Otevřeno: po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921

1. 4. - 15. 4. Zahrada pro Slunečnici
Prezentace prací studentů UTB ve Zlíně, kteří navrhovali podobu za-
hrady Integrovaného centra Slunečnice. 
Vystaveny budou rovněž návrhy uživatelů a zaměstnanců se znevý-
hodněním, kteří v kavárně Slunečnice procházejí pracovním trénin-
kem, 3. etáž (denně do 22 hod.)

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

16. 4. - 3. 5. 
Výstava výtvarných děl studentů kroměřížského gymnázia
Výstava výtvarných prací, které vytvořili studenti Gymnázia Kroměříž,
3. etáž (denně do 22 hod.)

17. 4. - 1. 5. Výstava v rámci Dnů francouzské kultury
Francouzsko-český klub ve Zlíně představí na této výstavě fotografie
a plakáty zachycující malebnou krajinu a města Francie, 2. etáž (den-
ně do 22 hod.)

27. 4. - 11. 5. Voda
Prezentace výsledků výtvarné soutěže, kterou pro tříčlenné týmy žáků
4. - 7. tříd základních škol vyhlašuje zlínské Ekocentrum Čtyřlístek.
K vidění budou díla ve formátu A3, a to na téma "Voda ve všech svých
podobách", 16. etáž (denně do 22 hod.)

Do 30. 4. Story of factory
Výstava velkoformátových barevných obrazů zlínského výtvarníka
Lubora Kaluži, které vznikly z fotografií objektů bývalého svitovského
areálu. Autor tyto fotografie umělecky upravil a posléze vytisknul na
plátno. Vznikla tak díla převážně abstraktního charakteru, 14. etáž
(pracovní dny 8 - 17 hod.)

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

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o 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.

RADNICE MMZ - GALERIE 2. PATRO
Výstava vybraných snímků z II. kola fotografické soutěže města Zlína
proběhne ve dnech od 2. do 19. dubna 2009.

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz
Otevřeno po-pá 9-12, 13-17 h, so 9-12 h

24. 4. - 15. 5. Výstava slovenského grafika, ilustrátora a karikaturis-
ty - Dušana Polakoviče - "Pojištěný úsměv", zahájení v 18 hodin.

Současně probíhá stálá výstava autorů - Olbram Zoubek, Adolf Born,
Tomáš Hřivnáč, Ladislav Kuklík a další.

UKRAJINA OČIMA DOBROVOLNÍKŮ 
Zlínská charitativní organizace Samari zve na aktualizovanou putovní
výstavu fotografií "Ukrajina očima dobrovolníků." Výstava bude k vi-
dění na těchto místech: 
Do 3. 4. Vyšší policejní škola a střední policejní škola v Holešově 

3. 4.-17. 4. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managamentu a ekono-
miky, Mostní ul. Zlín

4. 5.-15. 5. Gymnázium TGM Zlín

15. 5.-   8. 6. Úřad práce Zlín
8. 6.- 26. 6. Zlínský mrakodrap, prostory expozice

Slavnostní zahájení výstavy se koná vždy ve 13.00 hodin. 
Více informací na www.samari.cz. 

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

Pokladna FBM: 
577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: Po 14.00 - 17.00

Út - Čt 10.30 - 17.00 
(v den konání koncertu do 20.00)

A6 9. 4. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
VELIKONOČNÍ KONCERT
W. Kilar: Orawa
F. V. Kramář: Koncert pro dva klarinety č. 2 Es dur, op. 91
E. Křenek: Suita pro klarinet a smyčcový orchestr
V. Novák: Slovácká suita, op. 32
Sólisté: Jiří Hlaváč, Irvin Venyš, klarinet
Dirigent: Jan Jakub Bokun, Polsko

17. 4. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Koncert pro veřejnost s nahráváním ČRo Brno
W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll, K 466
F. Sedláček: Symfonietta
F. G. Emmert: Symfonie č. 9 "Cor Jesu"
Sólista: Dušan Holý, klavír
Dirigent: Stanislav Vavřínek

22. 4. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
C7 23. 4. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
24. 4. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
CIGÁNSKI DIABLI OPĚT VE ZLÍNĚ!
Dirigent: Aleš Podařil

29. 4. v 19 hodin, Dům kultury v Kroměříži
B6 30. 4. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
W. A. Mozart: Don Giovanni, předehra
P. Hindemith: Der Schwanendreher pro violu
P. I. Čajkovskij: Romeo a Julie, předehra - fantazie
I. Stravinskij: Pták ohnivák (1919)
Sólista: Josef Janda, viola, absolvent Konzervatoře P. J. Vejvanov-
ského 
Dirigent: Alfredo Sorichetti, Itálie

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

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

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

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

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
do 3. května - JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Do 3. května 2009 představuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
výstavu animovaných filmů a večerníčků pro děti, která navazuje na
stálou muzejní expozici zlínského filmového studia, jež několik let ús-
pěšně prezentuje práci zlínských filmařů.. Výstavu, kterou v roce 2007
připravilo Dětské oddělení Moravského zemského muzea v Brně, pro-
vázejí originální loutky z českých animovaných pohádek ze sbírky
Atelierů Bonton Zlín i loutky z večerníčků. 
Současná tvorba je zastoupena postavičkami Pata a Mata s originální-
mi rekvizitami, Boba a Bobka, králíků z klobouku, i loutkami Krysáků.
Atraktivitu výstavy umocňují také funkční televizní ministudio s ka-
merou a televizním přijímačem, které zapůjčila Česká televize Brno,
a zábavné lektorské programy pro děti. Nejstarší televizní pohádky se
natáčely v přímém přenosu, tak si přijďte zahrát s maňásky přímo do
televizního studia připraveného pro vás v muzeu.
Objednávky programů pro veřejnost, školky a školy: objednavky.sko-
ly@seznam.cz nebo tel. 577 004 620

MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
do 10. 5. 
Mgr. Daniela Foltýnová - MIMÓZA zlatožlutá Provence
Výstavu doprovází jarní výtvarné ateliery 

18. 4. od 9.30 do 11.30 hod.
Hra světla a tmy aneb Svítivá trička pro děti
Radost udělat si originální tričko není jen při momentech jeho vzniká-
ní, ale i při různých příležitostech si ho obléci na sebe. Tentokráte sví-
tivá karnevalová strašidýlka a květinové slavnosti jara budou pro děti
inspirací pro tato dílka na bavlně.

4. 4. od 9.30 do 11.30 hod. a 17. 4. od 18 do 20 hod.
Dekorace a techniky malby na hedvábí
Vyzkoušejte si dekorovat hedvábný mušelínový šál nebo šátek.
Vhodné pro děti starší 12 let nebo dospělé.

3. 4. od 17 do 20 hod. a 18. 4. od 14 do 17 hod.
Mandaly jako zrcadla sebepoznání a radosti
Přijďte si vytvořit květinovou mandalu inspirovanou jarem a vůní to-
hoto období. Nejen radost z tvorby a vašeho výtvarného snažení, ale
i ochutnávka zeleného čaje s názvem Mandala a dalších francouz-
ských kulinářských specialit z květu mimozy budou náplní tohoto re-
laxačního odpoledne či podvečera.

4. 4. od 14.30 do 16.30 hod. a 17. 4. od 15.30 do 17.30 hod.
Společná tvořivá dílna pro děti a dospělé na téma Mimóza jako
zimní symbol Azurového pobřeží

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ
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Pokud si chcete výtvarně hrát a máte rádi květiny a říši rostlin, přijď-
te si vytvořit originální hedvábný šáteček s tímto motivem. Autorka
kurzů, výtvarnice a pedagožka Daniela Foltýnová Vám ve svých, nejen
fotografických ukázkách, předvede mimózu jako rostlinu málo zná-
mou v České republice. Díky tomuto živému přírodnímu materiálu
a jeho vůni se budete moci inspirovat pro tvorbu jedinečných hedváb-
ných kreací.

Cena jednotlivých kurzů včetně materiálu je pro děti 250 Kč a pro do-
spělé 350 Kč. Z důvodu nákupu materiálu je nutno se přihlásit mini-
málně 24 hodin předem, u dětí je nezbytné nahlásit věk. 
Kontakt: 
daniela.foltynova@seznam.cz nebo u H. Čubanové - tel.: 577 004 626.

SPOJOVACÍ CHODBA
do 10. 5. 
Martin Rychlík - Modrá láska
Příběh tetování od mumií a lidojedů až po umění i Angelinu Jolie
Výstava prezentuje ve své první části historii tetování a specifika daná
geografickým rozmístěním a ve druhé části představuje současnost te-
tování a několik vybraných českých tetovacích studií včetně prací ve
fotografiích. Výstava kromě fotografií nabízí ukázku tetovacích pomů-
cek používaných od prehistorie až po současnost. 

MUZEJNÍ ČTVRTKY
16. 4. v 17 hodin - přednáškový sál muzea
Modrá láska
Přednášející pan Martin Rychlík. 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
24. 4. - 26. 4. 
Kouzlo patchworku
Přijďte se inspirovat originálními výrobky zhotovenými sešíváním
a prošíváním různobarevných kousků látek s krásnými vzory, které
zdobí přehozy, deky, ubrusy, polštáře, tašky a mnoho jiných dílek 
(9 - 17 hodin).

2. 4. - VÍTÁME JARO
Velikonoční předvádění od 8.00 do 16.00 hodin je doprovázeno drob-
ným prodejem
- ukázky zdobení kraslic (ostrožskonovoveské-halúzkové, vykládané

slámou, drátované, škrabané, batikované)
- ukázky pletení tatarů, výroby velikonočního vizovického pečiva, zdo-

bení velikonočních perníčků, výroby suché vazby ve skořápkách.

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

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

HRAD MALENOVICE
Zahájení nové sezony na hradě 4. 4. 
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometrů od centra města Zlína
(hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka
hradu). 
Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy, Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945, Dřevo, proutí, sláma v tra-
diční rukodělné výrobě
Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnických
dílen a výrobků

Pondělí zavřeno, otevřeno duben SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze
objednané návštěvy.
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu. 
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 577 103 379;
577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmale-
novice

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
7. 4. Přivítejte jaro ptačím zpěvem 
Ing. Otto Šebesta představí svoji foto a fonografickou sbírku ptačích
pěvců. 
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin. 

21. 4. 
Animovaný film a jeho tvůrci ve zlínském filmovém studiu 
Prohlídka výstavy spojená s besedou s režisérem a animátorem Ivo
Hejcmanem
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.

28. 4. Proměny Zlína 
Zaniklé části města a stavby z baťovské éry - přednáší PhDr. Zdeněk
Pokluda,významný historik zlínského regionu. 
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Začátek v 17.00 hodin. 

Kontakt: Pavla Hradilová, tel. 608 741 563.

16. 4. Přehlídka studentských filmů studentů Fakulty multimediál-
ních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Promítány budou nejlepší
studentské filmy z produkce, hrané, animované, včetně reklamních

NADACE TOMÁŠE BATI

spotů z produkce ateliéru filmové tvorby této školy. V mnoha přípa-
dech se jedná o ojedinělé studentské počiny. 
Začátek v 19.00 hodin. 

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

DŮM KULTURY 
Gahurova 5265, Zlín, 

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

Pohybové kurzy pro dospělé: 
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech, cvičení od

hlavy po paty, pilates + jóga, pilates pro ženy nad 40 let, tai-či, spe-
ciál zdravotní cvičení - gynegymnastika

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

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

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

více pokročilé a pro seniory

Celoročně kurz Psychoprofylaxe 
- příprava na těhotenství a porod, každý pátek - těhotenský tělocvik na

balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, tel.: 736 520 479, e-mail: kre-
men@razdva.cz

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU 
Kurz se koná 25.-26. 4. v Uherském Hradišti 
Každý, kdo umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalujete za dva dny
portrét. Vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dyslektiky, i jako pří-
prava na uměleckou školu. 1 600 Kč na osobu. 
Kontakt: www.zeichenkurs.eu nebo tel.: 773 070 808

KURZ OLEJOMALBY PRO KAŽDÉHO
Kurz se koná 13. 6. v Uherském Hradišti - za 1 den namalujete obraz
na plátno (krajinka), cena 2 500 Kč za osobu.
Kontakt: www.zeichenkurs.eu nebo tel.: 773 070 808

VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ 
tel.: 728 989 184

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

Večerní kresba podle modelu - pátek 18.15-20.45 hod. 
- vyučuje R. Hábl, ak. malíř

Keramický kurz - nový kurz pod vedením zkušené keramičky
- vždy ve čtvrtek 16.30-18.00 hod., doba trvání do 28. 5. 

Připravujeme na prázdniny:
- kresba podle modelu 
- malířské techniky 

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

BESEDY
7. 4. od 14 do 17 hod.: Velikonoční výtvarná dílna - vyrábíme veliko-
noční dekorace (oddělení pro děti) 

8. 4. 13.30 hod.: Do posledního dechu, třetí díl cyklu hudebních be-
sed k 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, ve spolupráci s Domem se-
niorů Zlín (sálek hudebního oddělení)

8. 4. 17 hod.: Prolínání impulzů, beseda s Evženem Jechem a pre-
zentace jeho nové knihy, dále účinkují Pavel Vacek (přednes) a Josef
Vyžrálek (housle) (sálek hudebního oddělení)

22. 4. 14 hod.: Beseda s Ludvíkem Vaculíkem na téma Jak se dělá fe-
jeton, součást festivalu L!TERRA, ve spolupráci s FMK Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně (sálek hudebního oddělení)

22. 4. 16 hod.: Autorská čtení mladých začínajících autorů, součást
festivalu L!TERRA, ve spolupráci s FMK Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně (sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
6., 7. a 8. 4. od 10 do 12 hod.: Jednoduchá práce s texty (základní
pojmy, práce s textovým editorem, psaní a formátování jednoduchých
textů) - poplatek 150 Kč

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

KURZY

20., 27. a 30. 4. od 10 do 12 hod.: Internet pro začátečníky (vysvět-
lení pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu) - 
poplatek 150 Kč

Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním
centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo 122,
příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. 

