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Rozhovor s druhým náměstkem pri-
mátorky města Zlína ing. Miroslavem
Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za
niž je v městské radě zodpovědný, tj.
s problematikou rozpočtu, financí, hos-
podaření a strategického rozvoje města
Zlína. 

Je začátek voleb-
ního období. Jaké
budou vaše hlavní
úkoly v návaznosti
na získané kompe-
tence?

Z mého pohle-
du půjde především
o zdokonalení systé-
mu pro plánování
a zabezpečení finanč-
ních potřeb Zlína.
Začneme u analýzy
dlouhodobých potřeb
města. Konkrétně se
jedná o aktualizaci
integrovaného plánu
rozvoje. V návaznosti
na tento dokument
Rada města Zlína při-
praví své programové
prohlášení. Na základě tohoto prohlá-
šení sestavíme střednědobý finanční
plán - rozpočtový výhled. Tento bude
pak základem pro sestavení dílčích roz-
počtů. 

Jaké budou podle vašeho názoru
priority výdajů města? 

Domnívám se, že město má dvě zá-
kladní priority.

První je úspěšná realizace či podpora
rozvojových investic. Jde obecně o vý-
daje do dopravní a technické infra-
struktury města. Zde mimo napojení
města na dálniční síť chci především
zmínit naši snahu o "revitalizaci svitov-
ského areálu" či další rozvoj univerzity. 

Druhou oblastí je zajištění průběžné,
rovnoměrné podpory "všedních" potřeb
města. Chceme nejen realizovat výdaje
do oblasti sociální, kulturní či sportov-
ní, ale také např. podporovat zvýšení
bezpečnosti obyvatel, zlepšit životní
prostředí či servis pro občany. 

Bude na tyto výdaje město mít do-
statek prostředků?

Ještě do roku 2013 máme ojedinělou

možnost čerpat finance z fondů
Evropské unie. Je jednoznačné, že ze-
jména oblast rozvojových investic musí
být zabezpečena z těchto zdrojů. Město
také již delší dobu vyvíjí všechny aktivi-
ty, aby tyto finance v maximální míře
využilo. Bez nich by se nám nepodařilo
realizovat všechny potřebné záměry.

Druhá oblast výda-
jů je naopak v pře-
vážné míře závislá 
na vlastních zdro-
jích města. Naší sna-
hou bude racionální
a efektivní hospoda-
ření s těmito pro-
středky. Rozpočet
nám zcela jistě ne-
umožní pokrýt veške-
ré požadované výda-
je. Půjde tedy opět 
o vyvážení požadav-
ků, potřeb a efektu
jednotlivých výdajů
v návaznosti na ome-
zený stav financí
města.

Kdy byl schválen
rozpočet města na rok 2007 a proč
město hospodařilo na základě rozpo-
čtového provizoria?

Rozpočet města byl schválen na břez-
novém zastupitelstvu. Důvodem byl za-
čátek nového volebního období spojený
se zvolením nových zastupitelů, rad-
ních i náměstků. Chtěli jsme jednak
provést důkladnou inventarizaci závaz-
ků města z minulého volebního období,
ale zároveň také zjistit volné finance,
které můžeme k úhradě těchto závazků
využít. V neposlední řadě šlo také o zá-
měr poskytnout novým zastupitelům
časový prostor pro možnost seznámit
se s fungováním města. Tyto skuteč-
nosti vyžadovaly určitou přechodnou
dobu a tu jsme se rozhodli řešit právě
rozpočtovým provizoriem. Hospodaření
města tato skutečnost však v žádném
případě neovlivnila negativně. 

Věřím, že to jsou příznivé informa-
ce pro občany našeho města, kterým
bych chtěl popřát krásně rozkvetlý
máj a v něm hodně osobní pohody
a radosti. 

-red-

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ
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Hospodaření bude
ASI SE SCHODKEM

Návrh rozpočtu na letošní rok se
schodkem ve výši 208,566 mil. ko-
run schválila Rada města Zlína na
svém mimořádném zasedání v pon-
dělí 12. března a předložila ho k pro-
jednání zastupitelstvu. "Důvodem
schodkového rozpočtu je zapojení
přebytku volných finančních pro-
středků z roku 2006 ve výši 284,767
milionů korun," vysvětlil 2. náměs-
tek primátorky Miroslav Hladík.

Celkové příjmy rozpočtu na letošní
rok jsou plánovány ve výši asi 1,5
miliardy korun. Navrhované výdaje
představují částku 1,7 miliardy ko-
run, z toho více než 468,5 mil. korun
jsou investiční výdaje.

"Jako nejvýznamnější investiční
akce v letošním roce považuji do-
stavbu spodní části Kongresového
centra Zlín v částce 90 milionů ko-
run," řekl 2. náměstek primátorky. 

Další velké investice plánuje Zlín
na pořízení nové budovy radnice
(42,5 milionu korun), ZTV Ostrá
Horka (37,5 milionu korun) a ob-
chvat Zálešné (8,7 milionu korun).
"Pořízením nové budovy chceme
zjednodušit Zlíňanům vyřizování do-
kladů a zejména přecházení mezi
jednotlivými budovami, které jsou
v tuto chvíli na různých částech
města," uvedl M. Hladík. -mm-

SSLLEEVVYY  PPLLYYNNUU
Od 1. 4. 2007 mohou občané, kteří

jsou držiteli mimořádných výhod III.
stupně (průkazka ZTP/P) nebo jejich
zákonní zástupci uplatnit u dodava-
tele plynu slevu ve výši 20 Kč za
MWh. Smlouva o odběru plynu musí
být uzavřena na jméno držitele mi-
mořádných výhod či jeho zákonného
zástupce. Další informace je možno
získat v pondělí až v pátek od 7 do 
17 hod. na zákaznické lince číslo 
840 113 355 nebo (v případě Jiho-
moravské plynárenské, a. s.) na
www.rwe-jmp.cz.

Jan Antonín Baťa - život a dílo,
pokračovatel práce Tomáše Bati

Zahájit morální očistu jména J. A. 
Bati je hlavním cílem Konference
"Jan Antonín Baťa - život a dílo, po-
kračovatel práce T. Bati", která se
uskuteční ve dnech 2. a 3. května
ve Zlíně. "Konferenci zahájíme
v den 60. výročí procesu proti J. A.
Baťovi," vysvětluje termín konfe-
rence primátorka města Zlína Irena
Ondrová. Proces, na jehož základě
Národní soud odsoudil J. A. Baťu
k 15 letům vězení a ztrátě majetku
ve prospěch státu, byl veden v jeho
nepřítomnosti. Nemohl se tedy sám
hájit. "V žádném případě není cílem
konference snížit význam Tomáše
Bati pro Zlín, ale zahájit diskusi
o některých mýtech a falsech o ži-
votě J. A. Bati," zdůrazňuje primá-
torka města.

Konference je rozdělena do tří
chronologických bloků. První blok
se bude věnovat vývoji osobnosti 
J. A. Bati pod vedením Tomáše
Bati. Jedná se tedy o období do ro-
ku 1932. Blok o životě v předváleč-
ném období (1932 - 1939) je nazván 
J. A. Baťa - pokračovatel práce 
T. Bati. Nejvíce diskutovaná bude
s největší pravděpodobností posled-
ní část přednášek, které se věnují
období po roce 1939, tedy verdik-
tu Národního soudu a aktivitám
k očištění J. A. Bati.

"Skutečnost, že jsme přijali zášti-
tu nad touto konferencí, považuji
za nesmírně důležitou. Historie
Zlína je totiž se jménem Baťa neod-
myslitelně spjata. A je nejvyšší čas
některé otazníky a mýty poodhalit,"
říká primátorka města. Současně
uvádí, že velké díky patří všem
partnerům, bez jejichž pomoci by
se konference nemohla uskutečnit.
Jedná se zejména o Zlínský kraj,
Pozimos, a. s., SMO, a. s., Johna
Němečka, Stavby silnic a železnic,
a. s., odštěpný závod Zlín, Centro-
projekt, a. s.

Účast na konferenci přislíbili od-
borníci z řad historiků i novinářů.
"Pro Zlín bude velkou událostí ná-
vštěva potomků J. A. Bati," vyzdvi-
huje I. Ondrová.

"Původně jsme chtěli konferenci
uspořádat v 21. budově, tedy v mís-
tech, která J. A. Baťa postavil.
Protože byl zájem o konferenci
mnohem větší, než jsme čekali, mu-
seli jsme ji přemístit do prostor
Základní umělecké školy v ulici
Štefánikova," řekl tajemník Magi-
strátu města Zlína Zdeněk Mikel.
Podle jeho slov se budou moci zá-
jemci seznámit s obsahem předná-
šek ve sborníku, který město po
ukončení konference vydá.

-mm-

První místo v krajském kole soutěže
Zlatý erb ’07 v kategorii nejlepší elektro-
nická služba získalo město Zlín za "elek-
tronické objednávky termínů - cestovní
doklady".

Tato služba umožňuje občanům Zlína,
aby si prostřednictvím internetu zjistili,
kolik dalších osob čeká v danou chvíli
u jednotlivých přepážek cestovních dokla-
dů. Mohou se tak rozhodnout, jestli svou
žádost půjdou vyřídit ten den, jestli ji 
odloží nebo se elektronicky objednají na 
vybraný konkrétní den a hodinu. Služba
je přístupná na adrese: http://www.
mestozlin.cz/page/32593.objednavky-
terminu-cestovni-doklady/

"Je to pro nás velká čest a současně vý-
zva, abychom podobnou službu zřídili
i pro jiné oblasti, např. pro vyřizování ři-
dičských průkazů," říká náměstek primá-
torky města Zlína Hynek Steska.

Soutěž pořádá sdružení Zlatý erb již de-
vátým rokem. Přihlášené obce a města
soutěží o nejlepší webové stránky a elek-
tronické služby. Vyhlášení krajského ko-
la se uskutečnilo 22. března ve zlínské
21. budově. Vítězové jednotlivých katego-
rií krajského kola postoupí do kola celo-
státního, které bude vyhlášeno 2. dubna
na konferenci Internet ve státní správě
a samosprávě v Hradci Králové.

-mm-

Nejlepší elektronická služba v kraji

PPoohhřřeebbnniiccttvvíí  ZZllíínn
oznamuje, že na úseku správy hřbi-

tovů od dubna 2007 prodlužuje pra-
covní dobu pro styk s veřejností.
Pracovní doba se prodlužuje každou
středu do 17 hodin.

VE¤EJNÁ SETKÁNÍ
Se zástupci Rady města Zlína

a Magistrátu města Zlína
Městská část - Jižní Svahy
14. 5. v 18 hodin - Salesiánský

klub mládeže (velký sál)
Městská část Štípa
11. 6. v 18 hodin - jídelna základní

školy Nová cesta, Štípa

E.ON Česká republika oznamuje, že
z důvodu plánovaných oprav bude přeru-
šena dodávka elektrické energie v násle-
dujících dnech a lokalitách:

Dne 7. 5. 2007 od 7.30 hod. do 13.30
hod. 

Část obce: Prštné - celá obec vyjma 
ul. Vinohrady a ul. Na Konci 

Dne 11. 5. 2007 od 7.30 hod. do 14
hod. 

Část obce: Štípa - ul. U Pekárny, ul.

Slepá, ul. K Farmě, ul. Pod Větřákem, 
ul. Ořechovka, ul. Za Dvorem (včetně 
č.p. 331, 405, 391 a 351), ul. Řadovka,
ul. Panská Cesta, ul. Stará Cesta, 
ul. Velikovská, ul. Strmá, ul. Krátká, 
ul. Do Humen I-IV a ul. Zámecká ve smě-
ru na Lešnou po č.p. 195 resp. 441. 

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

že nastat i v jiných lokalitách, které ne-
byly do uzávěrky magazínu známy.

DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
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SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

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

letní tábory dětí 
- minimálně 7denní pobytové tábory během školních prázdnin s minimálním

počtem 15 účastníků (dotace ve výši 50 Kč na dítě do 18 let s trvalým bydliš-
těm ve Zlíně a 1 den)

- minimálně 5denní příměstské tábory během školních prázdnin s minimálním
počtem 10 dětí (dotace ve výši 20 Kč na dítě do 18 let s trvalým bydlištěm ve
Zlíně a 1 den).

Dotace budou poskytnuty dětským a mládežnickým organizacím včetně stát-
ních škol a školských zařízení organizujících dětské tábory, zaregistrovaným
u MV ČR a MŠMT ČR. 

Organizace, která bude žádat o dotaci, musí předložit informační leták s kal-
kulovanou cenou, určený pro rodiče přihlášených dětí, kde bude uvedena cena
tábora celkem, výše dotace z FMTV a výše částky, kterou uhradí rodiče.

Uzávěrka příjmu žádostí je 18. května 2007. Závazné formuláře žádostí a infor-
mace poskytuje odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy MMZ (de-
tašované pracoviště tř. T. Bati), tel. 577 630 343, pí Hráčková. Formuláře jsou
rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz)
v sekci Elektronické formuláře Magistrátu města Zlína - Odbor školství, zdra-
votnictví, mládeže a TV.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

Žádosti budou posuzovány podle kritérií, daných statutem fondu mládeže a tě-
lovýchovy. Správní rada fondu mládeže a tělovýchovy má vyhrazenu možnost
dodatečné změny podmínek pro udělení dotací i právo odmítnout předložené žá-
dosti.

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

TTRRHHYY  VV  IIZZEEGGEEMMUU  --  ppřříílleežžiittoosstt  pprroo  ZZllííňňaannyy
V polovině června se v belgickém

Izegemu, jednom z našich partnerských
měst, tradičně konají trhy. Jde o největší
akci tohoto města na volném prostran-
ství, která má charakter komerční i spo-
lečenský. Na trhy se přicházejí podívat
nejen obyvatelé Izegemu samotného, ale
také okolních měst a vesnic. V případě
přejícího počasí nebývá výjimkou ná-
vštěvnost kolem padesáti tisíc lidí. (Jen
pro srovnání, Izegem má cca 26 tisíc oby-
vatel.)