VÝSTAVY V DUBNU
Ústřední knihovna
Slupky z mého ovoce přemění se po roce - práce dětí z ekologické sou-
těže DDM ASTRA

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Já a moje jméno - výtvarné koláže, ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

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

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

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

1. 4. Jazzový večer
Komorní sál školy - 19.00 hod.
7. 4. W. Shakespeare - P. Nýdrle - V. Kozánek: Sen noci svatojánské
komedie se zpěvy - sál Malá scéna - 19.00 hod.
21. 4. Kytarový koncert
Komorní sál školy - 17.30 hod.
22. 4. Pocta Janáčkovi
Komorní sál školy - 18.00 hod.
24. 4. Taneční koncert
Sál Malá scéna - 17.00 hod.
28. 4. Koncert absolventů školy
Zlínská radnice - 18.00 hod.
30. 4. T. Pěkný: Havrane z kamene Dramatizace - Komorní sál školy -
19.00 hod. 
28. 4., 30. 4. Koncerty pro mateřské školy 
Komorní sál školy - dopoledne

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

tel.: 577 143 767

22. 4. Žákovský koncert v Alternativě - pro všechny příznivce krás-
ných melodií je určen koncert žáků Základní umělecké školy Zlín -
Jižní Svahy. Koncert začíná v 18 hodin.

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

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

8. 4. Baletní představení žáků TO Louskáček, Malá scéna Zlín,
10.30 hod. pro školy, 17.00 hod. pro veřejnost

21. 4. Žákovský koncert, zrcadlový sál ZUŠ, 17,30 hod.
22. 4. Ukázková hodina v literárně dramatickém oboru pro žáky MŠ
28. 4. I. absolventský koncert, Baťova vila Zlín, 17.30 hod.
28. 4. Divadelní představení žáků LDO Sněhurka, zrcadlový sál ZUŠ,

16.30 hod.
V měsíci dubnu bude instalována výstava ve vestibulu výtvarného
oboru s názvem Zahrada a v malenovické knihovně budou ke zhléd-
nutí prostorové a plošné práce na téma Sovy.

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

e-mail: info@zus-harmonie, www.zus-harmonie.cz

8. 4. Hudební podvečer - sálek školy, v 18.15 hodin 
24. 4. - 30. 4. Talentové zkoušky do hudebního oboru a zápis do vý-
tvarného oboru
Zápis probíhá denně od 15 do 17 hodin. 

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Tel.: 577 437 434, 736 102 424, e-mail harmonya@volny.cz, 

www.volny.cz/harmonya

Individuální výuka hry na klávesový nástroj, práce na PC 
Komplexní příprava studentů na střední školy dle směrnice EU 
Ukončení studia: Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
Novinka: speciální individuální příprava dětí předškolního věku, stu-
dium pro dospělé 
Věk uchazečů o studium 4 - 16 let. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
příspěvková organizace

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

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

e-mail: ddmzlin.sweb.cz

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

e-mail: i.malikova@ddmastra.cz, m.ordeltova@ddmastra.cz

4. 4. Velikonoce v Astře - tradiční dopolední program pro děti od šes-
ti let. Výroba jarní výzdoby, slané pečivo, zdobení vajíček a pletení po-
mlázek. S sebou 3 vyfouklá vajíčka, přezůvky, svačinku, dobrou nála-

DĚTI A MLÁDEŽ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Duben  v  ku l tu ře
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du a krabičku na výrobky. Začínáme v 9,30 hodin a končíme ve 13.00
hodin. Cena 25 Kč. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

11. 4. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro všech-
ny děti. Od 9,30 do 13.00 hodin vás čeká práce ve výtvarném ateliéru,
počítače, hry a soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dob-
rou náladu. Vstup zdarma. 

25. 4. Pohádkový les - pro malé i velké děti, rodiče a všechny ostat-
ní dospěláky procházka pohádkovým lesem na Podlesí. Akce od 13.00
do 16.00 hodin, park u dřevěných soch. Od 15.00 táborák. (Špekáčky
s sebou.) Postavy z pohádek Tisíce a jedné noci. 

Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová, 603 301 435, Monika Hiblerová, 774 192 105), 

577 142 297, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz

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

9. 4. Velikonoční prázdniny, 9.00-13.00 hod. Prohlídka zvířátek
v Malé ZOO, výroba velikonočních dekorací. Vstupné 30 Kč. S sebou
svačinu. přezůvky a dobrou náladu. 

18. 4. V rámci akce Den Země bude probíhat čištění Chlumského po-
toka. Rukavice a pytle zajištěny.

22. 4. Den Země. Prezentace DDM ASTRA na náměstí Míru, tvořivá
činnost ve stánku. Akce probíhá ve spolupráci s MMZ.

24. 4. Pálení čarodějnic. Pro malé čarodějnice a čaroděje budou při-
praveny různé soutěže, akce proběhne v Březnici, pořádá SRPŠ
Březnice ve spolupráci s DDM ASTRA. 

V Krajské knihovně FB bude v dubnu výstava prací z ekologicko-vý-
tvarné soutěže ,,Slupky z mého ovoce přemění se po roce". Soutěž
byla vyhlášena v říjnu oddělením Přírodovědy a CEV ve spolupráci
s Magistrátem města Zlína.

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

e-mail: m.rabek@ddmastra.cz

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

9. 4. Jarní prázdninová vycházka "Za velikonočním pokladem"
Sraz v 9.00 hod. u "Slonů" (II. segment - JS). Do batůžku na poklad
přibalte i uzeninu na opékání. Předpokládaný návrat kolem 14 hodin.
Akce je určena pouze dětem.

18. 4. Hrůzostrašná vycházka do lesa "Mytág" - sraz v 19.00 hod.
u "Slonů" (II. segment - JS). Předpokládaný návrat do 23.30 hod. opět
k "Slonům". Akce je určena pouze dětem, od 7 do 15 let, bez účasti ro-
dičů. Na akci je nutno dítě předem telefonicky přihlásit. 
Informace: Milan Rábek.

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

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

www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

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

3. 4. Jarní dílna, 13-17 hod., tvorba velikonočních dekorací z papíru,
proutí, malba vajíček..., vstupné 50 Kč, organizováno s odd. techniky.

9. 4. Velikonoční prázdniny, 8-15 hod., celodenní program s výtvar-
ným zaměřením, společný oběd, 160 Kč, organizováno s odd. techni-
ky, pro děti od 7 do 12 let, max. 15 dětí.

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

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

13. 4. Velikonoční pochod se psy. Sraz v 8.30 hod. na cvičišti
Burešov. S sebou očkovací průkaz, náhubek, vodítko, pamlsky.

22. 4. Agility - psí zábava. 14.30 - 15.00 hod. Vystoupení kynologic-
kého klubu ARGUS při DDM ASTRA. V rámci Dne země.

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

25. 4. Volná sobota - pro děti i rodiče s opékáním špekáčků (vzít s se-
bou) 10-15 hod. Spolupráce s oddělením estetiky, těšíme se na nové
kamarády.

4. 5. Dárečky pro maminku - rukodělná činnost, 13-17 hod. popla-
tek 40 Kč

Nabízíme AUDIO - VIDEO-STUDIO, RC AUTA, Tradice a řemesla,
Plastikový modelář, Chatař-chalupář, aj. Hledáme externistu pro
kroužek lodní modelář a filatelistický kroužek. 

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

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

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., 
St, Čt 16.00-20.00 hod.

Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod. 
Nealkodiskotéky: 3. 4. a 17. 4. 19.00 - 23.00 hod. 
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let 
Výlety: 
mládež od 14 let zpravidla 1. sobotu v měsíci
děti 10 - 14 let zpravidla 3. sobotu v měsíci

Velikonoce ve středisku pro dobrovolníky - program na nástěnkách.
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.

Přihlášky na letní tábory v Budkovicích obdržíte na recepci klubu.

NOVINKA: příměstský tábor pro děvčata 10-14 let (rukodělná a vý-
tvarná činnost) bude probíhat v prostorách SKM Zlín.

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

SARKANDER POBOČKA ZLÍN

2. 4. 15.30 - 17.30 hod. - výroba gelových a parafínových svíček roz-
manitých tvarů a velikostí
23. 4. 15.30 - 17.30 hod. - výroba šperků z korálků 
Přihlášky na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 575 570 295.
Materiál je zajištěn.

Výtvarná odpoledne v budově 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, úterý 14.00-17.00 hod., středa 14.00-17.30 hod. 

23. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR 
Podvesná XIV/ 1458, Zlín, tel. 739 600 124, 

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

Pravidelné schůzky
- každý čtvrtek 16 - 18 h v klubovně na Podvesné XIV
7.-10. 5. celostátní Ringoturnaj 
Příjímáme přihlášky na příměstský tábor RR - 13.-17. 7. a prodlouže-
ná víkendovka Expedice Pálava - 27.-30. 8.

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz 

Zavírací dny v T klubech: 6. 4., 10. 4., 13. 4. 

T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba Bc. Hana Tománková, tel. 577 011 947

Dílny: břišní tance, žonglování, horolezectví, keramika, divadlo 
Provozní doba: 
úterý-pátek 14.00-18.00 hodin
Klubové večery: 

2. 4. Možná přijde i Zahradník
9. 4. Výtvarné odpoledne

16. 4. Filmový večer 
23. 4. Dobrodružství čtenáře
30. 4. Taneční odpoledne 

T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba Jitka Masařová, tel.: 739 309 419

Dílny: žonglování, break dance, břišní tance 
Provozní doba:
Pondělí-čtvrtek 15.00-20.00 hodin
Pátek 14.00-18.00 hodin
Klubové večery:

2. 4. Volný večer 
9. 4. Proč slavíme Velikonoce?

16. 4. Já ve světě divadla
23. 4. Hrátky s testy
30. 4. Jste připraveni na Máj lásky čas? 

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

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

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

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

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

2. 4. Setkání s vizážistkou - líčení, poradenství
9. 4. Velikonoční tvoření s dětmi

16. 4. Kam v létě na dovolenou 
23. 4. Hrátky s dětmi s D. Orsavovou
30. 4. "Bůh je milosrdný" - věřím tomu? (beseda s P. Michaelem

Krajewskim) 

RODINA

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

7. 4. Malování vel. vajíček, batika včelím voskem 
14. 4. Říkanky a cvičení s dětmi 
21. 4. Tiskání barvami na textil (trička s sebou) 
28. 4. Výlet do ZOO Lešná, 9.30 u lachtanů
Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.

6. 4. Velikonoční kreace (přineste si živou květinu v květináči+deko-
rační zápich)

20. 4. Ochutnávka pomazánek + recepty 
27. 4. Návštěva ZOO Lešná (z točny v 8.45) 

Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00 do 17.30 h; 
6. 4. Malování vajíček 

20. 4. Výroba barevné sklenice

Tvořivé dílny - sál centra, úterý od 15.30 
14. 4. Malování na sklo; 
28. 4. Keramika - ruční modelování, hrnky, šperky a pod.

Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let, sku-
pinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí vždy v úterý. 
Další běh bude zahájen 7. 4. Hlaste se v kanceláři.

AKCE
Kurz aktivního rodičovství: "Jak dlouho ještě budeš doma? Do prá-
ce se nechystáš? Co jsi prosím tě celý den dělala?" Slýcháváte někdy
takové nebo podobné otázky? Potom jste jistě ženou na mateřské do-
volené a tento kurz může být právě pro vás. Rodina a profese - dvě
strany téže mince? Celkem 8 setkání ve středu dopoledne od 8.30 do
11.30 h. Zahájení 6. 5. a dále pak 13., 20., 27. 5., 3., 10. 17. a 24. 6.
Hlídání dětí zajištěno. Přihlašujte se v naší kanceláři. 
Víkend tatínků s dětmi aneb Tatinec: Dřevohostice 3. - 5. 4.;
Zkusíme si vyrobit svůj prak, uplést tatar, zastřílíme si z luku, kuše,
praku, vzduchovky.
Rodinný výlet: 25. nebo 26. 4.; sledujte naše webové stránky 
Respektovat a být respektován: semináře s manželi Kopřivovými
o vztazích v manželství i mezi rodiči a dětmi. Vždy v pondělí od 8.45 do
12.00 h v sále Centra pro rodinu. Termíny setkání: 20. 4., 27. 4., 
11. 5., 18. 5., 25. 5., 1.6. a 8.6. Hlídání dětí zajištěno. 

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

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

Pravidelné programy: 
Po 8 - 17 hod. Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkušenos-

tí, besedy
14 - 17 hod. Setkávání maminek s dvojčátky 

(každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci)
Út 9 - 10 hod. Angličtina pro maminky (mírně pokročilí), 

Mgr. Silvie Máčalová 
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 - 14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské školství

(2x za měsíc)

3. 4. 10 - 14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské škol-
ství 

9. 4. 8 - 12 hod. Dětské velikonoční vyřezávání ze dřeva - man-
želé Hutěčkovi

15. 4. 10 - 12 hod. Jarní detoxikace organismu dětí i dospělých -
přednáška, manželé Nesvadbovi 

17. 4. 10 - 14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské škol-
ství

17. 4. 13 - 14 hod. Astrologická poradna - paní Dáša
17. 4. 13 - 14 hod. Kosmetická poradna - prezentace Galvanické

žehličky k omlazení pleti, J. Chromková
20. 4. 13.30 hod. Divadýlko pro nejmenší 
22. 4. 10 - 12 hod. Karmická numerologie 

- přednáška, manželé Nesvadbovi
27. 4. 14 - 17 hod. Setkání maminek s dvojčátky
29. 4. 10 - 12 hod. Indigové děti - přednáška, manželé Nesvadbovi

DOMINO
Santražiny 4224, 

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

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

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

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

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

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

Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí

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

Hlídání dětí od 1 roku

Herna s maňáskovým divadlem - od dubna pravidelně každé pondělí
a pátek v čase od 8.30 do 13.00 hod. v RMC Mraveniště.

Narozeninová párty - oslavy narozenin dětí s jejich kamarády ve vel-
kém prostoru a vybavené herně. Výběr ze dvou sobot v každém měsí-

Duben  v  ku l tu ře
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ci. Oslavy v prostorách Mraveniště, možnost zajištění občerstvení, nut-
no si předem domluvit termín!

26. 4. od 15 do 18 hodin - Dětská balónková diskotéka
REM kavárna na IH Moskva ve Zlíně. Součástí programu je také vy-
stoupení kouzelníka s balónkovou show (tvoření z nafukovacích ba-
lónků). 

29. 4. Pálení čarodějnic - v RMC Mraveniště. Určeno pro děti a jejich
rodiče, výroba strašidýlek, spousta her a soutěží, potom opékání 
špekáčků. Bližší informace na www.idomino.eu.

Dětský klub cestovatelů Domino, tel. 577 218 708
Kompletní nabídku pobytových i příměstských táborů najdete na na-
šich internetových stránkách www.idomino.eu nebo v kanceláři orga-
nizace DOMINO.
Nabízíme zajímavou formu brigády na dětských letních táborech:
- instruktor (věk minimálně 16 let, zdravotní způsobilost)
- vedoucí (věk minimálně 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způ-

sobilost)
- kuchař/kuchařka 

Taneční škola pro děti a mládež Domino, tel. 603 508 153
Stále přijímáme nové členy do pohybových kurzů pro děti. Rozdělení
dle věku a zaměření (Taneční a pohybová průprava, Mix dance, Street
dance). 

Dětský klub Domino - MRAVENIŠTĚ, tel. 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: správňáci, džampík, 
floorball, keramika, šikulka, dramatický kroužek, žonglérský klub,
předškoláček.

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

Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín

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

5. 4. v 19 hod. - Malá scéna Zlín
Willy Russel: SHIRLEY VALENTINE 

17. 4. Společný koncert Honzy a Františka Nedvědů pod názvem
VÝJIMEČNÉ SETKÁNÍ

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

13. 5. v 19 hod. 
Esther Vilarová: ŽÁRLIVOST 
Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčová a Jitka Moučková
Příběh tří žen, které se nikdy nesetkají, přesto jsou osudově spojeny,
Academia centrum UTB Zlín 

PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590

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

3. 4. 20.00 hod. 
In Flames (Swe) - Fenomenální mistři Death-Metalu míří do Zlína,
Masters of Rock Café

5. 4. 20.00 hod. 
Asia (UK), Masters Of Rock Café

5. 4. 10.00 hod. 
Majda s Františkem na cestách - pořad pro děti, Velké Kino

20. 4. 20.00 hod. 
Hammerfall (Swe), Sabaton (Swe), Bloodbound (Swe) - velký švédský
heavy-metalový trojboj, sportovní hala Novesta

26. 4. 19.00 hod. 
André Matos (Brasil) s kapelou, Interitus (CZ), Power 5 (CZ),
Eagleheart (CZ) - velký power-melodic-metalový večer ve Zlíně s jed-
nou z nejuznávanějších osobností světové metalové scény, Masters of
Rock Café

27. 4. 19.00 hod. 
Screamers - nová show populární travesti skupiny, Velké kino

PŘIPRAVUJEME: 
2. 5. 20.00 hod. 
Deep Purple, Ostrava, ČEZ ARÉNA

22. 5. 19.00 hod. 
Yamato - The Drummers Of Japan zcela nová show slavného japon-
ského bubenického souboru, sportovní hala Novesta

23. 5. 20.00 hod. 
Circle II Circle (USA) + Manticora (Den)

AGENTURY

Jediný, exklusivní koncert americké melodic-metalové kapely s býva-
lým zpěvákem slavných SAVATAGE Zakem Stevensem v čele v rámci
Evropského turné "Delusions Of GrandTour 2009", Masters Of Rock
Café

9. - 12. 7. 
Masters of Rock 2009 - 7. ročník největšího mezinárodního rockové-
ho festivalu v ČR, Vizovice, areál likérky

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

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

11. 4. 15.00 hod. 
Kocourek Modroočko - divadelní představení pro děti
Divadlo Špílberg Brno uvádí muzikál s písničkami Marka Ebena.
Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku. Děti se seznámí s kočkou
Zelenoočkou, kocourem Bělovousem, Krtkem, Zajícem, Křečkem i ne-
bezpečnou Zmijí. Nakonec Modroočko najde svou lásku Kiki.

11. 4. 20.00 hod. 
Seven (křest desky) + Votchi + Gate of Sorrow + utajovaný speciál-
ní host
Českobudějovická kapela Seven existuje 13 let a v dubnu se na trhu
objeví šesté řadové album "Seven Deadly Sins", které bude jako první
jejich album kompletně zpívané. 

17. 4. 20.00 hod. 
SPS a E!E - Pogo tour 2009 + host NSOS
Pražská kapela SPS neboli Snížená Pracovní Schopnost a příbramská
kapela E!E se vydávají na společné turné s názvem "Pogo tour 2009"! 

25. 4. 20.00 hod. 
MICHAL PAVLÍČEK + ABRAXAS
Michal Pavlíček, obdivovaný kytarový mág, skladatel svérázných hří-
ček i autor introvertních rockových opusů, stejně jako melodicky pů-
sobivých balad a mnoho dalšího by se o tomto skvělém muzikantovi
dalo napsat, přijede do Zlína, aby zde představil své nové 2CD
"Srdeční záležitosti". 

26. 4. 19.00 hod. 
André Matos (Brasil), Interitus (CZ), Power 5 (CZ), Eagleheart (CZ)
Brazilec André Matos (ex-VIPER, ANGRA, SHAAMAN výborný sklada-
tel, zpěvák a klavírista je jednou z nejuznávanějších osobností světové
metalové scény

PŘIPRAVUJEME: 
9. 5. 20.00 hod. - KREYSON + DOGA + hosté
Stálice naší populární scény Láďa Křížek se skupinou Kreyson po
dlouhé době ve Zlíně! 

29. 5. 20.00 hod. - Michal David - Mega Disco Tour 2009, Host
Damichi, sportovní hala Novesta

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU 

Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod. 
St - turistický kroužek(instrukce ve vitríně)

- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod. 
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do kni-
hy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování knih
a další činnost dle domluvy. 
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod. 

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

7. 4.   9.00 hod. Akademie III. věku 
8. 4. 13.30 hod. Hudební středa - knihovna F.B. 

15. 4. 13.30 hod. Receptář 
20. 4. Změna - Akademie není v úterý, ale v pondělí v 9.00 hod.

v Domě umění
22. 4. 13.30 hod. Receptář
Po a čt - jazykové kurzy NJ a AJ, út a čt - cvičení pro ženy. 
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod. 

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

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

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

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

Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek - francouzština
Klub pořádá 5. a 19. 4. taneční odpoledne v hotelu Moskva. Akce
začínají od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

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

KINA 
Věrnostní bonus za vstupenky z klubových představení !
Po předložení 5 vstupenek na 5 různých filmových představení FKS 
od 1. 5. 2008 obdržíte 6. vstupenku ZDARMA.
Vstupenky z roku 2008 platí jen do konce dubna 2009.

SENIOŘI

6. 4. v 10 hodin - Velké kino
HLÍDAČ Č. 47
ČR-2008-108 minut-milostný příběh-Falcon-(15)
Josef Douša (Karel Roden) je železniční hlídač, který jednoho dne za-
chrání mladého muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se
ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu všemu
ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch za určitý čas
vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o něm,
i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho zády... 
Režie: Filip Renč

15. 4. ve 14 hodin - Golden Apple Cinema
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA-2008-113 minut-titulky-erotické drama-Bontonfilm-(15)
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu Philipa
Rotha. Režie: Isabel Coixetová

22. 4. ve 14 hodin - Velké kino
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR-2008- 104 minut-nostalgická komedie-Falcon-(0)
Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době,
která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to
na nich zanechalo? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po le-
tech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na horách
se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si zavzpomínali a aby
sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty
někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě... Režie: Viktor Tauš
Vstupné jednotné 30 Kč
Informace na tel.: 577 437 008, 571 817 255-6, www.velkekino.cz,
www.gacinema.cz

Lesní čtvrť III/5443, Zlín (za areálem Gymnázia Zlín, 
na Lesní čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolej. č. 13), 

www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937

1., 15. a 29. 4. - 17-22 hodin
Večer deskových her
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy truc-
ker, GanXtaz, či Šestiměstí. Vstupné 30 Kč

6. 4. v 19 hodin
Přednáška: MUDr. Zdeněk Coufal "Co dnes víme o planetě Saturn
aneb proč dnes neuvidíme prstenec?"
Astronomická přednáška o pravděpodobně nejkrásnější planetě
Sluneční soustavy, o historii i aktuálních poznatcích. Za příznivého
počasí bude možno přednášku doplnit vlastním pozorováním planety.
Vstupné 40 Kč

9. 4. v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna, Brno: ing. Robert BAZI Bazika:
"Galapágy - želví ostrovy"
Tisíc kilometrů západně od pobřeží jižní Ameriky, přímo na rovníku,
ukryty ve vlnách Tichého oceánu, přímo v sejsmickém epicentru, se
nacházejí ostrovy, které jejich první návštěvníci nazývali pekelnými
ostrovy se spoustou ďábelských tvorů. Galapágy byly skutečně zroze-
ny z ohně a žijí zde velmi originální tvorové. I přes své kruté životní
podmínky jsou však velmi živými a stále se měnícími ostrovy. Vstupné
50 Kč

16. 4. v 18 hodin
Cestopisná přednáška: Greti-Kubi Bartošek "Island - země vodo-
pádů, ohně a ledu"
Promítání fotografií a povídání o zemi plné kontrastů. SIGUR ROS -
Heima hudební průvodce Islandem. Vstupné 50 Kč

VÝSTAVA:
Daniel Balabán
Výstava potrvá do 13. 5. a je přístupná v době konání akcí na hvěz-
dárně

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, stře-
du a pátek od 21 do 23 hodin. 1. 5. se pozorování pro veřejnost z pro-
vozních důvodů (astronomické soustředění) mimořádně nekoná.
Pozorování mimo uvedené dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe
e-mailem. Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. 

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

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

Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. Kurzy jsou
určeny pro všechny věkové kategorie a všechny typy postav. První ho-
dina je zdarma!

Pravidelně každou středu: 
- kurz pro děti začátečníky
- kurz pro dospělé začátečníky

17. - 19. 4. Víkend s orientálním tancem ve Spytihněvi - téma ha-
rémový tanec

Pravidelné kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu, více in-
formací na www.delila.cz 

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

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

Taneční vystoupení, semináře, víkendové pobyty. 

TANEČNÍ ŠKOLY

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Duben  v  ku l tu ře
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Duben  v  ku l tu ře
Výuka jednotlivých stylů orientálního tance - klasický egyptský styl
"raks sharqi"; turecký styl, indický moderní tanec Bollywood; Tribal
styl, orientální tanec s nádechem španělských rytmů, hip hop orient...
a mnoho dalšího můžete vyzkoušet v jednotlivých kurzech pro začá-
tečnice, mírně pokročilé a pokročilé. Navštívit můžete také kurz jazzo-
vého tance.

Ukázková hodina pro všechny nové zájemce zdarma 

TANEČNÍ KLUB MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 
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

18. 4. a 19. 4. Zlínský taneční festival, 9.00 až 19.00 hod. 
Taneční soutěž s mezinárodní účastí 
Sportovní hala střední průmyslové školy strojní.

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

25. 4. Ples tanečníků a tanečních hodin pro dospělé
IH Moskva, 20.00 hod., Galaprogram (vystupují přední čeští taneční-
ci), Salsa party a Latino party
Zváni jsou všichni bývalí členové TK Fortuna Zlín.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.

Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda, Salsa party
a Latino party (kavárna IH Moskva Zlín).

Baby klub od 5 let - dodatečný zápis kluků
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní spo-
lečenský tanec.
Individuální lekce a semináře s předními českými lektory.