Ulice, náměstí a cesty ožijí nezvyklým
ruchem, od rána do večera se mezi stán-
ky plnými zajímavého, lákavého a místy
až roztodivného zboží a voňavého jídla
a pití proplétají skupinky usměvavých li-
dí, kteří si tento víkend dlouho dopředu

zaznačují ve svém kalendáři. Večer se
stánky a prodeje předsunuté před výlohy
obchodů sice uklidí, ale ulice ožijí nenu-
cenou zábavou, která v některých zákou-
tích končí až v pozdních nočních hodi-
nách.

Letošní trhy připadají na víkend 16. -
17. června a zlínským zájemcům, kteří by
chtěli zakusit ojedinělou atmosféru a ně-
co málo také utržit prodejem svého zboží,
nabízí izegemská radnice příležitost. Ta
spočívá v poskytnutí stánku v části na-
zvané Evropská vesnice. Máte-li zájem se
trhů v Izegemu zúčastnit, ozvěte se do 
20. května Petře Dočkalové z odboru kan-
celáře primátora (tel.: 577 630 131, e-mail:
petradockalova@muzlin.cz).

-pd-

Pátek 4. května v 10 hodin u Pa-
mátníku obětem 2. světové války

Statutární město Zlín, Český svaz bo-
jovníků za svobodu OV Zlín - veteráni 
2. světové války a Armáda ČR pořádají
slavnostní setkání u příležitosti 62. vý-
ročí ukončení protektorátu a osvobo-
zení města Zlína. V tyto květnové dny
si připomínáme slavnou historii našeho
národa, ale také jeho utrpení, když na-
cisté po nástupu k moci začali realizo-
vat svůj pangermánský program.

Pondělí 28. května v 10 hodin u Po-
mníku dr. E. Beneše (Benešovo nábřeží)

se uskuteční slavnostní shromáždění ke
123. výročí narození 2. prezidenta
první Československé demokratické
republiky dr. E. Beneše.

Vzpomeneme na osobnost, která do-
kázala navázat na svého velkého před-
chůdce, na jeho morální dílo a myš-
lenkový odkaz. Beneš se podílel na
vzniku první republiky. Celý svůj život
věnoval zájmům a bezpečnosti státu
a dále usiloval o posílení Společnosti
národů.

Vjačeslav Procházka,
předseda OV ČSBS Zlín

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
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Budou opět odměňovat 
CYKLISTY S PŘILBAMI
Druhý ročník kampaně "Na kolo jen s přil-

bou" schválila Rada města Zlína. Hlavním cí-
lem kampaně je propagace nošení cyklistic-
kých přileb. "Není žádným tajemstvím, že
přilba zachránila nejednomu cyklistovi život.
Zejména u dětí je její nošení na kole velmi
důležité," řekl náměstek primátorky města
Zlína Miroslav Kašný.

Pro zdárnou přípravu a průběh kampaně
sestaví město pracovní skupinu, složenou
z úředníků magistrátu a městské policie.
Svou účast v kampani přislíbili i politici měs-
ta a neziskové organizace, např. Český červe-
ný kříž.

Kampaň bude probíhat do června 2007.
Její vyvrcholení bude 21. června, kdy se
uskuteční Cykloden ve Zlíně. "Finanční ná-
ročnost odhadujeme na 75 tisíc korun", řekl
M. Kašný.

V roce 2006 převzalo z rukou hlídek měst-
ské policie 450 ukázněných cyklistů své od-
měny, tj. blikačky nebo odrazky. "Dva cyk-
listé dostali dokonce kolo," zdůraznil ná-
městek Kašný a dodal, že ve spolupráci
s BESIPem bylo odměněno dalších 200 cyk-
listů. V loňském roce město odměnilo 650
cyklistů z celkem 8 679 kontrolovaných dětí. 

Stejně jako v loňském roce, i letos budou
ukáznění cyklisti průběžně odměňováni
Městskou policií ve Zlíně. Součástí kampaně
v roce 2007 jsou informace pro školy, ale
i rodiče a děti. Dále u prodejců, kteří se na
výzvu města zapojili do kampaně, možnost
nákupu cyklistických přileb se slevou.
"Aktivně do kampaně vstupují i mateřské
a základní školy hodinou výtvarné výchovy,
která je tematicky zaměřená na danou pro-
blematiku," doplnil M. Kašný. -mm-

O dotaci ve výši šesti mil. Kč na pro-
jekt "Dům s chráněnými byty Zlín-
Malenovice" chce město Zlín žádat mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. S předlo-
žením žádosti o dotaci a dofinancováním
stavby z vlastních zdrojů musí vyslovit
souhlas ještě Zastupitelstvo města Zlína. 

V případě přidělení dotace postaví Zlín
v průběhu letošního a příštího roku ná-
jemní chráněné byty. Byty budou ve
vlastnictví obce a budou určeny osobám,
které jsou znevýhodněny v přístupu
k bydlení z různých důvodů. "Tyto byty
bychom pronajímali lidem, kteří si pro
svůj zdravotní stav, věk či jinou nepří-
znivou životní okolnost nemohou zajistit
adekvátní bydlení. U těchto osob je velké
riziko sociálního vyloučení," řekl náměs-
tek primátorky Miroslav Kašný a dodal,
že by tak město přispělo k prodloužení
jejich soběstačnosti a nezávislosti.
Nájemníky budou převážně obyvatelé
městské části Malenovice, kde podobné
zařízení chybí. "V tuto chvíli se žadatelé
musí stěhovat do objektů mimo své do-
savadní bydliště, což je pro mnohé velký
problém," vysvětlil M. Kašný.

Dům s chráněnými byty Zlín-
Malenovice je určen minimálně pro 48
obyvatel. Celkem bude v objektu 43 by-
tových jednotek, z nichž 40 bytových
jednotek je velikosti 1 + kk a tři bytové
jednotky o velikosti 2 + kk. Z celkového
počtu 16 bytových jednotek splňuje pod-
mínky tzv. upravitelného bytu, tzn. bytu,
který splňuje požadavky bezbariérovosti.
"Šestnáct bytů tak může bez dalších sta-
vebních úprav sloužit osobám s omeze-
nou schopností pohybu a orientace,"
zdůraznil náměstek zlínské primátorky. 

Dům s chráněným bydlením je situo-
ván v centrální nezastavěné části Ma-
lenovic na ploše mezi Masarykovou ulicí,
parkovištěm a plochou před poštou a ki-
nem a současnou prodejnou potravin.
Objekt tvoří v půdorysné stopě nepravi-
delné písmeno "U". Bude mít dvě nad-
zemní podlaží a využité podkroví. Vnitřní
prostor - atrium - vytvoří klidnější zónu
pro obyvatele. 

Celkové náklady stavby jsou 79,3 mil.
Kč. Z této částky by šest milionů korun
byla dotace z ministerstva a 73,3 mil.
korun bude financovat město. -mm-

ZLÍN BUDE ŽÁDAT O DOTACISSttaabbiilliizzaaccee  sseessuuvvůů
PPOO  PPOOVVOODDNNÍÍCCHH

O dotaci ve výši téměř pěti milionů korun na
akci "Stabilizace sesuvů území - Zlín, Salaš" po-
žádá město Zlín u ministerstva životního pro-
středí. Z vlastního rozpočtu potom musí dofi-
nancovat asi 500 tisíc korun. S tímto krokem
musí vyslovit souhlas ještě Zastupitelstvo města
Zlína.

"V období března až června 2006 došlo k ma-
sivním sesuvům zeminy v příměstské části Zlína
Salaši. Jejich vlivem byly narušeny pozemky,
zbortila se betonová kanalizace a značně pokles-
la část místní komunikace, která je jedinou pří-
jezdovou cestou k budoucí přečerpávací stanici
splaškových vod," vysvětlil náměstek primátorky
Hynek Steska. V závěru roku oznámilo minister-
stvo životního prostředí, že bude poskytovat ob-
cím dotace až do výše 90 procent prokazatel-
ných nákladů na vlastní stabilizaci sesuvu,
včetně geologického, resp. inženýrsko-geologic-
kého průzkumu a příslušného monitoringu. 

"O finance na obnovu majetku, který byl po-
stižený povodní na jaře 2006, požádal již Zlín
v listopadu loňského roku. Tenkrát se jednalo
o dotaci, kterou poskytovalo ministerstvo pro
místní rozvoj a byla určena na obnovu majetku
ve vlastnictví města. Proto Zlín požádal o dotaci
pouze na opravu zborcené kanalizace, která je
v majetku statutárního města Zlína," doplnil ná-
městek. 

Na rekonstrukci kanalizace na Salaši získal
Zlín částku 1,22 milionu korun. Ze stejného
zdroje potom město čerpá ještě 347 tisíc korun
na opravu komunikace v zahrádkářské kolonii
v Malenovicích a téměř 2,8 miliónů korun na 
rekonstrukci ulice Zátiší ve Zlíně. I v těchto pří-
padech zničily silnice sesuvy na jaře 2006.
Poskytnuté dotace pokryjí 100 % nákladů, které
město vynaložilo na obnovu výše uvedených ko-
munikací. -mm-

Možnost vybudování nového hřiště
pro míčové hry v Prštném schválila
Rada města Zlína na svém zasedání
dne 19. března 2007. Pokud se neobje-
ví problémy při vyřizování stavebního
povolení, mohlo by během roku vznik-
nout na konci ulice U Sokolovny hřiště
přístupné pro širokou veřejnost.
"V Prštném v tuto chvíli není hřiště pro
míčové hry, které by bylo přístupné ve-
řejnosti," řekl náměstek primátorky
Hynek Steska a dodal, že požadavek na
jeho zřízení byl velmi častý.

"Pozemek je v současné době zatrav-
něn a domníváme se, že již při vybudo-

vání kvalitního oplocení by mohl v le-
tošním roce sloužit dětem ke sportová-
ní," říká H. Steska. Podle jeho slov by
byla plocha pojata jako víceúčelové
sportovní hřiště pro fotbal, volejbal či
nohejbal. V případě potřeby by zde ča-
sem mohlo být vybudováno hřiště i se
zpevněným povrchem, které by bylo vy-
užitelné prakticky celoročně a navíc by
se zde mohl hrát také tenis či basket-
bal.

Na území Zlína se v tuto chvíli na-
chází 433 hřišť, z toho v Prštném je
pouze dětské hřiště s průlezkou a pís-
kovištěm. 

V Prštném by  mohlo být hřiště pro míčové hry

Přes půl milionu na prevenci
Poskytnutí dotací ve výši 580 tisíc ko-

run z fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína na projekty primární pre-
vence sociálně patologických jevů na
rok 2007 schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Zlína. "Pokud máme alespoň malin-
kou šanci některým negativním jevům
předejít, je to vždy lepší cesta než haše-
ní následného požáru," vysvětluje svůj
postoj k prevenci primátorka města
Irena Ondrová. Podle jejích slov musí
být pro každou matku hrozné, pokud
se musí dívat, jak její dítě propadlo al-
koholu či drogám nebo se dalo jiným
způsobem na scestí. "To je jeden z mno-
ha důvodů, proč se snažím maximálně
prevenci podporovat. Pokud navíc exis-
tují nadace nebo sdružení, která tako-
vým rodičům umí pomoci, mají u mě
zelenou a snažím se jim maximálně vy-
jít vstříc," zdůrazňuje primátorka. 

Částku 130 tisíc korun tak např. zís-
ká Unie Kompas na "T klub". Obsahem
tohoto projektu je každodenní činnost
středisek, která nabízejí neorganizova-
ným dětem a mládeži smysluplné trá-
vení jejich volného času. Je to nabídka
otevřených zájmových dílen - keramika,
hra na kytaru, ale i doučování a diva-
delní skupinka. 

Celkem 290 tisíc korun získá
Salesiánský klub mládeže na čtyři pro-
jekty: "Nealkodiskotéky", "Vzdělávání
dobrovolníků", "Klub pro mládež"
a "Klub pro děti".

"Velmi mě zaujaly také projekty ob-
čanského sdružení Domek, které se vě-
nují dětem s výchovnými problémy
a také dětem, které doporučí psycholo-
gové nebo sociální pracovníci," uzavřela
primátorka Zlína.

-mm-
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Hlavním cílem nově uzavřené dohody me-
zi Městskou policií Zlín a Policií ČR je kon-
kretizace, sjednocení, prohloubení a upev-
nění pravidel spolupráce obou sborů. Práva
a povinnosti příslušníků obou bezpečnost-
ních složek, které vyplývají z příslušných
zákonů a dalších právních norem, zůstávají
nedotčeny. 

"Spolupráce strážníků městské policie
a Policie ČR je každodenní a velmi intenzivní.
Bylo tedy nutné, abychom přesně popsali nej-
častější situace a způsob našeho kontaktu,"
řekl 1. náměstek primátorky Martin Janečka
a dodal, že hlavním úkolem je zajistit co nej-
větší bezpečnost občanů a návštěvníků Zlína. 

Dohodu podepsali za PČR ředitel Okres-
ního ředitelství Zlín Bedřich Koutný a za
Městskou policii Zlín 1. náměstek primátorky
Martin Janečka. "Jedná se o první dohodu to-
hoto typu," zdůraznil M. Janečka.

Dohoda o vzájemné spolupráci obsahuje
oboustranně významná ustanovení, která se
prioritně zabývají otázkami vzájemné komu-
nikace a informovanosti, přičemž se úprava
týká jak obsahu a rozsahu, tak i nastavených
forem, což považuje náměstek primátorky za
stěžejní bod celého dokumentu. 

Dále se smluvní strany dohodly, že se
v rámci svých zákonných oprávnění budou
snažit vyřešit všechna oznámení, která jim
přísluší, a nebudou občany zbytečně odkazo-
vat na druhou složku. Toto pochopitelně ne-
platí v případech, kdy konkrétní problematika
spadá do výhradní kompetence jedné či dru-
hé složky (např. trestné činy - Policie ČR, vy-
hlášky obce - MP Zlín).