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

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

TANEČNÍ KURZY JARO 2009 

Kurzy tance a společenské výchovy: základní, pokračovací, speciál-
ky 
Kurzy pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, no-
vinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolování, etiketa v praxi.
Skupinové slevy!
Slevové kupony na oblečení pro naše žáky 
Základní školy - předtaneční výchova 
Kurzy pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková
skupina od 4 let 
Kurzy pro dospělé: základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez obav
přijďte tancovat a pobavit se s přáteli. Tance klasické, latina a novin-
ky, tance zapomenuté 
Kroužek společenských tanců pro kluky a holky věk 8-14 let.
SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. pro všechny vě-
kové kategorie - základní - pokračovací
Dámský klub - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na vě-
ku nezáleží. 
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB - kurzy tanečních videoklipů - děti a mlá-
dež 8-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.Hip-Hop, Street Dance 

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

ZOO je otevřena každý den v roce, zavítat k nám můžete i během
velikonočních svátků. Ke vstupu lze využít hlavní pokladny, bě-
hem víkendů je otevřen i sezonní vstup.

26. 4. Den Země v ZOO Zlín 
Zlínská zoologická zahrada v tento den oficiálně zahájí letošní kampaň
na záchranu evropských druhů šelem "My šelmy - co nás žere?".
Zároveň představí nové "šelmí" vzdělávací panely, které budou umís-
těny v areálu zoo po celý rok 2009, a vyhlásí fotografickou soutěž pro
veřejnost "Šelmí úlovky". Návštěvníci se mohou po celý den zapojit do
nejrůznějších her, soutěží a vědomostních kvízů, vše v duchu letošní
kampaně. 
Zlínská zoo je otevřena 365 dní v roce a patří k nejoblíbenějším za-
hradám v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným chovem
více druhů zvířat, unikátní tropická hala Yucatán, průchozí expozice
a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí nezapome-
nutelné zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
Novinkou pro letošní rok bude průchozí voliéra pro supy a mangusty,
rozšíření dětského koutku a dobudování lanového centra. Z přírůstků
se můžou návštěvníci těšit na mládě žirafy Rothschildovy, samičku
Kimani.

Otevírací doba: 
Areál zoo: 8.30 - 18.00, pokladna: 8.30 - 17.30
Zámek Lešná - všední dny (kromě pondělí) pouze objednané zájezdy,
soboty, neděle a svátky od 9.00 do 16.00 hod. 

Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč, děti 80 Kč

Sezonní slevy pro seniory v období od 1. 4. do 30. 4.: 
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 50 Kč (neplatí pro

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

Sezonní slevy pro školní skupiny v období od 1. 4. do 30. 4.
- vstup bez výukového programu 60 Kč na osobu 
- vstup s výukovým programem 70 Kč na osobu

ZOO ZLÍN

DEN SALVATORA 
Den Salvatora proběhne 24. 4. od devíti hodin ráno do dvou hodin od-
poledne v prostorách rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích.
Návštěvníci se mohou těšit na potápěče, zásah u havarovaného auto-
mobilu, prohlídku nových policejních vozů, zásahových vozidel, vyba-
vení a výstroje integrovaného záchranného systému. Nebudou chybět
ukázky zásahu vycvičených psů, skútry městské policie, prezentace
těžkooděnců, pyrotechniků a jízdní policie na koních. Společný zásah
u automobilové havárie předvedou hasiči, policisté a zdravotníci.
V plánu je i přílet vrtulníku. 
Vstup zdarma. Více na www.cenasalvator.cz.

ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK
Již 4. ročník přehlídky vystoupení dětí mateřských škol regionu Zlín
Zlínský škrpálek se uskuteční 7. dubna v 15.00 hodin ve zlínském
Městském divadle. Jako každoročně děti diváky potěší písničkami, ta-
nečky, ukázkami pohybových cvičení, hrou na hudební nástroje a dra-
matizací. 

ŘECKÝ VEČER III.
14. 4. v 19 h se koná v Zelenáčově šopě beseda, projekce - povídání
o Řecku tentokrát na téma Jak se slaví Velikonoce v Řecku
Vstupné 200 Kč (v ceně zahrnuta večeře, aperitiv, ochutnávka řeckých
vín a oliv). 
Předprodej vstupenek: 
Greek Health - Řecké speciality (prodejna ve Zlatém Jablku),
tel.: 608 200 026, Zelenáčova Šopa, Zlín, tel.: 603 875 089

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 19. a 26. 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. 

HOLDUJ TANCI, POHYBU... S BIG BANDEM ZLÍN 
Nedělní odpoledne v rytmu s tanečním orchestrem Lubomíra Morávka
Big Band Zlín se koná 12. 4. od 15 hodin. v kongresovém sále hotelu
Moskva. 
Kontakt: www.bigbandzlin.cz

BOHOSLUŽBA ZA DĚTSKÉ OBĚTI NEŠTĚSTÍ 
Společná bohoslužba křesťanských církví pro všechny zasažené ztrá-
tou dítěte ve Zlínském kraji se bude konat v úterý 21. 4. v 18 hodin
v římskokatolickém kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Po bohosluž-
bě v 19 hodin je veřejnost zvána k rozhovoru s odborníky na téma po-
moci rodinám po ztrátě dítěte v Klubu pod kánoí (Sadová 149).

VELIKONOČNÍ KONCERT
Koncert Holešovského komorního orchestru se koná 4. 4. 2009
v 16.00 hod. v modlitebně CASD, Tyršova 1108, Malenovice. 
Vstup volný.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY 
Provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.

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

3. 4. - Tvořivé setkání - příprava na Velikonoce, výzdoba domácnos-
tí, velikonoční aranžmá, k tomu povídání z exotické krajiny -
Mongolska

17. 4. - Povídání o cestování - Cestuji ráda? Kam nejdál? Někdo po
vlastech českých, jiný téměř na Měsíc... čím voní dálka aneb cestová-
ní očima těch, které dojely až tam. 

Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M.. 

Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626, 
603 213 838 nebo objednat na e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu. 

1. 4. 19.00 hodin
KONCERT JAZZOVÉHO TRIA EMILA VIKLICKÉHO
E. Viklický - klavír, František Uhlíř - kontrabas, Laco Tropp bicí ná-
stroje. E. Viklický se stal klíčovým hráčem české jazzové scény, a svou
virtuozitou, s níž si dokáže posluchače získat, je v jazzu pojmem.
Spolu s F. Uhlířem a L. Troppem jsou mimořádně dobrými muzikanty
i charismatickými pohodovými osobnostmi, takže jejich společný kon-
cert je nejen skvělý hudební zážitek, ale i chvíle naprostého uvolnění,
kdy není nic jen nejlepší jazz.
Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 50 Kč 
K zakoupení v Alternativě (Kolektivní dům) před koncertem

XIII. ročník festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur
NEZNÁMÁ ZEMĚ 2009 20. - 30. 4. 2009 

7. - 30. 4. 
JIŘÍ KOLBABA - "FOTOGRAFIE Z CEST" 
- výstava cestovatelských fotografií 

20. 4. v 18 hodin
PETR HORKÝ - AŤ ŽIJE POLÁR! 
Od dobytí severního pólu v roce 2008 po přechod Grónska v roce
2009.

ALTERNATIVA

PORADNY

POZVÁNKY
21. 4. 18 hodin
JARMILA SLOVENČÍKOVÁ A PETR VALA - FREEDIVING 
Na jeden nádech pod hladinu moří! Nová dimenze potápění.

23. 4. 18 hodin
VÍŤA DOSTÁL - PANAMERICANA - MÁ LÁSKA! 
Na kole Amerikou od severu k jihu.

24. 4. 18 hodin 
HVĚZDA FESTIVALU 
Richard Konkolski - SÁM A SÁM! 
První Čechoslovák, který objel na lodi sám svět!

27. 4. 18 hodin
ARGENTINSKÝ DEN V ALTERNATIVĚ 
Lucka Kovaříková a Michal Jón - NA KOLE PATAGÓNIÍ 
Začátek ve 20 hodin.
Večer Tanga Argentina - jedinečná festivalová taneční lekce za dopro-
vodu skupiny Tango Milonguero! 
Kdo netančí, nežije.

28. 4. 18 hodin
ALFRED STREJČEK A JAN MATĚJ RAK 
Pocta Eduardu INGRIŠOVI k 50. výročí jeho přeplutí Pacifiku na voru
Kantuta. 
Křest druhého vydání knihy Miroslava Náplavy Plavby "sebevrahů"!

29. 4. 18 hodin
JIŘÍ KOLBABA - ČÍNA A TIBET - beseda

22. 4. 18.00 hod
KONCERT ZUŠ JIŽNÍ SVAHY

KOMUNIKACE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ NAŠICH VZTAHŮ 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně zve na přednáš-
ku psychoterapeutky Mgr. Martiny Sklenářové. Tématem je komuni-
kace v rodině, ve společenství, mezi generacemi a efektivním rodičov-
ství. Přednáška se koná 5. 4. v 15 hodin, v malém sále evangelického
kostela. 
Kontakt: http://zlin.evangnet.cz/aktuality

PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
Šance - družstvo handicapovaných, prodejna zdravotnických pomůcek
sídlí od dubna na nové adrese. 
Kontakt: ul. Kamenná 3854 (za oční klinikou), tel.: 577 431 461

MASÁŽE ZLÍN - CENTRUM ZDRAVÉ PÁTEŘE
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí klasické masáže,
sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže, reflexní terapii mik-
rosystému plosky nohy a shiatsu
Kontakt: Růmy 5470, Zlín, tel. 776 016 493, e-mail:slepousek@tisca-
li.cz, www.masazedvorsky.estranky.cz. 
Provozovna se nachází v prostorách tenisové haly 

OVLIVŇUJÍ KARTY VÁŠ ŽIVOT, NEBO ŽIVOT KARTY?
"Jak na to?" Výukový seminář se Simonou Královou se koná 25. 4. od
10.00 do 15.00 hod. v hotelu Lázně Kostelec.
Kontakt: tel.: 777 893 315

ANGELICA STUDIO
16. 4. Dalibor Andrle
- diagnostika zdravotního stavu na přístroji Oberon Titanium
Profesionál.
23. 4. Karel Reidl
- diagnostika karmy- odstraňování duševních, fyzických a partner-
ských problémů pomocí vaší karmy. Detoxikační programy.
24. 4. 
- "Psychika a hormonální systém" - přednáší MUDr. Pavel Šácha od
17.00 hod. v Centroprojektu Zlín, Štefánikova ul. 167. Vstupné 50 Kč.
Masáže klasické, relaxační, aromatické (prodej permanentek na ma-
sáže)
Kontakt: 
ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad firmou Kuchyně Lošák, 
2. p.), tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

KNIHOVNA KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Knihovna nabízí bezplatné zapůjčení knih, časopisů, videí, CD a DVD
s nejrůznější tematikou pro široký okruh čtenářů. Otevřeno každou
středu od 14 do 17 hodin v 1. patře modlitebny CASD, Tyršova 1108,
Malenovice (naproti sokolovny)

VELIKONOČNÍ POLÉVKA 
Český červený kříž Zlín připravuje na den 10. 4. od 11 do 13 hod. pro
osoby v tíživé sociální situaci velikonoční polévku. Polévka se bude vy-
dávat v prostorách Autobusového nádraží Zlín.

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

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 23. 4. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu veřejnou
přednášku Třetí cesta ke zdraví - aneb ekologie duše. 
Přednáší Josef Zentrich. 

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 21. 4. od 17.00
hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 315 B. Uvedení pro no-
vé zájemce vždy od 15.45 hod. 
Kontakt: 
Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

RŮZNÉ
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SBĚR BIOODPADU NA  ZÁLEŠNÉ 

Od měsíce dubna do srpna budou
pracovníci technických služeb provádět
ve Zlíně blokové čištění, tzn. čištění ko-
munikací, chodníků a asfaltových od-
stavných ploch. Magazín Zlín bude mě-
síčně zveřejňovat termíny a lokality,
kterých se čištění v daném měsíci týká. 

Blokové čištění bude probíhat vždy od
8 do 15 hodin. V tento čas je nutné re-
spektovat dopravní značky "Zákaz za-
stavení", které budou v lokalitách umís-
těny vždy 1 týden před termínem
čištění. Při nerespektování dopravního
značení občan riskuje odtažení vozidla.
Dodržování zákazu zastavení v lokali-

tách dle harmonogramu blokového čiš-
tění budou kontrolovat strážníci
Městské policie Zlín.

LOKALITA TERMÍN 
(středa)

Kvítková 1. 4.
Zarámí 8. 4.
Sokolská 8. 4.
Havlíčkovo nábřeží kolem 
nemocnice 15. 4.
Sadová 22. 4.
Tř. T. Bati - parkovací pruh 
před Zlíňankou 22. 4.
Padělky IX. 29. 4.

Začíná blokové čištění

O sobotách 21. a 28. 3. si občané na
Zálešné vyzvedávali nádoby na sběr 
bioodpadu. V jednotlivých ulicích bylo
přistaveno vozidlo Technických služeb
Zlín s nádobami na sběr bioodpadu.
Rozvoz nádob probíhá podle stanovené-
ho harmonogramu, o kterém byli obča-
né informováni letáčky. V sobotu 4. 4.
se uskuteční ještě rozvoz nádob pro 
občany Zálešné VII - XII. Další sobota 
11. 4. je stanovena jako náhradní ter-
mín pro ty, kteří si nestihli vyzvednout
nádoby v předcházejících termínech. 

Každá domácnost na Zálešné obdrží
zdarma sadu nádob: jednu venkovní
nádobu o velikosti 240 l a jednu nádo-
bu "do kuchyně" o objemu 10 litrů.
Jedná se o speciální hygienicky provět-
rávané nádoby typu Compostainer. 