Mezi důležitá ustanovení dohody rovněž
patří postup při řešení krádeží nebo převoz
osob do protialkoholické léčebny. Pokud
strážník např. v supermarketu zjišťuje totož-
nost podezřelého z krádeže, musí velitel smě-
ny městské policie neprodleně informovat
o osobě pachatele Policii ČR, aby bylo možno
spolehlivě kvalifikovat stupeň nebezpečnosti
takového činu pro společnost. Doprovod osob
do protialkoholické léčebny zajišťuje PČR
s využitím vozidel zdravotní služby. A to
i v případech, kdy první zákrok provedli měst-
ští strážníci.

Městská a republiková policie se také zavá-
zaly, že si budou vzájemně vypomáhat při do-
hledu nad veřejným pořádkem. "Znamená to,
že pokud nás republiková policie požádá, po-
můžou strážníci při zajištění plynulosti silnič-
ního provozu. Jedná se zejména o mimořádné
situace, kdy je nutné odklonit dopravu
apod.," vysvětlil M. Janečka a dodal, že rámec
spolupráce je také dohodnut při dopravně
preventivních akcích typu Kryštof. "Vím, že
určitá část řidičů považuje podobné akce za
represivní. Já jsem přesvědčen, že se jedná
především o druh prevence, která v důsledku
pomáhá zachránit mnoho lidských životů.
Proto také budou na těchto akcích s přísluš-
níky policie spolupracovat strážníci."

Velmi významnou částí dohody je spolu-
práce při konání velkých kulturních, spor-
tovních či společenských akcí. "Například
při významném fotbalovém utkání, kdy bu-
deme očekávat zvýšený provoz na silnicích
a také mnoho alkoholem posílených fanouš-
ků, budeme naše opatření vzájemně koordi-
novat tak, aby na jednom místě nebylo zby-
tečně mnoho strážníků i příslušníků
republikové policie a na jiném zase strážci
zákona úplně chyběli," vysvětlil 1. náměstek
primátorky. -mm-

Stanovili si pravidla
své spolupráce

Městská policie Zlín radí a informuje
Z POLICEJNÍ SVODKY
Dne 16. 3. 2007 v 18.07 hodin

oznámila na Městskou policii Zlín
pracovnice SM Kaufland Čepkov, že
zde mají pachatele pokusu o krádež
zboží. Na místo byla vyslána hlídka
MPZ, která zjistila, že se jedná o 49le-
tého muže ze Zlína, který se pokusil
odcizit zboží v hodnotě 218 Kč.
Prostřednictvím stálé služby MPZ by-
lo na Policii ČR zjištěno, že dotyčný
byl v posledních třech letech pravo-
mocně odsouzen za majetkovou čin-

nost a je proto důvodně podezřelý ze
spáchání trestného činu. Z tohoto
důvodu byla na místo přivolána hlíd-
ka PČR, která si celou věc převzala
k dalšímu šetření.

Ten samý den, v 18.40 hodin, ozná-
mila na stálou službu MP Zlín pra-
covnice SM Lidl na Obecinách, že je
v jejich provozovně muž, o kterém se
domnívá, že je hledán Policií ČR. Na
místo byla vyslána hlídka MPZ, která
zjistila, že 22letý muž je na seznamu
osob PČR, na kterou je vydán příkaz
k zatčení. Hlídka MPZ dále na PČR
ověřila, zda skutečnosti, v souvislosti
po pátrání tohoto muže, souhlasí.
Vzhledem k pravdivosti zjištěné infor-
mace byl dotyčný muž předveden
hlídkou MPZ na Policii ČR.

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ 
SYSTÉM (MKDS) POMOHL NAJÍT 
ZTRACENÉHO MLADÍKA
V úterý 12. 3. 2007 v noci, krátce

před půl jednou, se na stálou službu
MP Zlín obrátil operační důstojník
Policie ČR s žádostí o součinnost při
hledání 17letého mladíka.

Uvedl, že jej jeho matka pohřešuje
od odpoledne, kdy měl mladík odejít
zhruba kolem půl třetí z domu a do-
posud o sobě nedal žádnou zprávu.

Strážníkům MP Zlín je mladík dob-
ře známý, neboť v minulosti již takto
několikrát odešel z domu a ví se
o něm, že rád cestuje MHD. Na zákla-
dě těchto zkušeností byly namířeny
kamery MKDS na dostupné zastávky
MHD. 

Krátce po jedné hodině ranní za-
znamenala na MKDS stálá služba MP
Zlín, že na zastávku MHD - náměstí
Práce, přijel trolejbusem muž, odpo-
vídající popisu hledaného mladíka.
Tento pak dále prošel podchodem
a kolem herny ABS šel směrem k tr-
žišti "Pod kaštany".

Na dané místo byla ihned vyslána
hlídka MP Zlín, která mladíka zasti-
hla u zastávky MHD - U zámku. Zde
bylo potvrzeno, že jde skutečně o hle-
daného mladého muže, a proto byla

o celé věci vyrozuměna i Policie ČR,
která poté mladíka převezla do místa
jeho trvalého bydliště.

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN 
UPOZORŇUJE
Městská policie ve Zlíně vydává již

po několikáté opakované a naléhavé
varování, které směřuje zejména ke
starším a důvěřivým spoluobčanům.

Na území města Zlína se v poslední
době objevily opět případy podvodní-
ků, kteří se pod nejrůznějšími zámin-
kami snaží vylákat na důvěřivých
spoluobčanech finanční hotovost.

Poslední případ byl zaznamenán
20. 3. 2007, kdy přibližně 30letý muž
ze Zlína vylákal na starším muži ho-
tovost ve výši 150 Kč. Poškozený MP
Zlín k celé věci uvedl, že se již od po-
čátku kontaktu s dotyčným domní-
val, že se jedná o podvodníka. Tento
však navenek působil velmi slušným
a uhlazeným dojmem, uváděl, že se
momentálně nachází v těžké životní
situaci a i jeho další argumenty zněly
značně naléhavě. Slib, kdy se muž za-
vázal "půjčenou" částku vrátit v odpo-
ledních hodinách, zcela pochopitelně
nedodržel.

MP Zlín proto důrazně varuje
všechny občany, aby neotvírali vstup-
ní dveře svých bytů neznámým oso-
bám, tyto už v žádném případě ne-
pouštěli dovnitř a rozhodně jim
nevydávali jakoukoliv finanční hoto-
vost a to ani v případech, kdy se ji do-
tyčný zaváže v brzké době vrátit. MP
Zlín naopak doporučuje, aby se obča-
né v podobných situacích obraceli na
tísňové linky MP Zlín - 156 a Policie
ČR - 158, kdy jakýkoliv aktuální po-
znatek k pohybu těchto osob může
vést k jejich zadržení a prověření je-
jich případného dřívějšího protipráv-
ního jednání.

KONZUMUJE, ALE NEPLATÍ
Městská policie Zlín velmi důrazně

upozorňuje všechny majitele, provo-
zovatele a obsluhu jednotlivých res-
tauračních zařízení ve městě Zlíně na
neplatiče útraty. Počátkem měsíce
března se ve městě Zlín objevil 38letý
muž, trvale bydlící v obci Koclířov,
okr. Svitavy, přičemž ale o sobě tvrdí,
že ve Zlíně bydlí u svého otce. Muž je
asi 175 cm vysoký, je celkově zane-
dbaného vzhledu. Má tmavé, na krát-
ko střižené vlasy s pleší nad čelem
a postupující směrem k týlu, krátké
vousy s knírkem. MP Zlín obdržela
v průběhu 5 dní několik oznámení, že
se v pohostinských i restauračních
zařízeních tento muž nachází a způ-
sobenou útratu neplatí. 

Abychom předešli dalším možným
problémům tohoto druhu i škod, kte-
ré výše uvedeným osobám v provo-
zovnách vznikají, obracíme na všech-
ny provozovatele restauračních zaří-
zení, aby ve vlastním zájmu zvolili
účinný způsob úhrady za objednaný
alkohol, jídlo i cigarety u osob, u ni-
chž lze předvídat, že nebudou mít pe-
níze na zaplacení vzniklé útraty.

-šš-
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Prezentace
kongresového centra

Zdá se to neuvěřitelné, ale jakoby
najednou končí své druhé funkční
období v pozici rektora Univerzity 
T. Bati ve Zlíně profesor Petr Sáha.

Pamatuji si na první, nesmělé vy-
stoupení zástupců tehdejších dvou
zlínských fakult - včetně P. Sáhy -
před zastupiteli města Zlína. Po vy-
slovení na tehdejší poměry velmi
odvážné myšlenky: "Dovolujeme si
vás - zastupitele - požádat o podpo-
ru vzniku nové zlínské univerzi-

ty" někteří
z tehdej-
ších zastu-
pitelů nevě-
řícně krou-
tili hlava-
mi, ba zpo-
chybňova-
li možný
vznik nové
akademic-
ké institu-
ce. Přesto
však větši-

na z nich, stejně jako tehdejších
poslanců, senátorů i zástupců pod-
nikatelské sféry, vznik univerzity
podpořila.

Po schválení zákona o vzniku
Univerzity T. Bati ve Zlíně oběma
komorami Parlamentu ČR byl ve
shodě všech jmenován tehdejším
prezidentem Václavem Havlem dne
10. května 2001 právě Petr Sáha.

Měla jsem - jako členka Správní
rady UTB - možnost sledovat, jak
rychle kolem sebe profesor Sáha
soustředil tým výjimečně schop-
ných lidí, kteří ve jménu rozkvětu
zdejší univerzity dokázali takřka
nemožné. Pozorovala jsem jeho
způsoby řízení, komunikace, vyjed-
návání a s respektem jsem vždy
znovu konstatovala, že dokáže do-
tahovat věci do zdárných konců
a jak - i když nepříliš hlasitě, ale
o to silněji - se dokáže o rozvoj zlín-
ské vysoké školy poprat. V roce
2004 svůj mandát rektora znovu
obhájil a nyní nastal čas, kdy v le-
tošním roce v měsíci květnu ve
funkci rektora končí. Podle vysoko-
školského zákona totiž může být
jmenován pouze dvakrát za sebou.

Profesor Sáha nyní předkládá ve-
řejnosti ať odborné, či laické "svůj"
účet. Je věru předlouhý a nesku-
tečně odvážný a dynamický.

Pro ilustraci uvádím několik násle-
dujících dat. Za dobu pěti let se
Univerzita T. Bati rozšířila z původ-
ních dvou fakult na pět. Počet stu-
dentů z původních 2 610 v roce 2001
stoupl na více než dnešních 10 000.

Nové fakulty znamenaly nejenom
rozšíření nabídky studijních pro-
gramů o zcela nové, ale také zahá-
jení intenzivní mezinárodní spolu-
práce v nejrůznějších vědních
oborech. A tak se zlínská univerzita
poměrně brzy začlenila do sítě me-
zinárodní asociace evropských uni-
verzit, která sdružuje univerzity
z více než 45 zemí.

Rektor Sáha se však nevěnuje
"pouze" řídící a organizační činnosti,
jak je to běžné, ale velmi úspěšně
působí i osobně na mezinárodním
vědeckém poli. Na svém kontě má
řadu vydaných publikací v zahrani-
čí, je autorem pěti patentů a před-
nesl více než 300 přednášek mimo
ČR v oboru polymerních procesů.

Obecný respekt profesora Sáhy
v akademickém světě vyústil v roce
2006 v jeho zvolení do funkce před-
sedy České konference rektorů.
Stal se tak vůbec prvním mimo-
pražským předsedou, kterému se
této pocty dostalo.

I když ve své současné roli rekto-
ra UTB zanedlouho skončí, čeká jej
další životní výzva v podobě jmeno-
vání prezidentem prestižní meziná-
rodní instituce pro polymery, se
sídlem v New Yorku, na dobu 3 let.

I když pro profesora Sáhu nastal
čas jistě nelehkého loučení s vý-
znamnou a neopakovatelnou eta-
pou jeho života, až do poslední
chvíle intenzivně pracuje na získání
mimořádně vysokých finančních
prostředků z evropských zdrojů pro
rozvoj Univerzity T. Bati i v násle-
dujících letech. 

Pro město Zlín má rozvoj vysoké-
ho školství nezpochybnitelný pří-
nos v podobě nových pracovních
míst, ať už v oborech vědeckých,
pedagogických či službách. O sta-
vebním ruchu, který provází stavby
nových školských či jiných zaříze-
ní, není třeba ani mluvit - jistě je 
viditelný na první pohled. 

Každý, komu se dostane té cti, že
se stane novým rektorem pro násle-
dující funkční období čtyř let, si ji-
stě uvědomí, jak vysokou laťku ve
své rektorské pozici profesor Sáha
nastavil a jen těžko se mu ji podaří
překonat.

Takže nejenom za sebe, ale snad
i za ostatní zlínské občany touto
cestou děkuji rektorovi zdejší uni-
verzity za nezměrnou pracovitost,
diplomacii a úsilí pozvednout měs-
to Zlín mezi tzv. univerzitní města
Evropy. 

S úctou 
Irena Ondrová 

BBAAMMBBIIRRIIÁÁDDAA  22000077
V termínu od 24. do 26. května se uskuteční

ve Zlíně již 8. ročník akce Bambiriáda. Zlín se
tímto řadí mezi dalších 27 měst z České repub-
liky, ve kterých se bude konat ve stejný víkend.
Záštitu nad zlínskou Bambiriádou převzala pri-
mátorka PhDr. Irena Ondrová. 

Pro návštěvníky z řad dětí a mládeže, jejich
rodičů a prarodičů je po celou dobu připraven
bohatý program ve Zlíně na náměstí Míru
a v parku Komenského. Zahájen bude v pátek
25. 5. ve 12 hod. O jeho zajímavou náplň se sta-
rá téměř dvacítka nejrůznějších organizací, kte-
ré se zabývají provozováním volnočasových akti-
vit pro děti a mládež. Podílejí se např. členové
turistických či sportovních oddílů, tanečních
škol a hudebních skupin, domy dětí a mládeže,
výtvarné, pěvecké nebo vědecky zaměřené kluby
a mnoho dalších. 

Během dvou dní si veřejnost bude moci vy-
zkoušet netradiční výtvarné techniky, ověřit své
znalosti či postřeh, protáhnout tělo např. na
umělé lezecké stěně nebo obdivovat rukodělné
výrobky z různých materiálů. Zajímavý program
na podiu je nabitý vystoupeními různých taneč-
ních skupin a sportovních klubů, muzikantů
nebo zpěváků. 

V parku Komenského se mohou ti nejmenší
svézt na dětském kolotoči nebo vyzkoušet nízké
lanové překážky. Na programu je také praporco-
vá show, vystoupení známé skupiny historické-
ho šermu Valmont nebo taneční číslo skupiny
orientálních tanečnic Benkari. 

Letos je zařazen také večerní program. V pá-
tek 25. 5. od 18 hod. zveme všechny náctileté do
kulturního sálu Masters of Rock Café na Čep-
kově na tzv. Bambiparty. Během večera vystou-
pí hip-hopová skupina, taneční klub s ukázkou
moderních tanců spojenou s krátkou lekcí pro
všechny zájemce a další.

Po celou dobu konání Bambiriády je možné
zapojit se do soutěže o zajímavé ceny. Slosování
vrácených kuponů se koná v sobotu odpoledne
na podiu na náměstí Míru. Veškeré bližší infor-
mace o programu jsou uvedeny na webových
stránkách http://www.bambiriada.cz/.

Kamila Damborská

Velkou prezentaci stavby Kongresového cent-
ra Zlín uspořádalo statutární město Zlín.
"Pozvali jsme významné osobnosti z různých ob-
lastí, abychom je seznámili hlouběji s celým
projektem. Chtěli jsme jim připomenout histo-
rické souvislostí místa, kde tato jedinečná stav-
ba vyroste, i hlavní myšlenku a důvody, proč se
město rozhodlo ve Zlíně vybudovat tolik chybějí-
cí centrum kultury," uvedla primátorka města
Irena Ondrová.

Všichni pozvaní hosté se mohli seznámit kro-
mě historie a budoucnosti také se současností.
To znamená se samotným průběhem stavby
i s komplikacemi, které se musely řešit.
Nedílnou součástí tohoto setkání byla také pre-
zentace vrchní části kongresového centra, včet-
ně způsobu řešení akustiky. 

V Kongresovém centru Zlín budou prostory
pro kongresovou činnost i kulturní akce.
Plánovaná kapacita koncertního sálu je 850
míst. "Velmi se těším, až se Zlíňané usadí do po-
hodlných křesel a v sále s výbornou akustikou
si poslechnou koncert klasické hudby. A za tím-
to zážitkem již nebudou jezdit do vzdálených
měst, ale naopak budou své přátele zvát do
Zlína," zasnila se primátorka. Podle jejích slov je
pro město velkou ctí také skutečnost, že kon-
gresové centrum navrhuje světově uznávaná ar-
chitektka Eva Jiřičná. "Věřím, že tento skvost
přiláká turisty do Zlína a ukáže jim, že Zlín je
město s krásnou baťovskou historií, ale i živou
současností," uzavřela primátorka. -mm-
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Nejenom v souvislosti s projednáváním roz-
počtu města, ale i jako reakci na dopisy někte-
rých občanů žijících mimo střed Zlína a neu-
stále poukazujících na to, že město finančně
nepodporuje právě ony "okrajové části", čas od
času stojí za to popsat podrobněji některé in-
vestice.

O opaku výše zmiňovaných stížností napří-
klad svědčí aktuálně investované finance do
budovy malenovického kina. S jeho rekon-
strukcí bylo započato již v minulém roce
a kompletně bude dokončena letos.

Právě v minulém roce byla zcela rekonstruo-
vána vstupní hala, která v současném prove-
dení poskytuje možnost konání i jiných akcí,
než "jen" filmových a znamená značný komfort

pro diváky. Celková částka (včetně interiérů)
činila přes 2 miliony korun. Generální oprava
naprosto nevyhovujícího sociálního zařízení se
blíží půl milionu korun. Zpříjemnění kulturní-
ho prožitku jistě podtrhne i možnost malého
občerstvení (včetně nealka pro školáky).

Díky mimořádné péči vedoucí tohoto kultur-
ního zařízení jsou postupně rozšiřovány běžné
akce o celou škálu dalších. Postupně se obno-
vuje zájem i mladších diváků - včetně stále
stoupajících návštěv školáků. Těším se spolu
s dalšími, že foyer kina se stane místem i pro
instalaci výstav.

Přijďte se přesvědčit i vy, že kultura
v Malenovicích nestrádá.

Irena Ondrová

Investice do okrajových částí města

Zastupitelstvo města Zlína na svém řádném
zasedání 29. března 2007 schválilo nové ná-
zvy ulic a ostatních veřejných prostranství 
na Velíkové - Chrastí, Zvonička, na Kudlově -
Stříbrná, v Kostelci - Jasmínová a ve Zlíně
(Jižní Svahy) - Zelinova, Plesníkova, Vože-
nílkova.

Ulicí Chrastí budou moci obyvatelé místní
části Velíková přicházet k místnímu hřišti.
Název Chrastí je místně jedinečný a nezaměni-
telný. Komunikace vedoucí do bývalého země-
dělského družstva ponese název Zvonička.
V blízkosti kaple, kudy komunikace prochází,
stojí objekt zvonice. Na katastrálním území
Kudlov vznikla ulice Stříbrná, protože se jedná
o komunikaci v blízkosti ulic, jejichž názvy
jsou z řady barevné škály jako Bílá či Žlutá.
Také na katastrálním území Kostelec byla vy-
budována nová komunikace, poblíž které pro-
bíhá výstavba rodinných domů. Na žádost oby-
vatel byl přijat nový název Jasmínová.

Další nově pojmenovávané ulice se nachází
ve Zlíně v lokalitě Jižní Svahy, kde se stavějí
nové byty. Celá síť nově vznikajících komuni-
kací ponese názvy po významných architek-
tech, kteří svou prací přispěli ke zcela jedineč-
né tváři města Zlína.

Páteřní komunikace, která propojuje soubor
obytných domů směrem od staré točny na
Okružní na točnu MHD na Kocandě, je pojme-
nována po architektu Šebestiánu Zelinovi -
Zelinova. Charakteristickým rysem Šebestiá-
na Zeliny (1928 - 1991) bylo propojení archi-
tektury s výtvarným uměním. Z nejdůležitěj-
ších zlínských realizací vybíráme sídliště Jižní
Svahy I. etapa, obytný dům Segment, centrum

Panorama na Jižních Svazích, zimní stadion,
obchodní centrum v Dlouhé ulici, Dům zeleni-
ny (dnes sídlo ČSOB), Dům obuvi (dnes sídlo
firmy Baťa), Dům potravin (dnes Alfa cent-
rum).

Příčky, které navazují na hlavní komunika-
ci, jsou pojmenovány po dalších významných
architektech města - Plesníkova a Voženíl-
kova.

Zdeněk Plesník (1914 - 2003) byl od roku
1937 zaměstnán u firmy Baťa ve Zlíně ve sta-
vebním oddělení. V letech 1948-1976 pracoval
v Centroprojektu Zlín. Projektoval mj. strojí-
renský závod MEZ v Hulíně, hvězdárnu ve
Valašském Meziříčí, filmové ateliéry v Bra-
tislavě, průmyslové stavby v Albánii a Číně
a další. Byl oceněn Cenou města Zlína za rok
2000 především za přínos spojení architekto-
nické estetiky s průmyslově technologickými
požadavky.

Jiří Voženílek (1909 - 1986) se v roce 1937
připojil k projekční skupině Baťových závodů,
aby pod vedením Vladimíra Karfíka realizoval
kromě urbanistických projektů i řadu dílčích
staveb. Protože měl bohaté zkušenosti s pláno-
váním měst, pracoval Voženílek ve zlínské sku-
pině pro regulační plán města a podílel se také
na výstavbě dalších baťovských center, např.
ve slovenských Baťovanech. Zpracoval plány
satelitních měst, např. Best v Holandsku,
Tiszafoldvár v Maďarsku. Po válce vedl staveb-
ní kancelář Baťových závodů a podílel se na
poválečném regulačním plánu města z r. 1946.
Realizoval také dvanáctipodlažní Kolektivní
dům. 

Tomáš Lang, odbor kanceláře primátora

...pod tímto heslem se v letošním roce ko-
ná už VIII. ročník celonárodní sbírky na
podporu lidí s mentálním postižením AK-
CE CIHLA, který tradičně probíhá v Praze,
Brně, Plzni, Opavě a dalších městech.
Letošní ročník je ovšem výjimečný, a to ze-
jména tím, že se poprvé stala regionálním
partnerem této akce i zlínská organizace.
Touto organizací je IZAP - Sdružení pro inte-
graci zdravých a postižených dětí a mládeže
"Chceme žít s vámi", která provozuje
Integrované centrum Slunečnice. Akce cihla
byla v loňském roce vyhodnocena jako nej-
více medializovaná benefiční akce v ČR!

Posláním Akce cihla je podporovat rozvoj
neústavních sociálních služeb v daném regi-
onu, pomáhat lidem s mentálním postiže-
ním na cestě k samostatnosti a nezávislosti,
na cestě k běžnému životu mimo velké ústa-
vy. Akce cihla už osmým rokem připomíná,
že lidé s mentálním postižením nepatří do
zvláštních ústavů, ale že mají právo žít stej-
ně jako jejich vrstevníci mezi ostatními lid-
mi - mezi lidmi s hendikepem či bez něho.
V dnešní době je třeba si uvědomit, že "nor-
mální je být odlišný".

Výtěžek sbírky je určen vždy na vybudo-
vání chráněného bydlení či chráněných dí-
len, díky nimž mají lidé s postižením mož-
nost pracovat a bydlet, naplňovat své sny
a přání. O.s. IZAP použije výtěžek sbírky na
vybudování nové chráněné a sociálně tera-
peutické dílny - mýdlárny. Ta bude sloužit
jako pracoviště a zároveň rehabilitace pro
zaměstnance a klienty organizace, mladé li-
di s mentálním postižením. 

Zlínská Akce cihla 2007 bude zahájena
slavnostním koncertem s programem na
náměstí Míru ve Zlíně dne 22. 5. odpo-
ledne a bude pokračovat do neděle 27. 5.
celodenním stánkovým prodejem symbo-
lických cihel na několika stanovištích ve
Zlíně (náměstí Míru, nákupní centrum
Centro Zlín, Kaufland...). Obyvatelé Zlína
budou moci v této době podpořit finančním
příspěvkem či pouhou svou pozorností a zá-
jmem projekt o.s. IZAP.

Na koncert i k návštěvě stánků Zlínská
Akce cihla 2007 všechny srdečně zvou
zaměstnanci a klienti Integrovaného
centra Slunečnice, které provozuje o.s.
IZAP.

Oficiální záštitu nad Zlínskou Akcí cihla
2007 převzala PhDr. Irena Ondrová, primá-
torka Zlína. Dalším patronem je herec
Městského divadla Zlín Dušan Sitek. Těm
i dalším lidem, kteří akci podpoří, patří vel-
ký dík!

(Více informací a kontakt na koordinátora
Zlínské Akce cihla 2007 Borise Haince na-
leznete na www.slunecnice.us) 

"Zakoupením cihly nám pomáháte žít
stejný život, jako je ten váš. Děkujeme!"

Kupte si cihlu!NNOOVVÉÉ  NNÁÁZZVVYY  UULLIICC

BBLLOOKKOOVVÉÉ  ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ
V níže uvedených termínech a lokalitách

budou pracovníci Technických služeb prová-
dět blokové čištění, tzn. čištění komunikací,
chodníků a asfaltových odstavných ploch.
Pro kompletní úklid chodníku i vozovky je
nezbytně nutné, aby občané respektovali do-
pravní značky "Zákaz zastavení", které bu-
dou v lokalitách umístěny vždy 1 týden před
termínem čištění. Při nerespektování do-
pravního značení může být vaše auto odtaže-
no.

Dodržování zákazu zastavení v lokalitách
dle harmonogramu blokového čištění budou
kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.

16. května 2007: S. Čecha od točny po 
K. Světlé, Podhoří - sídliště

23. května 2007: Tř. Svobody, Husova,
Tyršova, Mlýnská

30. května 2007: Jílová, Luční, Polní
6. června 2007: Středová, Dětská,

U Trojáku, Větrná, Sportovní
13. června 2007: Křiby
20. června 2007: Moravská, Slezská, 

Česká
27. června 2007: Podlesí I, Podlesí II,

Podlesí III
4. července 2007: Hony I, Hony II, Hony III
11. července 2007: Budovatelská, Nad

Vývozem
18. července 2007: Javorová, Slunečná,

Nad Stráněmi
25. července 2007: Družstevní
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Doba od podzimu do nástupu jara je
nejenom obdobím vegetačního klidu,
ale také příležitostí k obnově zeleně.
Pracovníci odboru městské zeleně
(OMZ) jsou často kritizováni, že zeleně
ubývá, že se soustřeďují pouze na ká-
cení. Opak je pravdou. Navíc se neza-
měřují pouze na území města, ale sna-
ží se ovlivňovat i jeho nejbližší okolí.

V roce 2006 vysadil odbor městské
zeleně keře a stromy v krajině kolem
Zlína. Zemědělská krajina je nyní in-
tenzivně obhospodařována na rozsáh-
lých honech zemědělské půdy. Chybí
zde možnost úkrytu a po-
travy pro polní zvěř
a ptactvo, orná půda je
ohrožena vodní erozí.
Proto se vrací postupně
zeleň zpět do zemědělské
krajiny. 

Stromy a keře byly vy-
sazeny kolem polních
cest u obcí Lhotka
u Zlína, Želechovice nad
Dřevnicí, Štípa, Louky
a Salaš v celkové délce ví-
ce než 2 km. Byly vybrá-
ny původní druhy dřevin,
například jabloň lesní,
hrušeň polnička, jeřáb
břek, dřín obecný, ptačí
zob atd. Tyto druhy byly
kdysi součástí krajiny, lidé je v krajině
vysazovali nebo vznikaly náletem. 