Venkovní velká nádoba je určena na
bioodpad ze zahrad - tráva (čerstvě po-
sečenou trávu nutno prokládat novina-
mi, nebo ji nechat proschnout), listí,
květiny, zbytky rostlin: kořeny a listy
zeleniny, kousky větví (posekané, na-
stříhané) a bioodpad z domácnosti. Do
malé nádoby (kuchyňské) se bude od-
kládat bioodpad z domácnosti - zbytky
zeleniny (slupky z brambor, mrkve
atd.), zbytky ovoce, čajové sáčky, kávo-
vá sedlina, skořápky od vajec, staré pe-
čivo. 

Termíny svozu bioodpadu na
Zálešné v roce 2009:

14. a 28. 4. 
12. a 26. 5. 
9. a 23. 6. 
7. a 21. 7. 
4. a 18. 8. 
1., 15. a 29. 9. 
13. a 27. 10. 
10. 11. 
8. 12. 

Informace:
www.zlin.eu, 
tel.: 577 111 411 a 577 630 922 

-OŽPaZ- 

Ve dnech 4. 4., 25. 4. a 9. 5. 2009 se
uskuteční na území města Zlína jarní
úklid.

V rámci úklidové akce bude sbírán
velkoobjemový odpad a odpad ze za-
hrad.

Od 9 do 16 hodin budou v níže uve-
dených lokalitách přistaveny velkoob-
jemové kontejnery nebo speciální vo-
zidlo Technických služeb Zlín.

UPOZORNĚNÍ:
- úklid není určen pro nebezpečný od-

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

- odpad je nutné odkládat pouze do při-
pravených nádob nebo speciálního vozidla 

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

- ulice M. Knesla 
Příluky - Pančava 

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

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

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

ulice Pod Babou

SOBOTA 9. 5. 
Malenovice - ulice Mlýnská

- ulice Zabrání
- ulice Brigádnická

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

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

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

hou majitelé starých vozidel odevzdat svá vo-
zidla v areálu Technických služeb Zlín
v Loukách. Vozidlo musí mít motor i převo-
dovku. 

Doklady nutné k předání vozidla - auto-
vraku:

- velký technický průkaz
- občanský průkaz majitele

-OŽPaZ-

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

Ilustrační foto
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Konkurz do dětského pěveckého sboru 

Letošní závěrečné vystoupení tanečního
oboru ZUŠ Zlín-Malenovice bude svým
netradičním pojetím patřit k těm nejza-
jímavějším v historii souboru.
Kromě samostatných choreografií jed-
notlivých ročníků, připravených do
soutěže tanečních oborů základních
uměleckých škol, předvedou všechny
žákyně také originální zpracování dět-
ského baletu Louskáček.
Po osmiměsíčních náročných přípra-
vách všech zúčastněných se mohou di-
váci nechat vtáhnout jednotlivými čísly
jako Tanec vloček, Cukrové království,
Květinový valčík či závěrečnou polštářo-
vou bitvou do romantického příběhu.
Dětský balet Louskáček, za jehož na-
studováním stojí především choreograf-
ka Kristýna Černá, paní učitelka Hana
Vrbová a studentka taneční pedagogiky
HAMU Tereza Škubalová, bude mít pre-
miéru 8. dubna 2009 na Malé scéně ve
Zlíně. -pm-

BBAALLEETT  LLOOUUSSKKÁÁČČEEKK  
vv  ZZUUŠŠ  ZZllíínn--MMaalleennoovviiccee

CCHHYYTTŘŘEE  NNAA  EENNEERRGGIIII
s  p o d p o r o u  E U

w w w . c h y t r a e n e r g i e . c z

Projekt Energy in Minds! a další možnosti  dotací 

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem me-
zinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je pro-
kázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení zá-
vislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to
jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak:
občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním
firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technic-
kými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se tý-
kají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní části Louky
a Podhoří.

Na koordinátory projektu Energy in
Minds! se čas od času obracejí občané
Zlína, bydlící mimo tzv. demonstrační
oblast, s výčitkou: "Jak k tomu přijde-
me, že lidé v Loukách a Podhoří nárok
na dotaci mají a my ne?" Pokoušíme se
vysvětlovat, proč musela být demon-
strační oblast vymezena, a hlavně se
snažíme tyto občany nasměrovat na ji-
né zdroje dotací, které platí plošně pro
celou republiku. Několik dotačních
programů např. každoročně vypisuje
Státní fond životního prostředí ČR (viz
www.sfzp.cz) - jde především o podpo-
ru instalace solárních systémů na
ohřev vody, případně i k dotápění do-
mu, dále tepelných čerpadel a moder-
ních kotlů na biomasu. Podmínkou je
rovněž to, že takto vytápěná budova
bude kvalitně zateplená a žadatel musí
dále doložit, že není možné dům připo-
jit na stávající rozvody zemního plynu
nebo centrálního zásobování teplem.
Obyvatelé panelových domů pak mo-
hou žádat o příspěvek na snížení úroků
z úvěru v rámci programu "Panel", vy-
hlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR. 

Všichni přitom víme, že největší po-
tenciál energetických úspor se skrývá
právě v tepelné ochraně budov. Ty se
až do konce 80. let stavěly bez většího
zřetele na své tepelně-technické vlast-
nosti, neboť energie bylo zpravidla dost
a byla velmi levná. Teprve válka
v Perském zálivu počátkem 90. let uká-
zala, jak závislá je naše civilizace na
energiích, jejichž zdroje se jako na-
schvál nacházejí v politicky nepříliš
stabilních oblastech. Nakonec i pro-
blémy s dodávkami zemního plynu
z Ukrajiny v lednu tohoto roku obrátily
pozornost politiků a ekonomů k ener-

getickým otázkám. A tak možná právě
díky těmto událostem došlo k tomu, po
čem jsme roky marně volali a co jsme
zatím mohli jen závidět našim ekologic-
ky vyspělým sousedům, konkrétně
Rakous-ku a Německu. 

V dubnu tohoto roku má být vyhlá-
šen svým rozsahem unikátní dotační
program pro domácnosti, na který bu-
de již letos k dispozici téměř deset mili-
ard korun. Bude zaměřen nejen na ob-
novitelné zdroje, jak tomu bylo dosud,
ale nově i na zateplování dříve postave-
ných domů a na výstavbu energeticky
mimořádně úsporných (tzv. pasivních)
domů. Připravuje se také program do-
tací pro nepanelové bytové domy, které
zatím všechny programy opomíjely.
Návrh ministerstva životního prostředí
vláda schválila poměrně rychle, neboť
současně znamená práci pro desítky ti-
síc kvalifikovaných pracovních sil.
Snad jedinou "vadou na kráse" nového
programu je, že o dotace z něj nebude
možno žádat zpětně, tedy na akce zre-
alizované před jeho vyhlášením. 

Všem, kteří se chystají ke stavbě no-
vého pasivního domu nebo k zateplení
stávající budovy, doporučujeme pozor-
ně sledovat stránky ministerstva život-
ního prostředí www.mzp.cz a státního
fondu životního prostředí www.sfzp.cz.
Aktuální informace je také možné zís-
kat v sídle krajského pracoviště
Státního fondu životního prostředí ve
Zlíně, které se nachází ve 22. budově
svitovského areálu. Cenným zdrojem
informací (po předchozí telefonické do-
mluvě) je rovněž Energetická agentura
Zlínského kraje, která sídlí také ve 22.
budově svitovského areálu a má webo-
vé stránky s řadou užitečných odkazů
www.eazk.cz -lf-

V pátek 17. dubna od 16.30 do
18.30 hod. se koná konkurz do dět-
ského pěveckého sboru Cantica a ko-
morního sboru Cantica laetitia Zlín.
Do přípravného oddělení se mohou
hlásit děti od 6 do 9 let, do koncertní-
ho sboru od 10 do 16 let a zájemci
z řad studentů od 17 do 26 let do ko-
morního sboru Cantica laetitia. Na

konkurz je nutné si připravit dvě pís-
ně, jednu rychlou a jednu pomalou.
Koncertní sbor zkouší 2x týdně, každé
pondělí a čtvrtek od 16.30 do18.00
hod. na 16. ZŠ ve Zlíně. Komorní sbor
zkouší 1x za dva týdny.

Zájemci mohou získat bližší informa-
ce na www.cantica.eu. nebo zaslat do-
taz mailem na cantica@email.cz. -red-

Píšete nám...
KLUB UČITELŮ - DŮCHODCŮ

Počátky aktivit Klubu učitelů-dů-
chodců ve Zlíně spadají do poválečné-
ho období, kdy se pedagogové, kteří
již ukončili svou aktivní činnost, zača-
li scházet v kavárně U Malotů. 

Za dobu svého trvání vystřídal klub
různá místa setkání. V posledních le-
tech se členové scházeli v jídelně
Zdravotní školy na Bartošově čtvrti,
letos v březnu se Klub učitelů-dů-
chodců připojil ke Klubu seniorů na
Kvítkové. 

Učitelé-důchodci mohou dodnes
prostřednictvím setkávání v rámci
klubu udržovat kontinuitu s děním ve
školství, sledovat novinky v nejrůz-
nějších vzdělávacích institucích, ale
i ve společnosti, cestovat a především
se pravidelně setkávat s bývalými 
kolegy.

Setkání Klubu učitelů-důchodců,
v němž nyní působí 89 členů, se ko-
nají vždy první středu v měsíci. Výbor
i zájemci na ně připravují nejrůznější
pořady, přednášky či vystoupení dětí
nebo výklady odborníků různých pro-
fesí. Členové jsou informováni o kul-
turních, společenských i sportovních
akcích ve městě i v jeho okolí, organi-
zují se turistické vycházky a výlety.
Klub by v nejbližší budoucnosti rád
realizoval besedy s názvem Setká-
vání generací pro zájemce ze základ-
ních škol.

Klub učitelů-důchodců mezi sebou
srdečně přivítá nové kolegy z řad
školských pracovníků, kteří patří
k čerstvým důchodcům a rádi by se
podělili o nové podněty a nápady.

M. Šimková
(redakčně kráceno)
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"My jsme školka barevná, 
školka plná dětí..."

Mateřská škola je umístěna v okrajové
části Zlína, součástí je školní zahrada s pís-
kovištěm a novými dětskými hracími prvky.
K mateřské škole je možný příjezd osobním
vozidlem, je zde dostupnost zastávek MHD
z ulice Sokolská a tř. 2. května. V blízkém
okolí je les, stezka zdraví, dopravní a spor-
tovní hřiště. Třídy jsou situovány do klidové
zóny. V moderní mateřské škole, která je
otevřena od 6.15 do 16.30 hodin, se o po-
hodu dětí stará třináct zaměstnankyň 
školy. 

PESTRÁ NABÍDKA DENNÍCH AKTIVIT
Mateřská škola se snaží o pestrost růz-

ných aktivit, které svým dětem nabízí. Má
čtyři oddělení. Třída nejmenších dětí jsou
"Motýlci" se zaměřením na výtvarnou čin-
nost a jógu. Starší děti, "Berušky" se zamě-
řují na zdravý životní styl, estetické cítění
a zabývají se environmentální výchovou.
Předškoláci ve "Včeličkách" se učí každý
den hrát na flétničky (správnému dýchání),
pohybovým činnostem a grafomotorice.
Krátkou procházku tříd uzavírá druhá tří-
da předškoláků "Šnečci", kteří jsou přes
svůj název velmi aktivní. Seznamují se kaž-
dý den se základy angličtiny a pronikají do
tajů hudby a zpěvu.

Všechny děti se mohou účastnit dle své-
ho zájmu jakýchkoliv odpoledních činností,
které pro ně paní učitelky připravují. 

V pondělí se děti seznamují ve folklorním
souborku "Holuběnka" s lidovými zvyky,
tradicemi, tancem a zpěvem. 

Úterý patří "Raráškům." Hudebně pohy-
bový kroužek pomáhá dětem najít radost ve
zpěvu, pohybu a hře na dětské hudební ná-
stroje. 

Ve středu se děti setkávají v kroužku "Ši-
kulové", kde pracují s netradičními výtvar-
nými materiály i technikami, včetně kera-
miky. 

Čtvrteční odpoledne je zasvěceno cvičení
jógy v kroužku "Pozdrav sluníčku". Ásány,
jógové zpívání, dechová cvičení, nácvik
koncentrace, relaxace, uklidnění, to vše se
dětem líbí.

V mateřské škole se každou středu věnu-
jí dvě logopedické asistentky dětem, které
potřebují pomoct s výslovností. Spolu-
pracují se Speciálním pedagogickým cent-
rem pro vady řeči. A pokud některý školá-
ček zůstane ve školce o rok déle, může se
zdokonalovat v kroužku "Metoda dobrého
startu", což jsou graficko-akusticko-optic-
ká cvičení.

PLAVÁNÍ, SOLNÁ JESKY-
NĚ I LYŽOVÁNÍ 

Všechny třídy se každý čtvr-
tek střídají ve cvičení na
Sokolovně. Nejstarší děti cho-
dí do plaveckého kurzu a učí
se základům stolního tenisu
pod vedením zkušeného tre-
néra. Menší děti chodí do sol-
né jeskyně Solanka. Děti se
také každou zimu účastní vý-
uky lyžování. Na konci školní-
ho roku se předškoláci těší na
školu v přírodě na Rusavě.
Divadlo a vystoupení kouzel-

níka patří k nejoblíbenějším z kulturních
akcí, které děti často navštěvují. Každé úte-
rý chodí do školy na praxi studenti Střední
soukromé pedagogické školy ve Zlíně.
Spolupráce je obohacena vystoupeními,
která si děti i paní učitelky připravují pro
studenty. Na podzim se koná pásmo pohá-
dek a písniček pod názvem "Studenti dě-
tem". 