Celková investice byla 210 tisíc ko-
run. Podařilo se získat 70 % dotace
z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Práce se uskutečnily po dohodě s uži-
vateli dotčených zemědělských pozem-
ků. 

V tomto roce budou pracovníci
městské zeleně s výsadbami pokračo-
vat přibližně ve stejném rozsahu v ze-
mědělské krajině u Lhotky u Zlína,
Salaše, Malenovic a Štípy.

Odbor městské zeleně poskytuje rov-
něž metodickou pomoc vlastníkům ze-
mědělské půdy, kteří se rozhodnou na
svých pozemcích vytvořit podmínky
pro polní drobnou zvěř. Vznikly tak
například další výsadby keřů a stromů

pro zvěř na pozemcích v okolí
Jaroslavic. 

Vlastníci pozemků, myslivci i občas-
ní návštěvníci krajiny přestávají být
lhostejní a zjišťují, že mohou charak-
ter krajiny ovlivnit.

Nové výsadby stromů a keřů usku-
tečněné v roce 2006 zpevní půdu a bu-
dou působit protierozně. Poskytnou
zvěři potravu i možnost úkrytu. Spolu
s reliéfem krajiny tak budou dotvářet
její neopakovatelný charakter. 

Dále OMZ pokračoval ve výsadbách
cibulovin v rámci programu návratu

květin do města Zlína. Na podzim roku
2006 pracovníci vysadili cibuloviny
podél ulice Okružní a v centru města.
Celkem vysadili 15 000 kusů narcisů
a 27 000 kusů ladoniček.

Na jaře se budou vysazovat letnič-
kové záhony o výměře asi 1500 m2.
Vysazeno bude kolem 28 000 kusů
letniček. Letničky zdobí hlavně parky
v centru města a hlavní náměstí, ale
město Zlín zároveň nezapomíná s vý-
sadbami květin na významnější lokali-
ty zlínských sídlišť. 

Květiny dále pravidelně zdobí i okna
budovy radnice a také bude v roce
2007 instalováno 22 závěsných mís
s květinami na sloupy veřejného osvět-
lení v ulicích Soudní, tř. T. Bati,
Rašínova, na nám. Míru a k novému

katolickému kostelu na
Jižních Svazích. Dále bu-
de květinami a okrasnou
zelení osázeno 70 mobil-
ních betonových truhlíků
především v centru města
a na sídlišti Jižní Svahy.

V Malenovicích na jaře
vysadí pracovníci měst-
ské zeleně 21 stromů, pro
výsadbu jsou použity
především okrasné kve-
toucí stromy. Další vý-
sadby dřevin ve městě se
uskuteční v podzimních
měsících tohoto roku.

Odbor 
městské zeleně

Zlíňany potěší letničky i nové stromkyJJAARRNNÍÍ  ÚÚKKLLIIDD

POZVÁNKA
V pondělí 14. května 2007 v 17 hodin se

uskuteční v prostorách Salesiánského klu-
bu mládeže na Jižních Svazích - ul. Okružní
informační odpoledne o budoucí podobě po-
slední etapy Centrálního parku Jižní Svahy.
Zájemci se seznámí s ověřovací studií pro-
storu budoucího srdce parku, kde je pláno-
vaná stavba vodního biotopu, kavárny s vy-
hlídkou na západní část Zlína a nezbytným
zázemím pro park a prostor pro případné
pořádání menších kulturních akcí. Více in-
formací můžete získat také na interneto-
vých stránkách radnice (www.mestozlin.cz)
nebo na odboru městské zeleně Magistrátu
města Zlína.

Dne 5. 5. 2007 se uskuteční na území měs-
ta Zlína jarní úklid pořádaný odborem životní-
ho prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína a Technickými službami Zlín. Občané
města Zlína mohou odložit v rámci úklidové
akce velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad.

Ve stanovenou sobotu budou od 9 do 16 ho-
din v níže uvedených lokalitách přistaveny vel-
koobjemové kontejnery nebo speciální vozidlo
Technických služeb Zlín.

Sobota 5. 5. 2007: 
Malenovice - ulice Mlýnská 
Malenovice - ulice Zabrání 
Malenovice - ulice Brigádnická 
Náves Louky 
Podhoří - ulice Svat. Čecha na sídlišti u ga-

ráží 
Prštné - Kútíky 
Mladcová - Nadhumení 
Mokrá - u bývalého dětského domova
Lokalita Zlínské Paseky - točna MHD 
Jižní Svahy - Nad Stráněmi 
Jižní Svahy - Valachův žleb 
Jižní Svahy - Na Honech I
Jižní Svahy - Podlesí II 
Jižní Svahy - Středová " u hřiště" 

SBĚR STARÝCH VOZIDEL
V sobotu 5. 5. 2007 od 9 do 12 hodin mohou

majitelé starých vozidel odevzdat svá vozidla
v areálu Technických služeb Zlín v Loukách.

Vozidlo musí mít motor i převodovku. 
Doklady nutné k předání vozidla - autovra-

ku:
- velký technický průkaz
- občanský průkaz majitele 

Návrh Centrálního parku Jižní Svahy.
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JAK JSEM SE STAL PLAVČÍKEM
Kam si jít ve Zlíně zasportovat? Nabízí

se návštěva městských lázní, jít si za-
plavat. Člověk se protáhne, může si dát
pořádně do těla nebo se jen poflakovat.
Prostě pohoda.

První překvapení mě čekalo, když
jsem parkoval auto. Budu platit vstupné
a oni si tu ještě postaví parkovací auto-
mat. To je služba veřejnosti!

Na pokladně jsem zaplatil stokoru-
nou, kterou jsem si doma nachystal na
zálohu skříňky. Takže zpět a rozměnit
si. U výdeje klíčů jsem si pak pro jistotu
vzal i bezpečnostní skříňku, a tak byla
celá předchozí transakce vlastně zby-
tečná.

V šatně kolem mě nonšalantně proplul
manekýn, který si vyzul boty až u skříň-
ky. Tak jsem šel taky. A kde se vzala, tu
se vzala lázeňská. A hned, že se tady
přezouvá a kdo to má pořád uklízet
a tak dále. S úšklebkem jsem sundal
boty a víc babu neposlouchal. Je to
snad její práce čistit tady podlahu, ne?!
A navíc, proč uklízí teď a tady, když se
převlíkám.

Ve sprchách mě uvítala typická vůně
dezinfekce a mokrý záchodový papír na
stěnách a na podlaze. Jasné stopy hry
malých kluků. Kde je lázeňská teď?

S rozběhem jsem skočil do bazénu.
Bohužel jsem si nevšiml dámy v letech,
které z vody trčela jen natupírovaná hla-
va. Její sportovní výkon se omezoval na
to nenamočit si vlasy. Podle mého názo-
ru jsem skočil dostatečně daleko.
Pravda, trochu jí zvlhl účes, ale s něja-
kou tou kapkou vody musí v bazénu holt
počítat. Jen jsem vyplul na hladinu, už
mě měl. A prý neskákej z boku, chovej
se slušně. Plavčíci jsou podle mě jenom
frajeři, kteří celý den nic nedělají, jen
očumují ženské nebo pozorují vodu
a pak se vytahují.

A proč mi sakra na pokladně neřekli,
že je tu plno a není tu natažená dráha
pro kondiční plavání? Chvilku jsem klič-
koval v bazénu a pak jsem radši zmizel
do páry. Kde jinde si člověk odpočine?
Relaxoval jsem, ale jen do doby, než při-
šel asi nějaký skalní a začal si drhnout
paty pemzou. Což rozhodně nebylo este-
tické a hygienické už vůbec ne.

Poslední kapkou, pokud nepočítám to,
že jsem v ponožkách šlápl do kaluže vo-
dy u východu ze šaten, byl doplatek za

pozdní vrácení klíče, který po mně chtě-
la pokladní. Asi ještě nikdy neslyšela
o akademické čtvrthodince. Chvilku
jsem se handrkoval, ale nakonec jsem
žádný doplatek neplatil.

POHLED 
Z DRUHÉ STRANY
V létě jsem měl možnost střihnout si

brigádu jako plavčík. A tehdy se můj po-
hled na nejrůznější problémy spojené
s provozováním městských lázní výraz-
ně změnil. Ale popořadě. Než jsem mohl
začít pracovat jako plavčík, musel jsem
projít výkonnostními testy z plavání
a potápění a také kurzem záchrany to-
noucího a v neposlední řadě kurzem

první pomoci. Myslel
jsem si, že si budu zá-
klady pamatovat z dob
autoškoly. Nevzpomněl
jsem si na nic. Navíc při
krizové situaci si nemů-
žete dovolit dlouho vzpo-
mínat nebo pochybovat
o tom, co máte dělat. 

Zkrátka jsem přestal
přemýšlet jen z pohledu
zákazníka. A rád bych
vás s mými postřehy se-
známil.

Začnu u parkoviště.
Placené je proto, aby mě-
li návštěvníci v průběhu
dne vůbec šanci zapar-
kovat blízko lázní. Cena

10 Kč na 2 hodiny je opravdu symbolic-
ká a šetřílci můžou přijít pěšky nebo
zkusit zaparkovat na okolních místech.
Ta jsou zcela zdarma, bývají ovšem ob-
sazena celý den, protože lázně jsou té-
měř v centru města a parkují tu lidé, kte-
ří odstaví auto a jdou do práce.

Pokladní mohou někdy vypadat roz-
mrzele. Jsou to taky jenom lidi a jsou
první na ráně stížností zákazníků.
Možná jenom drobnosti, ale i ty se do-
káží naskládat. A umím si představit, že
z těch zhruba 500 lidí, kteří v průběhu
dne navštíví městské lázně, se nějací
nepříjemní najdou. Mně osobně dokáže
srážka s blbcem docela solidně pokazit
den. Vsadím se ale, že i naštvaná po-
kladní vám dokáže úsměv oplatit. Tak
se nebojte usmát, je to zadarmo! Tady,
stejně jako kdekoliv jinde platí, že oby-
čejná slušnost zpříjemní jak pobyt zá-
kazníkům, tak i práci za-
městnancům.

A víte, co je to za prá-
ci, dělat lázeňskou? Tyto
dámy od nás zakoušejí
snad největší příkoří.
Leckdy se k nim chová-
me jako k otrokyním, je-
jichž jedinou prací je
chodit a uklízet po nás.
Kdo z nás by chodil do
špinavých lázní? Pokud
uděláme nepořádek, do-
platí na to i jiní. Není
v silách lázeňské být
všude. A to, že nejdou
pro káravé slůvko dale-
ko, ostatně my k nim ta-
ky nejsme vždy slušní,

je zčásti dáno tím, že mají přímo stano-
venu povinnost upozornit zákazníka na
jeho nevhodné chování. Co se týká po-
vinné dezinfekce; myslím si, že jim, stej-
ně jako nám, nemusí zrovna vonět. Je to
ovšem nutné z hlediska hygieny, která
je pravidelně kontrolována Krajskou hy-
gienickou stanicí.

Práce plavčíka je z pohledu lidí posu-
zována jako nicnedělání. Ono to tak ně-
kdy skutečně vypadá. Zábavná mi při-
jde jedna z pouček, kterých se mi jako
začátečníkovi dostalo, a sice, že plavčík
se nemá pohybovat rychle, protože to
budí mezi lidmi paniku. Je to podobné
jako u hasičů. Vypadá to, že jste u ba-
zénu zbytečně, ale když má někdo ve
vodě problémy, je to na vás. Pokud má-
te pocit, že vás plavčík neustále sleduje,
je to důkaz, že dobře plní svou práci.
Vzhledem k tomu, že má na starosti ce-
lý bazén, je jasné, že se snaží předchá-
zet případným úrazům tím, že vyžaduje,
aby se dodržoval provozní řád.

Kolik je lidí v bazénu a jak jsou na-
táhlé dráhy si můžete lehce zjistit. Stačí
se slušně zeptat. Pokladní vás obvykle
pustí podívat se na galerii. A když jsme
u pokladních, bylo by vhodné vracet klí-
če včas. Přetažení času do 10 minut se
ve Zlíně zatím toleruje, což není samo-
zřejmostí. Když jsem si byl v Brně na
Kraví hoře zaplavat a vracel jsem klíče
od skříňky o 2 minuty později, pokladní
po mně chtěla zaplatit celou další hodi-
nu. Byla neoblomná, a tak jsem se vrá-
til a ještě si zaplaval. Podruhé jsem si
dal pozor, abych se nezdržel.

Tak mě napadá, kolik z vás si přečet-
lo provozní řád? Pokud jste ho ještě ne-
četli, můžu vám ušetřit čas. Stačí, když
se budete chovat slušně a ohleduplně,
protože právě to je jeho obsahem.
Městské lázně tu nejsou jen pro vás, ale
také pro ostatní. A ruku na srdce, ne-
chováte se občas podobně jako já dřív?!

Víte, že městské lázně nabízejí také
fitnes, masáže nebo saunu? A přemýš-
leli jste někdy nad tím, jak náročná je
správa bazénů a areálu lázní, jaké jsou
hygienické předpisy, kolik lidí je potře-
ba, abyste si mohli jít zaplavat? Přijměte
pozvání a v příštích číslech nahlédněte
pod pokličku společnosti STEZA Zlín,
spol. s r.o., která provozuje městské láz-
ně a letní koupaliště Zelené.

(jm)
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Jeden den v životě ženy, která znovu hledá smysl života.
V hlavní roli Iva Bittová. Režie: Alice Nellis

22. května kino NEHRAJE
Agentura  Zbyňka Žídka z Opavy pořádá talk show
"HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE"
Jako hosté vystoupí Jan Kraus a Heidi Janků. 
Začátek v 19 hodin

24. května - 26. května
(V době uzávěrky magazínu nebyly známy podrobné tech-
nické údaje - sledujte programové plakáty kin.)
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
USA-2007-Falcon-(12)
Třetí pirátské dobrodružství s neodolatelným Johnnym
Deppem. Režie: Gore Verbinski

27. května - 1. června 
47. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 
- ZLÍN 2007

Hrajeme v sobotu v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. 

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

5. 5. VLÁČEK KOLEJÁČEK - 65 minut
Jak štěňátko dostalo chuť na med, Ferda
Mravenec, Aladinova lampa (100+1 noc), Vláček ko-
lejáček, Krtek a televizor, Ukradené sluchátko

12. 5. O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
- 63 minut
O princezně, která všechno viděla, Krtek a ježek,
Železné boty a další.

19. 5. KAMARÁD KRTEČEK - 78 minut 
Krtek zahradníkem, Jak krtek ke kalhotkám přišel,
Krtek a autíčko 

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

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

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

1. května  v 19 hodin       FK ANÝZ
DĚLNÍKOVA SMRT
Rakousko-2005-122 minut-titulky-premiéra-AČFK-(0)
Šest kapitol a šest podob dělnické práce na přelomu tisíciletí.
Režie: Michael Glawogger

3. května v 19 hodin                                                           
SPIDER-MAN 3 - PŘEDPREMIÉRA
USA-2007-předpremiéra-Falcon
Sam Raimi nám přináší už třetí dobrodružství pavoučího 
muže.

4. - 6. května  v 17 hodin   
PRÁZDNINY PANA BEANA
Velká Británie-2007-90 minut-Bontonfilm-(0)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas... V hlavních rolích Rowan
Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden. 
Režie: Steve Bendelack

4. a 5. května  v 19.30 hodin
HANNIBAL  - ZROZENÍ
Francie/VB/USA-2007-120 minut-titulky- SPI-(15)
Vstupte do temné mysli Hanibala Lectera...
Režie: Peter Webber

7. května   v 19 hodin   (a)
KNIHA REKORDŮ ŠUTKY
Srbsko/Černá hora/ČR/SR/Finsko-2005-79 minut-titulky-
premiéra-PalacePictures-(12)
Šutka je největší romská osada na Balkáně. Jeden tamní ry-
bář nám bude průvodcem zábavnou cestou za neuvěřitelnými
disciplínami, osudy a rekordy, na které nenarazíte nikde jin-
de na světě.

8. května  v 19 hodin       FK ANÝZ
DOPISY Z IWO JIMY
USA-2006-141 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Příběh bitvy o Iwo Jimu očima japonských vojáků. 
Režie: Clint Eastwood

10. května v 19 hodin                
VRATNÉ LAHVE
ČR-2007-103 minut-Falcon-(0)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... V hlavních
rolích Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová,
Jiří Macháček. Režie: Jan Svěrák

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

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

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

tel. 577 432 936

1. - 2. května  v 17  hodin  
ROBINSONOVI
USA-2007-90 minut-animovaný-český dabing-premiéra-Fal-
con-(0)   
Nejnovější animovaný film z produkce studia Walta Disneye.
Režie: Stephen Anderson

1.  - 2. května   v 19.30 hodin  
BESTIÁŘ
ČR-2006-113 minut-premiéra-Bioscop-(15)
Romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové  -
v hlavních rolích Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut,
Miroslav Etzler. Režie: Irena Pavlásková

3. května v 17 a v 19.30 hodin      (a)
KDO JE TADY ŘEDITEL
DÁNSKO-2006-100 minut-titulky-Artcam-(15)
Tentokrát nebudeme plakat, Lars von Trier natočil komedii...

4. - 8. května v 17 a v 19.45 hodin 
a 9. května  jen v 17 hodin 
SPIDER-MAN 3
USA-2007-Falcon
Úspěšná filmová sága podle známého komiksu se blíží k vyvr-
cholení, v němž nebude nouze o překvapivé zvraty. V hlavních
rolích Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco  
Režie: Sam Raimi

7. května   v 10 hodin    FILMOVÝ KLUB SENIORŮ  
PRÁZDNINY     
USA-2006-135 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život!
V hlavních rolích komedie  Cameron Diaz, Kate Winslet
a Jude Law. Režie: Nancy Meyers

9. května  v 19.30 hodin     
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu

DÉJÁ VU
USA-2006-128 minut-titulky-Falcon-(12)
Podmanivý akční thriller   se točí okolo tajemného pocitu dé-
ja vu, který provází agenta vládní agentury ATF Douga Carlina
(Denzel Washington) při vyšetřování rozsáhlého bombového
útoku. Režie: Tony Scott

10. května v 17 a v 19.30 hodin    (a)
ŠTĚSTÍ NA DOSAH 
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-Falcon (0)
Chraňte si své sny... V hlavní roli Will Smith. Režie: Gabriele
Muccino

11. - 13. května v 17 a v 19.30 hodin  
a 14. - 16. 5. jen v 17 hodin
VRATNÉ LÁHVE
ČR-2007-95 minut-Falcon-(0)
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... Rodinná ko-
medie Zdeňka a Jana Svěrákových

14. - 16. května v 19.30 hodin 
DREAMGIRLS
USA-2006-130 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Filmový muzikál zachycuje trnitou cestu za slávou v podání
dívčího tria Dreamettes. Režie: Bill Condon

16. května ve 14 hodin      
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

CESTA DOMŮ
Čína-1999-95 minut-titulky-AČFK-(12)
V okouzlujícím příběhu o lásce a ztrátě jsou ve hře dvě srdce.
Učitel, jenž chce předat své znalosti další generaci, a dívka
z venkova (Zhang Ziyi). Režie:  Zhang Yimou

17. května v 17 a v 19.30 hodin   (a)
FONTÁNA
USA-2006-97 minut-titulky-premiéra-Bonton-(12)
Co kdybyste mohli žít věčně? V hlavní roli Hugh Jackman
a Rachel Weiss. Režie: Daren Aronofsky

18. - 23. května  v 17 a v 19.30 hodin (kromě 22. května)
TAJNOSTI
ČR-2007-premiéra-Bontonfilm

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
11. - 13. května v 17 hodin
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
USA-2007-95 minut-český dabing-SPI-(0)
Filmová adaptace celosvětově úspěšného bestselleru
Katherine Patersonové. Dva hlavní představitelé, Jess a Leslie,
vytvoří imaginární království Terabithia, plné kouzelných by-
tostí, ve kterém se stanou králem a královnou... 
Režie: Gabor Csupo

11. a 12. května v 19.30 hodin
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
USA-2006-132 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti v situaci válečné vřa-
vy. Režie: Clint Eastwood

14. května v 19 hodin        (a)
CLERKS - MUŽI ZA PULTEM 
USA-2006-97 minut-titulky-premiéra-Palace Picture-(15)
Komedie o dvou prodavačích v rychlém občerstvení. 

15. května v 19 hodin      FK ANÝZ
GOOD BYE LENIN
Německo-2003-118 minut-titulky-HCE
NDR na věčné časy - na 79 m2. Režie: Wolfgang Becker

17. května v 19 hodin - PŘEDPREMIÉRA
TAJNOSTI
ČR-2007-předpremiéra-Bontonfilm
Jeden den v životě ženy, která znovu hledá smysl života.
V hlavní roli Iva Bittová. Režie: Alice Nellis

18. - 19. května v 17 hodin
PUSINKY
ČR-2007- premiéra-HCE
Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál... 
Režie: Karin Babinská

18. a 19.  května v 19.30 hodin a 20. května v 17 hodin
300: BITVA U THERMOPYL
USA-2006-117 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Věčnou slávu mají na dosah ruky...  Do antického světa se
znovu vydáme v adaptaci comicsu, líčícího bitvu u Thermopyl
z roku 480 př. n. l. Režie: Zack Snyder                                  

21. května v 19 hodin  (a)
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ
Nizozemsko/Německo/Švédsko-2007-97 minut-premiéra-
CinemArt
Hladivý příběh z Holandska - na sportovce století je nomino-
ván zcela neznámý muž, který vynikal zvláštním nadáním -
uměl sedět na kůlu. Režie: Mischa Alexander

22. května  v 19 hodin      FK ANÝZ
OLIVER TWIST
Velká Británie/ČR/Francie-2005-130 minut-titulky-SPI-(12)
O mladém sirotkovi, který se přimotá k partě kapsářů - podle
románu Charlese Dickense. Režie: Roman Polanski

24. května  KINO NEHRAJE 

25. května v 17 hodin      FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
21 GRAMŮ
USA-2003-125 minut-titulky-Hollywood-(15)
Je to příběh naděje a lidství, nezlomnosti i přežití. 
Režie: Alejandro González Iňárritu                                        

25. - 26. května v 19.30  hodin
DOPISY Z IWO JIMY
USA-2006-141 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Příběh bitvy o Iwo Jimu očima japonských vojáků. 
Režie: Clint Eastwood

26. - 27. května  v 17 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
USA/Francie-2006-103 minut-český dabing-Bioscop-(0)
Podívaná pro malé i velké - v hlavních rolích Freddie
Highmore, Madona, Snoop Dogg, Mia Farrow. Režie: Luc
Besson

28. května v 19 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA 
USA-2007- premiéra-Falcon  
Třetí pirátské dobrodružství s neodolatelným Johnnym
Deppem. Režie: Gore Verbinski

27. května - 1. června 
47. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 
- ZLÍN 2007

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Hrajeme v neděli v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. - PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

6. 5. MALÝ BLESK - 63 minut
Krakonoš a fousatá Dontovka, Cvrček a housličky,
Létající koberec a další.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Kvě ten  v  ku l tu ře



13. 5. BRUNDIBÁŘI - 78 minut
Těší mě, O mistra basy, Stavitelé pyramid, Opojeni
zvukem a další.

20. 5. KRAKONOŠOVY POHÁDKY II. - 74 minut
Co to bouchlo, Krakonoš a strašidlo, Krakonoš
a ovčák a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz, 

e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

2. středa v 19 h - 2. abonentní řada
N. Simon: VÝBORNÁ KACHNA

3. čtvrtek v 10 h
N. Tanská - Z. Mikotová: PUF A MUF

4. pátek v 19 h - 7. abonentní řada
W. Shakespeare: KRÁL LEAR

5. sobota v 19 h - 8. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: KDO HLEDÁ, NAJDE

Mezinárodní divadelní festival 
SETKÁNÍ 2007 STRETNUTIE

7. 5. v 19 h
V. Klimáček: HYPERMARKET
Velký sál - Slovenské národné divadlo Bratislava

8. 5. v 19 h
J. Kaczmarski - R. Talarczyk: 
KRZYK według Jacka Kaczmarskiego
Velký sál - Teatr Rozrywki Chorzów

9. 5. v 10 h
N. Simon: VÝBORNÁ KACHNA
Velký sál - Městské divadlo Zlín

9. 5. v 19 h
S. Štepka: SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
Velký sál - Radošinské naivné divadlo Bratislava

10. 5. v 10 h
R. Kipling, H. Mikolášková: MAUGLÍ
Velký sál - Divadlo Polárka Brno

10. 5. v 19 h - 3. abonentní řada
A. P. Čechov: IVANOV
Velký sál 
- Slovenské komorné divadlo Martin

11. 5. v 10 h
J. K. Tyl - V. Peška: CESTA DO AMERIKY LODÍ
I ARTÉSKOU STUDNOU aneb Pečení holubi
Velký sál - Městské divadlo Zlín

11. 5. v 19 h - 4. abonentní řada
V. Hugo, P. Šimák: 
LUCREZIA BORGIA - SRDCE A JED
Velký sál - Středočeské divadlo Kladno

12. 5. v 19 h
T. Stoppard: ROCK’N’ROLL
Velký sál - Národní divadlo Praha

15. úterý v 10 h
W. Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

16. středa v 9 a v 11 h
J. Uhlíř: HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI

16. středa ve 14.30 h - 25. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

19. sobota v 19 h - 6. abonentní řada
N. Simon: VÝBORNÁ KACHNA

21. pondělí v 10 h
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála: LIMONÁDOVÝ JOE

22. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

23. středa v 17 h - 21. abonentní řada
VÝBORNÁ KACHNA

24. čtvrtek v 10 h
K. Čapek: R.U.R.

MĚSTSKÉ DIVADLO

25. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

26. sobota - 10 - 13 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DIVADLE

26. sobota v 19 h
LIMONÁDOVÝ JOE

27. neděle ve 14.30 h - poslední představení
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb Jenom jako

29. úterý v 10 h - mimo předplatné 
a ve 14.30 h - 27. abonentní řada
30. středa v 10 h - mimo předplatné
M. Macourek - J. Soprová: MACH A ŠEBESTOVÁ
Slezské divadlo Opava

30. středa v 19 h - 2. abonentní řada - derniéra
A. N. Ostrovskij: KDO HLEDÁ, NAJDE

Mezinárodní divadelní festival 
SETKÁNÍ 2007 STRETNUTIE

8. úterý v 17 h
J. Hatcher: PICASSO
Divadlo Ungelt Praha

10. čtvrtek v 16.30 h
M. Lasica, J. Satinský: DON QUIJOTE
Štúdio L&S Bratislava a Divadlo Kalich Praha

12. sobota v 15.30 h
J. W. Goethe: SPŘÍZNĚNI VOLBOU
Dejvické divadlo Praha

4. pátek v 16.30 hodin
Barbora Vaculová: ŽUMPA 
(inscenované čtení) v rámci festivalu Literární květen

Mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ 2007
STRETNUTIE

7. pondělí ve 14 h
E. A. Poe: JÁMA A KYVADLO
- DERNIÉRA
Městské divadlo Zlín

7. pondělí ve 22.30 h
P. Pýcha, J. Rudiš: STRANGE LOVE
Činoherní studio Ústí nad Labem

8. úterý v 15 h
A. Veteranyi: PREČO NIE SOM ANJEL
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica

8. úterý ve 22 h
P. Kolečko: BRITNEY GOES TO HEAVEN
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

9. středa ve 14.30 h
J. Nvota: PODIVNÁ ŠTACE
Divadelní spolek Frída Brno

10. čtvrtek ve 14.30 h
P. Baďura: FRIDA, FRIDA KAHLO
HaDivadlo Brno

10. čtvrtek ve 22.30 h
M. McDonagh: LEBKA Z CONNEMARY
Švandovo divadlo Praha

11. pátek v 15 h
F. Zeller: TEN TŘETÍ
Klicperovo divadlo Hradec Králové

11. pátek ve 22 h
D. Jařab: ŽIŽKOV
Pražské komorní divadlo Praha

12. sobota ve 14 h
J. Adámek: TIKÁ TIKÁ POLITIKA
Alfréd ve dvoře Praha

14. pondělí v 19 h
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

17. čtvrtek v 19 h
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU

STUDIO „Z“

MALÁ SCÉNA
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3. čtvrtek v 19 h - zadáno
HELLO, DOLLY!