AKCE DĚTÍ S RODIČI
Bramborový den, Lucerničková slavnost,

Vánoční koledování, Fašankový týden,
Vyhánění zimy, Májové slavnosti na školní
zahradě, Odpoledne s maminkami a Velká
zahradní slavnost ukončující školní rok.

Kontakty: 
www.ms-sokolska.cz, 
Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, 
ředitelka Ivana Jančová, 
tel.: 577 439 069

ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ

HISTORIE A SOUČASNOST 
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, by-

la postavena už v roce 1930 jako součást vý-
stavby Baťových domků. Až v roce 1937 zača-
la sloužit jako mateřská škola. Velká
rekonstrukce proběhla v roce 1990. V této po-
době je zde dodnes. Je to škola trojtřídní se
samostatnou školní kuchyní. Kladem školy je
i výborná dostupnost školy rodičům a záro-
veň možnost orientace dětí a jejich vycházek
do klidného prostředí baťovské čtvrti. Školní
zahrada, dětská hřiště v okolí a blízký les
umožňují dětem dostatek pohybových aktivit
ve zdravém prostředí. Od roku 1990 je škola
zaměřena a vybavena na estetickou, nejvíce
pak výtvarnou výchovu dětí.

"OD NEZNÁLKA K VŠEZNÁLKOVI"
Ve škole pracují podle rámcového pro-

gramu s názvem "Od neználka k vše-
ználkovi". Vzdělávací program je dlou-
hodobý, plánovaný na tři roky.

První rok - Kamarádi z dáli, pojďte si
hrát s námi - rozvoj schopností, vztahů
k vrstevníkům, rozvoj přátelství mezi dět-
mi v mateřské škole, rozvoj sociálního cí-
tění, tolerance a respektu, rozvíjení spo-
lečenských postojů a návyků vůči své
osobě i vrstevníkům. 

Druhý rok - Od vesnice k městu a od
města k vesnici - vytváření vztahu
k mateřské škole, chápání hodnot, které

přináší lidská práce, vytváření citové vaz-
by na okolí, které dítě obklopuje, a vazby
k rodnému městu Zlínu. 

Třetí rok - Víš, co slunce z nebe vidí?
Velkou zemi plnou lidí - vyhledávání
komunikativních prostředků, které nás
spojují se společností, rozvíjení schop-
ností jak se chovat v přírodě, respekt
k různým kulturám, pochopení základů
ekologie, seznámení s pestrostí a rozma-
nitostí života kolem nás, nejen v nejbliž-
ším okolí, ale i na celém světě.

Na školní vzdělávací program navazují
třídní vzdělávací programy, které respek-
tují věkové složení tříd, individualitu dětí
apod. Všechny třídy jsou vybaveny také
výtvarnými stoly s nabídkou veškerých
výtvarných materiálů. 

Na škole působí i logopedická preven-
tistka.

Škola spolupracuje s 3. ZŠ Slovenská
a se ZUŠ Štefánikova při péči o talento-
vané děti, s knihovnou Františka Barto-
še, pořádá mikulášskou nadílku se stu-
dentkami Soukromé střední školy pe-
dagogické a speciální Zlín.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ AKTIVITY DĚTÍ
• pravidelné saunování 
• seznamování se s prvky jógy 
• výtvarný a keramický kroužek "šiku-

lové" 

• seznamování s anglickým jazykem
• pohybově-estetický kroužek mažo-

retky 
• účast na výtvarných i mezinárodních

soutěžích
• pravidelné návštěvy kulturních akcí 
• sport 
• vystoupení na Zlínském Škrpálku
• tradice a zvyky při stavění a kácení

máje, Fašank
• vlastní vystoupení při vítání občánků

v obřadní síni MMZ
• karneval ke dni dětí, výlet do Zoo

AKCE PRO RODIČE A DĚTI 
Mezi tradiční akce školy již patří spo-

lečné pečení a zdobení perníků, tvořivé
vánoční odpoledne se zpíváním koled, vý-
stava betlémů, keramiky; v rámci týdne
zdraví ochutnávka obědů a pomazánek.
Na ukončení školního roku pozveme ro-
diče k táboráku. 

Babičky a hosty pozveme na odpoledne
pro maminky s připraveným programem
a pohoštěním.

Kontakt:
Jarmila Janetová - ředitelka
MŠ Zlín, Štefánikova 2222
Tel.: 577 430 594
e-mail: msstef@zlinedu.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN, SOKOLSKÁ 3961 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN, ŠTEFÁNIKOVA 2222 - „U ŠNEČKA“



PROGRAM 

18. 4. 
Výsadba strom sad Mladcová - zveme

veřejnost k pomoci při výsadbě nového
hrušňového sadu. Sraz v 9 hodin na ulici
Pod Mladcovou (u chaty před skládkou
popílku, směrem ke kynologickému cvi-
čišti, taktéž je to cesta na skládku Suchý
důl) 

19. 4. 
"Pasekářská stezka" - vycházka pro

veřejnost, kdy se blíže seznámíte s příro-
dou pasek a životem lidí na nich, doplně-
no odborným výkladem o místních rostli-
nách a zvířatech. Sraz v 9 hodin na točně
v Jaroslavicích, okruh dlouhý cca 10 km.

22. 4. 
Náměstí Míru 
- letošní ročník na téma 
"LES A ŽIVOT V NĚM"
9.00 - 17.00 hod.
Ekojarmark - stánky s prezentacemi

základních škol, organizací a ekologic-
kých sdružení, u kterých si děti a veřej-
nost ověří své znalosti, dovednosti, zasou-
těží si o ceny. Po celý den moderovaný
program na podiu plný her, zábavy i pou-
čení.

9.30 - 11.00 hod.
"Rarášci" - hudební vystoupení MŠ

Sokolská
"Děti slunce" a "Berušky" - pásma MŠ

Santražiny
"Žížala" - vystoupení MŠ Kúty
"Les" - vystoupení MŠ Kneslova
11.00 - 12.00 hod.
"Příběh z orientu" - vystoupení ZŠ Šte-

fánikova
"Příroda kolem nás" - hudební pásmo

ZŠ Štípa
12.00 hod.
Vyhodnocení soutěže pro školy na té-

ma "Kam z města do lesa"
13.00 hod.
"Strom" - pěvecký sbor ZŠ

Komenského 2
"Pohádkové novinky z lesa" - hudeb-

ní pásmo školní družiny ZŠ Křiby s hu-
dební školou Yamaha

"Světlušky" - taneční vystoupení škol-
ní družiny ZŠ Okružní

14.30 - 15.00 hod.
"Agility - psí zábava" - kynologický

klub Argus při DDM ASTRA Zlín 
15.00 - 16.00 hod.
Poutavé vyprávění biologa Karla

Kerouše pro školáky s ukázkou živých
zvířat na téma "Les a život v něm" 

Park u Krajské knihovny Františka
Bartoše - Sad Komenského

9.00 - 14.00 hod.
Program skautů plný her a soutěží pro

všechny školáky
9.00 - 17.00 hod. 
Zábavné lanové aktivity UNGUŽ-

BUNGUDUNGU ve výškách pro odvážné
pod heslem: 

"Cool je strom a bude v naší akci,
plazit se vzhůru, to je to, co já chci. 
Takže pojď ven a překonej sám sebe,
nebude to fakt hype akce, 

když nebude tebe!"

24. 4. 
9.00 hod.
Divadélko pro mateřské školy 
"Smeťáci" - zahrada MŠ Luční, JS
od 14.00 hod. 
Proč je pes nejlepším přítelem člo-

věka?
Vzdělávací a informační odpoledne (agi-

lity, záchranářští psi, canisterapie, atd.) -
náměstí Míru, pořádá Fakulta multimedi-
álních komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně ve spolupráci s Útulkem pro
zvířata v nouzi Zlín - Vršava

od 17.00 hod. 
Netopýří výšlap II - večerní vycházka

pro rodiče s dětmi za zvuky nočního živo-
ta v lese, se soutěžemi a poučením; akce
bude zakončena na Hvězdárně Zlín pozo-
rováním večerní oblohy. V případě špat-

ného počasí se program uskuteční pouze
na hvězdárně, průběžný start mezi 17. -
18. h na točně trolejbusu č. 3 a 13, Lesní
čtvrť. Akce proběhne ve spolupráci s MŠ
Slovenská 1808 (MŠ "Na cestě za zdra-
vím"). 

25. 4. 
od 13.00 hod. 
"Cesta pohádkovým lesem" pro děti

a rodiče s opékáním špekáčků v cíli (star-
tovné 20 Kč). Pozor změna - trasa povede
lesíkem za Kocandou na Jižních Svazích.
Start u Koliby, není zde vhodná parkova-
cí plocha - možnost dopravy trolejbusem,
na kole či pěšky, špekáčky zajištěny pou-
ze pro děti, rodiče špekáčky s sebou).

26. 4. 
10.00 - 15.00 hod.
Den Země v Zoo Zlín
Oficiální zahájení kampaně na záchra-

nu evropských šelem "My šelmy - co nás
žere?" Představení vzdělávacích šelmích
panelů, vyhlášení fotografické soutěže
pro veřejnost "Šelmí úlovky", malování na

obličej, hry, soutěže a kvízy, tj. vše v du-
chu kampaně.

Mnohé školy využily nabídky Odboru
životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína a v rámci této ak-
ce uklidí okolí své školy nebo vyčistí ko-
ryta vybraných potoků.

Na Dni Země s Magistrátem města
Zlína spolupracují:

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, Junák-
svaz skautů a skautek ČR,
UNGUŽBUNGUDUNGU, o. s., Zelené bydle-
ní, o.s., Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-
Vršava, Hvězdárna Zlín, Ekocentrum Čtyř-
lístek, o. s., ZOO a zámek Zlín-Lešná,
Technické služby Zlín, s. r. o., MŠ
Slovenská 1808, ZŠ Okružní

21



VE STOPÁCH MUŠKETÝRŮ

22

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN 
představuje nové tituly

Přestože třiašedesátá sezona ve zlín-
ském divadle ještě zdaleka nekončí, dra-
maturgové již mají připravenou lákavou
nabídku titulů na tu příští. V divadelním
cyklu 2009 - 2010 se diváci mohou těšit
i na komediální inscenace. Ještě v červnu
se uskuteční premiéra adaptace nejslav-
nějšího českého humoristického románu
Švejk v režii a dramatizaci Jana Jirků. Od
podzimu do léta pak na zlínské publikum
čeká celkem šest premiér ve Velkém sále,
které umělecký soubor postupně nastu-
duje s režiséry Petrem Veselým, Jakubem
Nvotou, Petrem Štindlem, Martinem
Františákem a Dodo Gombárem. Čtyřia-
šedesátá sezona nabídne hrdinskou ko-
medii o lásce a cti Cyrano z Bergeracu,
komedii dell’arte Sluha dvou pánů, bláz-
nivou komedii podle oscarového filmu
Mocná Afrodité, hořko-směšnou komedii
Strýček Váňa, nezkrášlenou tragikomedii
Armagedon na Grbe či muzikálovou fres-
ku ze života študáků a kantorů Škola zá-
klad života. Na své si přijdou i dětští divá-
ci. Nové předplatné se začne v pokladně
divadla prodávat už 30. dubna.

Ve vrcholných přípravách je i meziná-
rodní divadelní festival Setkání 2009
Stretnutie. Velkou událostí by se mělo
stát představení Komunizmus v hlavních
rolích se Zdenou Studenkovou, dlouhole-
tou patronkou zlínského festivalu,
a Jurajem Kukurou, ředitelem Divadla
Aréna Bratislava. Na prknech Velkého sá-
lu a Malé scény vystoupí i takové herecké
osobnosti jako Miroslav Táborský
z Divadla v Dlouhé v inscenaci Souborné
dílo Williama Shakespeara ve 120 minu-
tách, Ivan Trojan z Dejvického divadla
v představení Dračí doupě, herečky
Národního divadla Iva Janžurová, Petra
Špalková, Jana Boušková a Tat’jana
Medvecká v inscenaci Mikve či hned ve
dvou rolích Marián Labuda v inscenaci
Erós Národního divadla Brno - Reduta
a v inscenaci Odchádzanie Slovenského
národného divadla Bratislava.

Zlínská scéna posílila v nedávných
dnech také svoje zaměstnanecké řady.
Odchodem některých pracovníků se ob-
měnil umělecký soubor o nové mladé tvá-
ře. Už v září se tak nápovědkou stala Eva
Borovičková, která se objevuje i v někte-
rých inscenacích. Od března nastoupila
herečka Michaela Doleželová. Zlínští divá-
ci ji mohli poprvé vidět v inscenaci Andělé
všedního dne, kde ztvárňuje postavu an-
dělky Ilmuth. Účinkuje také v představe-
ní Rok na vsi v roli Maryšky i v připravo-
vané inscenaci Merlin aneb Pustá zem.
Divadlo se může pochlubit také novou
mladou scénografkou, kterou se stala
Hana Knotková. Dosud působila na scé-
nách na Moravě a na Slovensku.
V Městském divadle Zlín si již vyzkoušela
pozici kostýmního a jevištního výtvarníka
v inscenacích Blázni jsme divadlem aneb
jak jsme hledali ten pravý poklad,
Kabaret, Opice Žofka či nejnověji v Roku
na vsi.

Hana Šmardová, MDZ

SSttoojjíímmee  zzaa  nněěmmoouu  ttvváářříí

AKCE: 
21. 4. v 17.00 hod. 
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ 
"KRÁSKA A ZVÍŘE"
České miss ruku v ruce s chlupáči na

fotografiích vytvořených speciálně pro
projekt Němá tvář - oficiální zahájení pro-
jektu za účasti Marty Kubišové, Baťův
mrakodrap, terasa, 16. patro.

22. 4. ve 21.00 hod. 
RETROSPEKTIV NIGHT
Hudební exkurze od 50. let do součas-

nosti, Musicland, vstupné 30 Kč. 
23. 4. v 19.00 hod. 
DRAŽBA FOTOGRAFIÍ 
"KRÁSKA A ZVÍŘE"

Dražba proběhne za účasti finalistek
soutěže Česká Miss, Baťův mrakodrap,
terasa, 16. patro, vstup na základě po-
zvánky.

24. 4. ve 14.00 hod. 
PROČ JE PES 
NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM ČLOVĚKA
Vzdělávací a informační odpoledne (agi-

lity, záchranářští psi, canisterapie,...), ná-
městí Míru.

25. 4. ve 14.00 hod. 
"POJĎ SE MNOU..." REX
Venčení psů z útulku zakončené již tra-

dičním opékáním špekáčků, Útulek pro
zvířata v nouzi ve Zlíně, Vršava.

Více na www.nematvar.blog.cz

Česká Miss Marketing 2007 Michaela Řeháková a Česká Miss 2007 Lucie Hadašová.

Od  21. do  25. dubna se ve Zlíně  uskuteční  cyklus pěti charitativních akcí na
podporu "Útulku pro zvířata v nouzi" na Vršavě. Akci realizují studenti  Fakulty
multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.  Patronkami projektu jsou Česká Miss
2007 Lucie Hadašová a Česká Miss Marketing 2007 Michaela Řeháková. Výtěžek
ze všech akcí bude věnován psům a kočkám ze zlínského útulku.

Právě tomuto období se nejvíce věnuje
Zlínská šermířská společnost. Toto občan-
ské sdružení vzniklo sice teprve nedávno,
avšak většina jeho členů je dlouholetými žá-
ky šermířské školy, provozované ve zlínském
Závodním klubu (Flipu). Formalizace čin-
nosti do podoby sdružení byla už jen logic-
kým krokem, umožňujícím rozšíření aktivit. 

Hlavní náplní činnosti Zlínské šermířské
společnosti jsou výuka šermířského umění
se zaměřením na historický a scénický
šerm, získávání a studium dobových a od-
borných pramenů, popularizace šermu
u veřejnosti, vytváření podmínek pro zapoje-
ní mladistvých do činnosti sdružení, účast
na šermířských akcích, rekonstrukcích his-
torických událostí apod. Členové společnos-
ti se úspěšně účastní i veřejných vystoupe-
ní. Zlínská šermířská společnost však není
jen skupinou historického šermu, věnuje se
i provozování rekreačního šermu jen tak pro
radost, má rovněž vybavení pro sportovní
šerm a do budoucna připravuje rozšíření
o výcvik lukostřelby. S těmito aktivitami jde
ruku v ruce zájem o historii a její studium. 

Do školy šermu jsou přijímáni zájemci již
od 15 let (horní věková hranice není omeze-
na). Osoba starší 16 let se může stát čle-
nem společnosti. Kurzy jsou zahajovány
vždy na začátku pololetí, tj. v září a v úno-
ru. Kromě pravidelného tréninku se členové
scházejí i během víkendových soustředění
a vystoupení (což ovšem pro pracovně zane-
prázdněné není podmínkou). Do začátku
není nutné žádné speciální vybavení, první-
ho půl roku probíhá výcvik s cvičným bam-
busovým kordem a až po zvládnutí základů
se přechází na kovové repliky historických
zbraní, příp. na zbraně sportovní. Šerm roz-
víjí tělo i ducha a přispívá k vývoji osobnos-
ti člověka v mnoha směrech - posiluje svaly,
zdokonaluje reflexy a smysl pro rovnováhu,
zvyšuje schopnost koncentrace a sebekon-
troly, zlepšuje prostorovou orientaci atd. Je
to příjemná alternativa trávení volného času
pro zájemce téměř jakéhokoliv věku, při-
čemž pro mnohé se stává celoživotním ko-
níčkem. 

Více o šermířském umění na www.serm
zlin.cz nebo na tel. čísle 605 939 161.

Šerm má dlouhou tradici, bojovníci s meči (tehdy bronzovými) se objevují už na
starověkých, například egyptských vyobrazeních. Šerm prošel dlouhým vývojem
a v různých zemích dosáhl mnoha podob. Z evropského pohledu bylo šermířské
umění na vrcholu v 16. a 17. století. Tehdejší metalurgie umožňovala vyrobit 
perfektně funkční a zároveň krásně zpracované zbraně, jejichž použití dotáhli 
šermířští mistři k dokonalosti. 



PRONÁJEM 

EXKLUZIVNÍCH PROSTOR

V CENTRU ZLÍNA

Reprezentativní kancelářské prostory k pronájmu, 
vhodné pro sídlo společnosti či obchodní zastoupení, případně pro provoz typu 
fi tness/wellness/spa apod. 
a)  prostory ve 4. patře, 320 m2, 2 vstupy: samostatný vstup z obchodní galerie Zlaté jablko 

a samostatný vstup z ulice Rašínova (schodiště, výtah) – lze rozdělit na cca 100 m2 a 220 m2
b)  prostory ve 4. patře, 350 m2 + 50 m2 letní terasa, 2 vstupy: samostatný vstup z obchodní 

galerie Zlaté jablko a samostatný vstup z náměstí Míru (schodiště, výtah) – lze rozdělit 
na cca 100 m2 a 250 m2

K oběma prostorům navíc:
• parkovací stání ve VIP patře Parkovacího domu
• luxusní výhled na náměstí Míru a celou západní část města 
•  nadstandardní vybavení – fi nálně upravené stěny, celkové sociální zázemí (toalety včetně 

zařizovacích předmětů), kompletní elektrické rozvody, podlaha vylitá stěrkou atd.

kontakt: Ing. Jiří Kratochvíl, e-mail: kratochvil@rein.cz, tel.: 775 925 305

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

Jazyková škola
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SPORT V  DUBNU

AEROBIK JANA 
Hodiny aerobiku po, st - ZŠ Malenovice sídliště, 18-19 hod.,

út, čt - 9. ZŠ Štefánikova, 19-20 hod.
Hodiny Body&Mind po, st - bývalá 1. ZŠ Štefánikova (vedle nové bu-
dovy UTB), 19.45-20.45 hod.
út - 17. ZŠ Křiby - cvičení na velkých míčích, 17.30-18.30 hod.
čt - 17. ZŠ Křiby - cvičení na velkých míčích, 18-19 hod.
Kontakt: tel:. 776 184 959.

JARO S POHYBEM 
18. 4. - posilovací aerobik Bosu - Pilates - novinka ve Zlíně. 
Cena za lekci 60 Kč, obě lekce 100 Kč
Kontakt: Aerobik klub Zlín, Benešovo nábř. 1739, Blanka Hurárová,
www.hurarova.tym.cz, tel.: 603 581 448, 608 751 612 

POWER YOGA
25. 4. - 9.30-11.00 hod. 
Power yoga - Twisty = detoxikace organismu. Lektorka Jitka Zvolská
Vstupenky v předprodeji denně 15-20 hod. na Benešově nábř. 1739,
tel.: 577 432 0279, 608 751 612

4. 4. Zlín - Teplice (od 17 hodin)
8. 4. Zlín - Slavia pohár (od 17 hodin) 

18. 4. Zlín - Příbram (od 19 hodin)
2. 5. Zlín - Bohemians (od 19 hodin) 

11. 4. - 14.00 - Zlín - Olomouc - 1. liga ragby muži
Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle
Městských lázní). Pozor změna termínu nebo času možná, pro aktuál-
nost sledujte stránky klubu www.zlin.rugby.cz

5. 4. 9 hod. - 2. liga Zlín B-Grygov B
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)

5. 4. 10 hod. - 2. liga Zlín C-Orlova B
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)

25. 4. Memoriál Antonína Vaculíka - mezinár. turnaj v rapid šachu

4. 4.
14.30 Proton U14 Zlín - Gymnázium Hladnov, žákovská liga
17.00 Proton U18 Zlín - Sokol pražský, extraliga juniorů
19.00 Proton Zlín - Univerzita Brno, II. liga žen, skupina B, nadstav-

ba o 5.- 9. místo
5. 4.

8.30 Proton U14 Zlín - BK Prostějov, žákovská liga
11.00 Proton U18 Zlín - USK Praha, extraliga juniorů
17. 4.
19.00 Proton U22 Zlín - TJ Šumperk B, přebor střední Moravy mužů

Utkání budou odehrána v Městské sport. hale Zelené, Bartošova čtvrť. 
V měsíci dubnu budou odehrána i čtvrtfinálová utkání play-off I. ligy
mužů, play-off oblastního přeboru jižní Moravy I mužů a finálová ut-
kání oblastního přeboru jižní Moravy II mužů. Soupeři do uzávěrky
magazínu nebyli známi, proto pro aktuální informace doporučujeme
sledovat internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky
u sportovní haly Zelené. 

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

STŘEDA 1. 4. FRYŠTÁK
7 km, odjezd do Fryštáku autobusem Housa Car ze zóny Svit
v 7.55 hod., vede St. Chadim st. 
SOBOTA 4. 4. ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM
26. ročník oblíbené turistické akce pro děti s rodiči a prarodiči.
Trasa měří 6 km, start bude před hradem v Malenovicích v době
od 8.30 do 10.00 hodin. Na trase budou připraveny nejrůznější
hry a soutěže. Vedoucí akce Mgr. Libuše Valentová.
SOBOTA 4. 4. VANDRÁCKÁ "50" PŘES BÍLÉ KARPATY
20-50 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.36 hod. do Uherského
Brodu, dál do Nivnice pěšky, vede J. Tomáš.
NEDĚLE 5. 4. 
K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ: FRYŠTÁCKÝ POTOK
15 km, sraz u splavu u 4. ZŠ na Havlíčkově nábřeží v 8.00 hod.,
vede J. Tomáš.
NEDĚLE 5. 4. HRAD PERNŠTEJN - autobusový zájezd
Pozor změna ze soboty na neděli - odjezd v 6.15 hod. od Velkého
kina ve Zlíně, cena 300 Kč, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 8. 4. KANČÍ HORY
8,5 km, odjezd do Lechotic autobusem Housa Car ze zóny Svit
v 7.40 hod., vede St. Chadim st.
11. 4. - 13. 4. VELIKONOCE NA KYSUCÍCH
Tradiční velikonoční autobusový zájezd - vede a veškeré informa-
ce podá St. Chadim ml.
STŘEDA 15. 4. HODIŠOV
8 km, odjezd vlakem z Příluk v 8.24 hod., jízdenka do Vizovic zpá-
teční, vede St. Chadim st.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

BASKETBAL

ŠACHY

RAGBY

FOTBAL

AEROBIK
SOBOTA 18. 4. NEDOKONČENÁ BAŤOVA ŽELEZNICE
Již 16. ročník mezinárodního turistického pochodu po tělese ne-
dokončené železnice Vizovice - Lidečko má různé trasy (6-13-23-
35 km). Start v Pivním baru u ČD Vizovice v 7 - 10 hod. 
STŘEDA 22. 4. KROMĚŘÍŽ
8 km, odjezd do Záhlinic vlakem z Otrokovic v 7.50 hod., vede St.
Chadim st.
SOBOTA 25. 4. MORKOVSKÉ VÉŠLAP
7-50 km pěší, 25-35 km cyklo, odjezd vlakem do Kroměříže
z Otrokovic v 5.50, dál autobusem, vede J. Tomáš.

KČT ŠTÍPA 
5. 4. JAROSLAVICE-ŽELECHOVICE-LUŽKOVICE

-FARMA VRÁNOVO-VĚTŘÁK-ŠTÍPA
Odjezd: 7.10 hod. MHD do Zlína, délka trasy 12 km, ved. p. Julina 
19. 4. TESÁK-RAJNOCHOVICE-TROJÁK
Odjezd: 7.10 hod. ČSAD na Tesák, délka trasy 15 km, ved. P. Taibl

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
PO-PÁ 6.45- 7.30 pro veřej. jen 1 dráha na 50m bazénu
PO 6.00- 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
ÚT-PÁ 6.45- 7.30 pro veřej. jen 1 dráha na 50m bazénu
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 6. 4. 6.00–11.00/17.00–21.00
SO 11. 4. 9.00–13.00
NE 12. 4. 13.00–20.00
PO 13. 4. zavřeno - Velikonoční pondělí

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa zavřeno
čtvrtek 15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO 6. 4. 17.00–20.00
ČT 9. 4. 8.00–19.00
PÁ 10. 4. 8.00–19.00
PO 13. 4. zavřeno - Velikonoční pondělí

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00– 8.15
úterý 6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
středa 6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky/15.30–17.00
čtvrtek - pátek 6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota 10.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření 25m bazénu - výjimky:
SO 4. 4. 12.00–19.00
PO 6. 4. zavřeno
ČT 9. 4. 6.00–8.00/11.00–15.00
PÁ 10. 4. 6.00–8.00/11.00–18.00
PO 13. 4. zavřeno - Velikonoční pondělí

OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky
za výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, masáže, výuka po-
tápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik,
občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením pro-
vozu.

KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
Klub Diana nabízí ženám tříměsíční kurz zdravého hubnutí. 
Kurz začíná 7. 4. a bude probíhat každé úterý od 17.00 do 19.00 hod.
Absolventky kurzu zhubnou, naučí se štíhlost trvale udržet, ale i zá-
kladům kosmetické péče, líčení, barvové typologii pro oblékání.
Kontakt: www.klubdiana.cz nebo u lektorky Jarmily Máčilové na
email: j.macilova@seznam.cz, 604 233 075, diana@klubdiana.cz 

PILATES GYM
Nové kurzy v dubnu pro začátečníky. Ranní a večerní kurzy Pilates pro
muže - každé úterý od 20.15 hod. 
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín, tel.:
604 785 025

TANEČNÍ STUDIO NIKE
Sólová latina - Latin for Ladies - samba, čača, rumba, paso doble, ji-
ve, salsa a také dance aerobic. Všechny tyto taneční styly si můžete
užít na hodinách určených pro sólo tanečnice. Každé pondělí od 19.00
do 20.00 hod. na Orlovně nebo čtvrtek od 20.10 do 21.10 hod.
v Kostele - Jižní Svahy.
Kontakt: 
tel.: 725 826 758, katerina.holikova@email.cz, http://tsnike.wz.cz

JARNÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurz bude probíhat od 9. 4. do konce června každý čtvrtek od 16.45
do 19.45 hod. na Orlovně ve Zlíně - jedna hodina cvičení a dvě hodiny
teorie, vede lektorka společnosti STOB MUDr. Helena Andelová. Cena
1 900 Kč
Kontakt: www.volny.cz/joand/stobindex, h.andelova@seznam.cz, 
tel.: 604 966 092

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LÁZNĚ ZLÍN

KURZ HUBNUTÍ STOB
Kurz hubnutí vedený lektorkou společnosti STOB PharmDr. Renatou
Mičovou. Kurz tvá 3 měsíce, každý týden jedna lekce. Lekce se skládá
z 1 hodiny cvičení a 1,5 hod. teoretické části. 
Teorie zahrnuje sestavování zdravého jídelníčku, který chutná a při
němž se hubne. 
Kurz poběží od 9. 4. každý čtvrtek od 17.30 do 20.00 hodin v klubov-
ně kostela na Jižních Svazích ve Zlíně.
Kontakt: 
www.hubnutizlin.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761.

CVIČENÍ VE VODĚ
Cvičení - vodní aerobik v bazénu v Baťově nemocnici (teplá voda, ma-
lá skupina lidí). Vhodné i pro klienty s nadváhou! Každou středu 17.00
- 18.00 hod., na cvičení je nutno se předem objednat.
Kontakt: 
www.hubnutizlin.cz, renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761

POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. Vhodné pro začátečníky i mír-
ně pokročilé.
Neděle 17.30 hod. - K2 Vršava (60 min.), středa 18.00 - ZŠ Štípa 
(60 min.), čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín 
(75 min.)
Kontakt: tel.: 605 527 605 

FOTBAL
TJ Sokol Mladcová nabízí zájemcům o fotbal sportovní vyžití v rámci
svých mládežnických mužstev. Chlapci mohou přijít do sportovního
areálu vedle vysílače Radia Zlín (linka MHD č. 32).
- mladší přípravka (5-7 let), tréninky v úterý a čtvrtek vždy od 16.00

hodin do 17.15 hodin, tel.: 731 467 071
- starší přípravka (8-10 let), tréninky v úterý, čtvrtek vždy od 16.00 ho-

din, tel.: 603 455 352
- žáci (11-14 let), tréninky v úterý, čtvrtek vždy od 16.30 hodin, tel.:

732 302 248
- dorost (15-18 let), tréninky ve středu a pátek vždy od 16.30 hodin,

tel.: 606 711 198
Kontakt: www.sokolmladcova.cz

RAGBY
Probíhá nábor chlapců od 3. do 9. třídy. Tréninky probíhají každé úte-
rý a čtvrtek od 16 hodin na Stadionu mládeže ve Zlíně - budova RAG-
BY, ulice Hradská (vedle Městských lázní). Kontakt: David Hlaváček
tel.: 724 325 357, Daniel Chytil 777 608 603, www.zlin.rugby.cz

VOLEJBAL DÍVEK 
Nábor nových hráček ve věku od 12 do 16 let. Pravidelné tréninky
v pátek 15.00-16.30 hod. v tělocvičně 17. ZŠ Zlín, Křiby. Cena 500 Kč.
Kontakt: Petr Svoboda, tel. 608 743 908.

TENIS 
TK SK Zlín pořádá nábor dětí ročníků 2004 a 2005 do mini tenisu.
Nábor se uskuteční v tenisové hale na Vršavě 7. a 9. 4. od 18 hodin. 
Kontakt: p. Marušáková, tel. 737 451 451

KARAMELA NABÍZÍ 
- velikonoční pobyt na horách s programem pro děti, 
- pestrou nabídku dětských letních táborů. Turnusy 5, 8, 10, 14 dní.
Zveme do našeho kolektivu odpovědné mladé lidi starší 18 let,
kteří mají zájem o práci s dětmi.
Kontakt: 
Karamela, tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info

ODYSSEOVA CESTA 
ZŠ Kvítková pořádá od 2. do 12. 8. letní dětskou rekreaci inspirovanou
řeckými bájemi a pověstmi a zaměřenou na zdravý životní styl.
Rekreace je určená dětem od 6 do 15 let, ubytování ve středisku
Revika ve Vizovicích, cena 4 400 Kč. Kontakt: Mgr. Martin Dominik
Polínek, Ph.D, tel.: 608 253 372, e-mail: polinekm@seznam.cz

POZNÁVÁME SVĚT S ANGLIČTINOU 
• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pro děti od 6 do 10 let - 7 turnusů (každý týden jiný program)
Místo: Jazyková škola Lingua, nám. T. G. M. 2433, Zlín, 2. patro
Program od 8.00 do 16.00 hod., cena za jeden týden 1 200 Kč 
Uzávěrka přihlášek je 26. 6. (na červencové termíny) a 15. 7. (na srp-
nové termíny)
• FRIENDS 
Letní pobytový kurz s výukou angličtiny pro teenagery od 14 do 17 let
v rekreačním zařízení Hájenka v Brumově-Bylnici. Termín 16. - 22. 8. 
Program: aktivity k prohloubení znalosti angličtiny - stylizované jako
hra na filmový štáb, široké možnosti rekreace. Cena 3 990 Kč 
• PETR PAN 
Pobytový tábor s výukou angličtiny pro děti od 8 do 13 let v rekreač-
ním zařízení Hájenka v Brumově-Bylnici. 
Termín: 22. - 28. 8., cena 3 920 Kč 
Uzávěrka přihlášek na oba pobytové tábory je 30. 5. 
Kontakt: Jazyková škola Lingua, nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín 
Tel.: 577 222 067, 605 464 801, 775 243 320, 
www.elingua.cz, e-mail: info@elingua.cz 

LETNÍ CYKLOTÁBOR
1. - 8. 7. Letní cyklotábor - jižní Moravou na kolech, letní prázdnino-
vé cyklistické výlety po jižní Moravě (Mikulov, Pálava, Lednice, Valtice,
Nové Mlýny, aj.). Ubytování dětí je zajištěno v Dolních Věstonicích. Pro
děti od 12 do 16 let. 
Kontakt: tel.: 577 142 297, 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz,
Milan Rábek.

TÁBORY

NÁBOR



Váš nový skutečný výhledVáš nový skutečný výhled
bydlení v zeleni

Z L Í N  K Ř I B Y

sjednejte si

prohlídku stavby

BYTY ZLÍN, VRŠAVA
Bydlení mezi zahradami

• novostavba nízkopodlažního bytového domu s garážemi 
a výtahem

• prostorné bezbariérové byty 1+kk až 4+kk

• blízko zastávka trolejbusu a nákupní středisko Kaufland

• klidné a zdravé místo u lesa s krásným výhledem

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

www.bytyvrsava.cz



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

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

- největší spořitelní družstvo,
 bilanční suma přesáhla 4,2 miliardy Kč

- více než 6 800 klientů, přes 12 let kvalitních
 služeb klientům

ové
dpo

ejv
lan

ce 
uže

 no-
od

 ne-
bi

 víc-
slu

Nové pásmo
 úročení vkladů do 1,2 milionu Kč

Kval i tní  s lužby k l ientům

bezplatná infolinka
800 678 678

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

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)

3 6 12 18

100 - 400 3,7 4,3 4,5 4,6

400 - 800 4,0 4,5 4,8 5,0

800 - 1 200 4,2 4,7 5,0 5,1
V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
 družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

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

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

JEDINÉ
DESIGNOVÉ STUDIO

VE ZLÍNĚ / 680 m²

PEDRALI
JÍDELNÍ ŽIDLE A STOLY

LECHUZA
SAMOZAVLAŽOVACÍ SETY

POSTERY
REPRODUKCE

DOMARK
SEDACÍ SOUPRAVY

MAT + OAT
KUSOVÉ KOBERCE

www.postery.cz /  e-shop

www.i-lechuza.cz /  e-shop

VŠE PŘÍMÝ DOVOZ
ZBOŽÍ SKLADEM

skladem cca 
400 ks židlí / 3 000 ks koberců / 
1 000 ks květináčů / 200 ks reprodukcí

IMPORT   -   VELKOOBCHOD   -   MALOOBCHOD                  WWW.HOMEOFFICECZ.CZ

prodejna designového nábytku Home_Office
areál Svit, budova č. 42, Zlín / m. +420 777 060 751 / t./f. +420 577 012 445 / obchod@homeofficecz.cz  

VŠE PŘÍMÝ DOVOZ
ZBOŽÍ SKLADEM

VE ZLÍNĚ / 680 m²

Pedrali

Lechuza



Možnost pozdějšího rozhodnutí
první týden zdarma!

Možnost pozdějšího rozhodnutí
první týden zdarma!

- kurzy anglického, německého, francouzského, španělského 
a italského jazyka

- nabízíme variabilní rozvrh (Po-Pá 7.00 - 21.00)
- počet studentů ve skupině asi 6 osob

- ideální délka kurzu 20. 4. - 31 .7. 2009, 2x2 hodiny týdně
A to vše za pouhých 3 900,- Kč (+19 % DPH)

Uzávěrka přihlášek do 20. 4. 2009
Příjemné prostředí v centru Zlína.
Nabízíme výuku ve firmách

Nabízíme letní týdenní intenzivní kurzy angličtiny 
pro děti všech věkových kategorií

červenec - srpen 2009
Uzávěrka přihlášek 

je začátek května 2009



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

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

KAPITOL - JEDNIČKA V PRODEJI POJIŠTĚNÍ



Bytový dům Zlín - Kúty

naše další projekty:

· nové byty 2+kk a 3+kk

·
· vlastní plynový kotel

·
infolinka: 775 298 516

· prostorné

·

·
· 2 2

)

·

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

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

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

Novinka!



·
· Byty 1+kk - 5+kk

·

·
·
·
·

·

... INFORMUJTE SE NA 

PRO TENTO PROJEKT ...

www.zvonek.cz

Zelinova

PARKOVÁNÍ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY

GARÁŽOVÁ STÁNÍ KE KOUPI 
I K PRONÁJMU

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

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

v podzemních garážích zaparkujete
RYCHLE, POHODLNĚ A BEZPEČNĚ!

Hubnutí pro dohledem 
odborníka

Garantem projektu Home 
Diet Menu je přední 
lékařský odborník 
MUDr. Robin Urbánek. 

Výhody které Vám 
Diet Home Menu přináší:

1. Garantovaná redukce hmotnosti 
2. Program Vám nastavíme na 
 doporučení zkušených odborníků
3. Individuální dietní jídelníček 
4. Exkluzivní a praktické balení 
5. Rozvoz po celém Zlíně a okolí
6. Konzultace a vyhodnocení 
 renomovaným dietologem  
7. Vhodé pro ženy i muže

Diet Home Menu
hubnutí z domova,
dieta kterou si zamilujete

Jednoduše z pohodlí domova nebo zaměstnání

www.dietmenu.cz

OBJEDNÁVKY : tel.: 721 525 503, 606 705 445 | e-mail: objednavky@dietmenu.cz

OKRASNÉ DŘEVINY
PRO VAŠI ZAHRADU

● listnaté a jehličnaté stromy 

a keře

● ovocné dřeviny

● azalky, rhododendrony

● okrasné trávy, trvalky, 

skalničky

● zahradnické substráty, 

kůra, hnojiva, osiva

● služby zahradního 

architekta

● realizace a údržba zahrad

PRODEJNA HORTICENTRUM
SLUŠOVICE - NOVÉ DVORY

zahradnictví u dostihového areálu

BŘEZOVÁ s.r.o.
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ ARCHITEKTURA

Prodejní doba: Po-Pá 9.00-17.00, So-Ne 8.00-12.00
PRODEJNA HORTICENTRUM PROJEKČNÍ ATELIÉR

577 983 454 577 983 342

REALIZACE, ÚDRŽBA ZAHRAD e-mail:
602 743 519 arborea@volny.cz