18. pátek v 19 h - zadáno
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE, POLETÍME...
aneb Neklidná noc

24. čtvrtek v 19 h - derniéra
MATYLDA A EMÍLIE aneb CO DĚLAT...

28. pondělí v 19 h
HELLO, DOLLY!

29. úterý v 19 h - zadáno
HELLO, DOLLY!

7. pondělí v 16.30 h
KONCERT - skupina PASS
- hudební panoptikum SENZACE PŘÍŠTÍHO LÉTA
nádvoří divadla 

8. úterý v 11 h
HLEDÁME RADOST - pouliční představení
- Vyšší odborná škola herecká Praha
nádvoří divadla

8. úterý ve 14 h - premiéra
Dodo Gombár, Vladimír Fekar
BLÁZNI JSME DIVADLEM 
- pouliční představení 
nádvoří divadla - Městské divadlo Zlín

9. středa v 17 h
HRANATÝ STŮL
O SOUČASNÉM ČESKÉM A SLOVENSKÉM DRA-
MATU
Divadélko v klubu - divadelní rozprava

9. středa ve 22 h
4 x 4 x 4 = TŘETÍ VĚK
komponovaný večer inscenovaných čtení
Studio Z - Městské divadlo Zlín

10. čtvrtek v 17 h
Dodo Gombár, Vladimír Fekar
BLÁZNI JSME DIVADLEM - pouliční představe-
ní
nádvoří divadla - Městské divadlo Zlín

11. pátek v 17 h
Jakub Nvota
HAMLET, alebo nález lebky 
- pouliční představení
nádvoří divadla - Túlavé divadlo

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Štefánikova 2987,www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

Začátky představení v 19 hod., pokud není uvedeno jinak.

3. 5. TRŮN MILOSRDENSTVÍ - Divadlo UNGELT Praha
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler, vstupné 320 Kč
5. 5. BLÍZKOST V POKUSECH 
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a živo-
tem v dotecích.
Vstupné 60 Kč. Představení je do 16 let nevhodné
7. 5. MADAME MELVILLE 
Program kavárny Café Malá scéna, začátek v 19.30 h, vstup-
né 40 Kč
14. 5. Fráňa Šrámek: STŘÍBRNÝ VÍTR - PREMIÉRA
Romantická klasika v rockovém hávu Zdenka Kluky
a Progressu 2, vstupné 60 Kč
17. 5. SAMIZDAT divadlo pantomimy REST - ART Praha,
vstupné 180 Kč
25. 5. VEČER KRÁTKÝCH FILMŮ
Komponovaný večer krátkých filmů V. Kadrnky (FAMU) a scé-
nického čtení z REZIDENCE Schlecht Freund - divadlo Na
blízko Praha. Hrají: V. Rašilov a E. Jenický
3. 6. O PEJSKOVI A KOČIČCE - PREMIÉRA
Pohádka, začátek v 15.30 h, vstupné 40 Kč

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

MALÁ SCÉNA

OFF PROGRAM FESTIVALU

DIVADÉLKO V KLUBU
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Malá scéna ZUŠ Zlín
Tel.: 577 432 079; www.artfilm.cz/charlie 

Vždy ve středu
2. května v 19.30 hod., premiéra, vstupné 60 Kč
VŠICHNI DO JEDNOHO
ČR 2007, 106 min., scénář a režie Karel Žalud
Tragikomedie ze sklepa

9. května v 19.30 hod., premiéra, vstupné 65 Kč
KDO JE TADY ŘEDITEL? (THE BOSS OF IT ALL)
Dánsko 2006, 100min., titulky. Scénář a režie: Lars von Trier 

16. května v 19.30 hod., výstava foto, vstupné 50 Kč
CESTA DO NEZNÁMA
Dokument ČR, 35min., scénář a režie: Michal Tománek - do-
plněno besedou

23. května v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
SKICI FRANKA GEHRYHO (SKETCHES OF FRANK GEHRY)
USA 2005, 83 min., titulky, dokument - režie: Sydney Pollack

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Aleš Růžička - malířská tvorba do 10. 6.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Abstrakce 1. poloviny 20. století 
ze sbírek GHMP do 3. 6.

Stálá expozice 
České výtvarné umění poloviny 20. století

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

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

3. 5. v 19 hodin, Dům umění 
J. Brahms: Koncert pro housle D dur, op. 77
L. Janáček: Taras Bulba
Sólista: Jan Fišer, housle
Dirigent: Jakub Hrůša

10. 5. v 19 hodin, Dům umění 
M. Hybler: Koncert pro hoboj
J. Brahms: Uherské tance, výběr
A. Borodin: Polovecké tance
L. Bernstein: Symfonické tance z West Side Story
Sólista: Vilém Veverka, hoboj
Dirigent: Jakub Hrůša

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty po celou kon-
certní sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu umění, 
po - čt 14.30 - 17 h, v den koncertu 14.30 - 20 h.

Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice pouze ve
čtvrtek.
Změna programu vyhrazena.

Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webové ad-
rese: www.fbmzlin.cz

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

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

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

velký sál
do 3. června 2007
KRASOHLED
Výstava Krasohled zavádí návštěvníky muzea do první polovi-
ny 20. století a ukazuje jim, jak v té době trávily svůj volný čas
děti a mládež. 

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE

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

spojovací chodba
do 3. června 
Brumovský hrad v proměnách staletí
Příběh významného, původně královského hradu nad
Vlárským průsmykem, který se po letech archeologického 
výzkumu zařadil mezi nejnavštěvovanější památky východní
Moravy.

MUZEJNÍ ČTVRTEK
24. května 2007 v 18 hodin
ROUTE 66
"Poprvé jsem Route 66 projel na podzim roku 1998 na kole.
Své dojmy, zkušenosti a zážitky jsem zveřejnil v knížce Route
66 - na kole po Hlavní ulici Ameriky a stal jsem se členem
National Historic Route 66 Federation. Protože jsem napsal
několik článků a reportáží do českých novin a časopisů, zača-
li se mi ozývat četní nadšenci, kteří už na Route 66 byli nebo
se na ni chystali. Tak jsem se stal jakousi neoficiální infor-
mační centrálou a poradnou pro otázky Route 66."
Přednáší Zdeněk Jurásek, rádio Kiss Publikum Zlín.

DEN MUZEÍ A GALERIÍ
18. května 2007, 9-12, 13-16.30 hodin
Vstup do muzea zdarma, doprovodný program 
(viz propagační materiál muzea a www.muzeum-zlin.cz)

OBJEKTY POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORA-
VY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se 
nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města -
budova č. 1. 
Otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka v 16 hodin, pondělí zavřeno.
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
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
- Pravěk jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou ře-
meslnických dílen a výrobků
Otevírací doba:
pondělí zavřeno, květen-srpen 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu 
Kontakt: 
Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 
tel.: 577 103 379; 577 119 582, 
kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice

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

JAZYKOVÉ KURZY v novém školním roce 2007/2008
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených
lektorů: angličtina (od úplných začátečníků až po úroveň
FCE), dále němčina, francouzština, italština, španělština, ruš-
tina.
Přípravky k přijímacím zkouškám na střední školy (JČ a MA)

NOVINKY:
ANGLIČTINA pro seniory
Dopolední (i odpolední) výuka v centru Zlína, kvalifikovaní
lektoři, různé stupně pokročilosti, ukázková hodina ZDARMA!
ANGLIČTINA pro děti předškolního věku

POHYBOVÉ KURZY v novém školním roce 2007/2008 
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže a cvičí se při hudbě.
Na formování a posilování postavy:
kalanetika, aerobic mix, body styling, kick box aerobic, fit
ball, kondiční cvičení, pilates, pilates mix, kondiční pilates
Zdravotní kurzy:
fitnes jóga, pilates+jóga, speciál zdravotní - gynegymnastika,
cvičení od hlavy po paty, rehabilitační cvičení na balonech ne-
bo na lehátkách, tai-či, cvičení pro baculky
Zájmový kurz - škola šermu kordem

Kurzy pro děti:
Junior aerobic - od 4 do 14 let
Sebeobrana pro kluky i holky - od 9 do 15 let
Pohádkové cvičení pro děti ve věku 3 - 5 let

DŮM KULTURY

Klubíčko - cvičení pro děti od 3 do 4 let
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhoten-
ství a porod

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

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, Dům kultury Zlín - tel. 728 989 184
Zápis do výtvarných kurzů na nový šk. rok 2007/08 ve
dnech 23.-24. 5., 12 - 17 hod.
Výtvarné kurzy pro děti (5-16 let), večerní kresba podle mode-
lu, malířské techniky, knihařský kurz, další krátkodobé kur-
zy - inf. u zápisu, při úhradě kurzovného 5% sleva.
Nabídka do konce června:
VEČERNÍ KRESBA PODLE MODELU, vždy v pátek 
18.15 - 20.45 - 1 LEKCE -150 Kč, knihařské papíry - 17. 
a 24. 5. 17.30 - 20 h.

Připravujeme:
Prázdninové kurzy - KRESBA podle modelu v termínech:
9. - 14. července - 16 - 19 hod., 27. srpna - 1. září - 16 - 19
hod. - vyučuje René Hábl, ak. malíř.
Přihlášky a informace při zápisu 20. a 21. 5. (12-17 hod.) 
nebo tel. 728 989 184

VÝSTAVA ve III. et. DK:
Netradiční batika a textilie
- práce dětí výtvarného kurzu v DK - květen - červen.

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),

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

3. 5. v 17 hodin "OBRAZY jako my aneb únik z reality".
Slavnostní zahájení prodejní výstavy obrazů autorek z výtvar-
ného kurzu malířské techniky Věry Machalínkové. Výstava po-
trvá do 6. června 2007.
11. 5. v 17.30 hodin "Večer poezie", který pořádá Charita
Zlín ke Dni matek. Poezii Jaroslava Seiferta přednese Mgr.
Zdeněk Novotný. Hudební doprovod Ondřej Špaček, student
brněnské konzervatoře a pěvecká skupina "4".
14. 5. v době od 17 do 20 hodin Magistrát města Zlína - od-
bor zeleně, informativní odpoledne na téma Centrální park
JS.
25. 5. v 17.30 hodin "Poezie". Volné setkání příznivců 
poezie a hudby s možností vlastní prezentace.
7. 6. v 17 hodin vernisáží zahájení prodejní výstavy obrazů
mladé výtvarnice Jany Gerychové. Výstavu pod názvem
"Krása ve své barevnosti" možno zhlédnout v galerii na
Podlesí do konce měsíce července 2007.

V prostorách prodejny stálá expozice obrazů autorů
ak. malířky Naděždy Čančíkové, Pavla Jaromíra Lešťanského,
Věry Valáškové, Evžena Kunsta, Vlasty Kahovcové, Vlasty
Houškové, Luďka Dostála a dalších. 

Kreativní tvorba 
15. 5.  v 17 hodin "Dekorace" s Ditou  Královou si nazdo-
bíme a vypálíme hrníčky,  květináče či kachle.       
29. 5. v 17 hodin Dita Králová nás zasvětí do tajů batiky
a savování nových i použitých textilních výrobků.
Cena 50 až 100 Kč za materiál. Z kapacitních důvodů nutná
rezervace týden před uskutečněným kurzem na telefon 
737 504 258.

Upozorňujeme širokou veřejnost na otevření cukrárny
a změnu otvírací doby.
Prodejna otevřena: PO-PÁ 10-19 hod. SO 10-14 hod. 
Cukrárna, kavárna, galerie otevřena: PO-PÁ 10-20 hod., 
SO 10-14 hod., NE 14-20 hod. 
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku. 
Změna programu vyhrazena!

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

2. 5. - 31. 5.  
Výstava: Tomáš Bím - litografie
Současně probíhá stálá výstava autorů: Daniela Benešová,
Karel Beneš, Ludmila Cedidlová a další.
Otevřeno: Po-pá 9-12 h, so 9-12 h

GALERIE ATELIÉR
Santražiny 3061

www.galerieatelier.cz

Smíšená prodejní výstava - malíři Hroch, Hofman, Kousal
a další.
Otevřeno: po-pá 12.30 - 17.30 hodin  

GALERIE
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GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
budova radnice

10.- 20. 5. 
Výstava filmových klapek
29. 5.-21. 6. 
Autorská výstava ak. sochař Olbram Zoubek
- sochy, plastiky
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax:575 758 216, 608 872 130, www.galerieatelier.cz

GALERIE KINCOVÁ
Sokolská 420, tel. 577 221 708, 603 366 715 

e-mail: galerie@galeriekincova.cz, www.galeriekincova.cz

Otevřeno: út - pá 10 - 13 h, 14 - 18 h, so 9 - 12 h

GALERIE KOVANDA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

do 20. 5.  
Zdeněk Tománek - plastiky a kresby
24. 5. - 10. 6. 
Výstava prací žáků základních škol
Stálá nabídka kvalitních obrazových reprodukcí.

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

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

V průběhu výstav otevřeno: 
Po - pá 8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h

do 5. 5. Výstava "DEN NA ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍCH"

Festival "LITERÁRNÍ KVĚTEN"
Pořádá Fakulta multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně

2. 5. - 5. 5.
Výstava kaligramů  a fotografií z historie Krajské nemoc-
nice T. Bati, a.s., ve Zlíně 

2. 5. v 15 hodin
Vernisáž výstavy kaligramů a fotografií. Zahájení festivalu,
hosté: Daniela Kapitáňová, Roman Ludva, Ludvík Vaculík,
Madla Vaculíková.

2. 5. v 17 hodin
Hlavní večerní program: Pátrání po svobodě
Zhodnocení předešlých ročníků festivalu "Literární květen"
a představení letošního tématu festivalu "Exil a samizdat v li-
teratuře". 
Hosty večera budou Ludvík Vaculík a Jakub Chrobák.

3. 5. v 17 hodin
Program věnovaný medicíně a 80. výročí založení Krajské
nemocnice T. Bati, a.s., Zlín. 
Hosty večera MUDr. Jiří Bakala, přednosta oddělení nukleár-
ní medicíny, pražský psychiatr MUDr. Jan Cimický a Štěpán
Neuwirth z Ostravské univerzity.

3. 5. v 19 hodin
Pátrání po pravdě. Beseda s autory - téma "Detektivky".
Hosté večera Daniela Kapitáňová, Roman Ludva, Miroslav
Velinský.

4. 5. v 19 hodin
"Rytíři textových polí". Antologie současné slovenské prózy.

Výstava "IZEGEM VYSTAVUJE VE ZLÍNĚ" 
Výstava děl umělců z belgického partnerského města Izegemu
a jeho okolí.
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 7. 5. v 18 hodin.
Výstava je přístupná veřejnosti od 10. 5. do 24. 5.

14. 5. v 18 hodin
Absolventský koncert ZUŠ Jižní Svahy

16. 5. v 18 hodin
Absolventský koncert ZUŠ Jižní Svahy

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
28. 5. v 10 hodin
Vernisáž výstavy 
- "MOJE SOUKROMÍ - NEDÍVAT SE, NEŠŤOURAT!"
Výstava literárních a výtvarných prací na téma "SOUKROMÍ". 
Výstava je pro veřejnost otevřena: 28. 5. od 10 do 17 hod., 
29. 5. od 8 do 12 hod., od 13 do 17 hod., 30. 5. od 13 do 
17 hod., 1. 6. od 13 do 17 hod.

Od 29. 5. do 1. 6. budou v Alternativě - kulturním insti-
tutu Zlín probíhat filmové projekce. Program sledujte na
festivalových stránkách www.zlinfest.cz.

ALTERNATIVA

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

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

tel.: 577 143 767

Koncerty pro mateřské školy
Každoročně pořádáme výchovné koncerty pro mateřské školy
Jižních Svahů.  I v letošním roce se s dětmi z MŠ sejdeme dne
14. 5. v prostorách mateřské školy na Luční ulici.

14. 5. v 18 h 1. Absolventský koncert - kulturní centrum
Alternativa.
15. a 16. 5.  Koncerty pro základní školy
Koncerty pro základní školy Jižních Svahů. Dne 15. 5. navští-
víme 16. ZŠ, poté 17. ZŠ a Církevní ZŠ. Dětem z prvních
a druhých tříd se představí taneční obor se svým programem.
16. 5. v 18 h 2. Absolventský koncert - kulturním centrum
Alternativa.

Zápis ke studiu v ZUŠ
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na akordeon, bicí ná-
stroje, elektronické klávesové nástroje, housle, hoboj, klavír,
kytaru, příčné flétny, sólový i sborový zpěv, violoncello a zob-
cové flétny.
Taneční obor se zabývá předškolní taneční průpravou, klasic-
kou taneční technikou, současným i lidovým tancem.
Výtvarný obor provede děti technikami kresby, malby, grafiky
i keramiky.
Zápis se koná v budově ZUŠ (I. segment - vchod naproti
Pošty 5) ve dnech 21. - 23. května 2007 v době od 14 do
18 hodin.

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

www.volny.cz/zusm

4. 5. Taneční koncert, Malá scéna, 18 hod.
6. 5. Dětská opera Ogaři, Malá scéna, 17.30 hod.

11. 5. Dětská opera Ogaři, otrokovická Beseda, 17.30 hod.
15. 5. II. absolventský koncert, Baťova vila, 17.30 hod.
22. 5. Žákovský koncert, zrcadlový sál ZUŠ, 17.30 hod.
25. 5. Koncert pro žáky 8. ZŠ, zrcadlový sál ZUŠ, 11 hod.
24. 5. Malování v plenéru - farma Bolka Polívky Olšany
27. 5. Princezna Rozmařilka - divadelní představení mladších

žáků LDO, zrcadlový sál ZUŠ, 16 h - představení i pro
žáky mateřské školy.

28. 5. Zápis do všech oborů ZUŠ, 14 - 18 hod.
29. 5. Zápis do všech oborů ZUŠ, 14 - 17 hod.
29. 5. Koncert žáků ze třídy p. uč. J. Kupské, zrcadlový sál

ZUŠ, 17.30 hod.

Ve dnech 21. 5. - 30. 5. se koná v prostorách 8. ZŠ výstava
prostorových a plošných prací žáků VO s názvem Talent?
Talent! V květnu bude v malenovické knihovně instalována
výstava keramických prací s názvem Boty, boty, botičky.

Ve vestibulu výtvarného oboru se bude v dubnu konat výsta-
va prostorových a plošných prací na téma PROSTORY.

ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330, 
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, 

www.zus-harmonie.cz

9. 5. Koncert žáků ZUŠ Harmonie v knihovně Fr. Bartoše,
začátek v 17 hodin

15. 5. I. absolventský koncert - radnice, začátek v 18 hodin
29. 5. II. absolventský koncert - Baťova vila, začátek v 18

hodin

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793

s holandskou atestací na Fügnerově nábřeží 1793 ve Zlíně
uskutečňuje již 13. rokem pravidelné výběrové řízení pro hu-
dební obory: 
klávesové nástroje (keyboardy), klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň: Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Práce na PC - notační programy, vědomostní testy, Práce se
zvukem na PC, Dějiny vývoje akustiky, Dějiny vývoje hudeb-
ních nástrojů, Dějiny hudby
Hodnocení studentů: Směrnice EU pro komplexní přípravu
studentů na střední školy
Ukončení studia: Absolventský list, Certifikát pro hudební
práci s PC.
Věk uchazečů o studium:  4 - 16 let. 
Novinka: Speciální individuální příprava dětí předškolního
věku.
Studium pro dospělé  

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

Informace: www.volny.cz/harmonya

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321, 
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz

Výuka probíhá: 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114, 9. ZŠ, Štefáni-
kova 2514, 17. ZŠ Křiby 4788
Zápis: 21. 5., 15-17 h, 17. ZŠ Jižní Svahy

28. 5., 15-17 h, ZŠ Komenského

ZUŠ MORAVA
Lorencova 3791/9, 

e-mail: zusmorava@seznam.cz, tel.: 577 018 897

22. května od 17 hodin se koná absolventský koncert
v obřadní síni radnice.

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

12. 5. CRASHPOINT & DARK GAMBALE & LIVE EVIL
První společné turné k podpoře nového CD Live Evil. 
Vstupné: 100 Kč

19. 5. MIKE TERRANA (USA) - DRUM CLINIC
Nenechte si ujít strhující show nejšílenějšího bubeníka plane-
ty - Mikea Terrany ve své světově proslulé sólo show! 
Vstupné: 250 Kč

25. 5. BAMBI PARTY
Proud netradiční zábavy: hip-hop, salsa, break-dance, beat-
box... Vstupné: zdarma

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

PŘIPRAVUJEME:
5. 6. RYCHLÉ ŠÍPY - komedie Slováckého divadla

v Uherském Hradišti
13. 6. DOULOS (USA) - americká pop-rocková kapela poprvé

v ČR!
22. 6. KICK-BOX
29. 6. ROCKOVÁ DVANÁCTKA

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

BESEDY
9. května v 17 h: Koncert ZUŠ Harmonie Zlín

16. května ve 13.30 h: ...růže hozená do kostela - koláž
z Nezvalových veršů a ukázek z galapředstavení Vídeňské 
opery Manon Lescaut Julese Masseneta s Editou Grúberovou
v titulní úloze, ve spolupráci s Domem seniorů (sálek hudeb-
ního oddělení)

23. května v 17 h: Idioti na plavbě kolem světa - přednáš-
ka Ivana Orla o putování Čechů na historické plachetnici
Victoria po světových mořích a oceánech, inspirované 
cestou stejnojmenné lodi Fernanda Magalhaese, která na
počátku 16. století jako první obeplula svět (sálek hudební-
ho oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí ústřední knihovny)
11., 14. a 18. května 10-12 h: Internet pro seniory - 
poplatek za celý kurz 120 Kč

21. května 10-12 h: Internet na první pokus 

23. května 15-16.30 h: Elektronický katalog knihovny
(hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace,
práce se čtenářským kontem apod.)

24. května 10-12 h: Elektronická pošta pro začátečníky 

28. května 10-12 h: Elektronická pošta prakticky

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

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
květen: 
- Poznej a chraň. Život v přírodě - výstava DDM Astra
Obvodní knihovna Jižní Svahy
květen, červen: Budiž světlo - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
květen - MŠ Malenovice, tř. Svobody 

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

MASTERS OF ROCK CAFÉ

Kvě ten  v  ku l tu ře
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DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297, 

ddmzlin.sweb.cz

25. - 26. 5. Bambiriáda
- dva dny plné zábavy na náměstí Míru

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

12. 5.  Volná sobota - sobotní dopolední program pro děti, od
9 do 13 h. Práce ve výtvarném ateliéru, počítače, hry, soutěže.
Vstup zdarma. 

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

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

5. 5. ZOO Lešná - sobotní vycházka.  

23. 5. Terénní cvičení II - odborná vycházka pro děti, které
chtějí být badateli. Sraz 15.30 h DDM Astra JS - Družstevní
ul. S sebou oblečení a obuv podle počasí, svačinka, pití, lístek
nebo kartička na trolejbus.

30. 5. Den otevřených dveří v malé ZOO Astra - od 13 do
17 h. Více než 20 druhů zvířat v nově upravené pracovně.
Nové přírůstky - králíci, burunduci, andulky, pískomilové,
křečci, osmáci. Možnost i pro školy, družiny, MŠ po dohodě
i v dopoledních hodinách.

V průběhu května - Výstava prací z ekologické soutěže
"Poznej a chraň!" - Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín

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

ddmpriluky@volny.cz 

10. 5. Kuličkiáda 2007 - 16 h, místo konání akce bude
upřesněno.
Tradiční soutěž O kuličkového krále. Přihlášky a prezentace
do 16 h v den akce, nebo na uvedených tel. číslech. Akce je
určena dětem od 7 do 15 let.  

12. 5. Sobotní dopoledne na PlayStation 2, 9 - 13 h, DDM
ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS2 pro dětskou veřejnost, spousta
her a zábavy. PS2, PSP, PC,  internet, Stiga hokej, stolní tenis,
malá ZOO, aj.

24. 5. Cyklo časovka - 16 h, dráha u Baťovy vily
Přihlášky a prezentace do 16 h v den akce, nebo na uvedených
tel. číslech. Akce je určena dětem od 7 do 15 let. 

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

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz

29. 5. Pod hvězdami - večerní promítání pohádek na zahra-
dě DDM Astra.

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz

11. 5. Dáreček pro maminku, 13 -17 hod. Vstupné 25 Kč

6. - 14. 6. V. Soutěž technické tvořivosti mládeže

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

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

Každé pondělí vás čekají testy, hádanky, bludiště, v úterý mů-
žete tvořit, kreslit a zacvičit si aerobik, ve středu sportujeme,
pořádáme turnaje a soutěžíme, Počítače hrou, ve čtvrtek je vý-
tvarný ateliér - práce s hlínou, rozvoj tvořivosti, v pátek pou-
štíme filmy a hrajeme Dostihy, Osadníky z Katanu, playstati-
on, šachy... 
Zahrát si můžete přijít i nové společenské hry "Říše snů"
a "Carcasonne"

10. 5. Výtvarný ateliér - velryby a ryby z oříšku
15. 5. Práce s papírem - kytička, Aerobic
22. 5. Kouzelná krabice aneb kdo uhádne, co je v ní?

Aerobic
23. 5. Turnaj ve stolním fotbálku
28. 5. Znáš Zlín? - Kvíz a zajímavosti

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

DDM ASTRA
MC - MALENOVICE

Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin

Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com

Pravidelné programy:
pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová), 
úterý - Břišní tance začátečníci, 
středa - Tvořivá středa, Masáže kojenců, Kurz předporodní 
péče,
čtvrtek - Kolo mlýnský, Kurz předporodní péče, 
pátek - Angličtina (I. Tichá), Cvičení maminek (B. Babíková)
Od 11. 4. v pondělí, ve středu a ve čtvrtek probíhá počítačový
kurz pro přihlášené maminky. Z toho důvodu se přesouvá až
do prázdnin Kolo mlýnský ze čtvrtka na pátek!

Přihlášky na letní příměstský tábor pro děti 5 - 10 let jsou
k vyzvednutí v MC nebo na  web. stránkách. 
I. TURNUS 23. - 27. 7. 2007, 

II. TURNUS 20. - 24. 8. 2007.

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY
tel. 577 223 056

Středa 30. 5. od 14.30 h
Cirkusové šapitó (zábavné a soutěžní odpoledne v "cirkuse",
posezení u táboráku, k poslechu hraje Cirkusband).

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

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

Program:
12. 5. Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - přijíždí ďábel-
sky rychlý bubeník MIKE TERRANA, aby představil své sólo
vystoupení "DRUM CLINIC".

PŘIPRAVUJEME:
12. 7. - 15. 7. Areál Likérky R. Jelínek - Vizovice - největ-
ší mezinárodní rockový festival v ČR MASTERS OF ROCK.
Headlinerem festivalu se stala kapela MOTÖRHEAD, k dalším
potvrzeným hvězdám patří CHILDREN OF BODOM, HAM-
MERFALL, RAGE + LINGUA MORTIS ORCHESTRA a mnoho
dalších. Více info na www.mastersofrock.cz.

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

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

18. 5., 20 h, SH Novesta
WANASTOWI VJECY 
Turné "TORPÉDO"
Skupina WANASTOWI VJECY na tomto turné odehraje někte-
ré písně z posledního alba "TORPÉDO", ale zejména nejúspěš-
nější hity ze své dosavadní činnosti, dále několik hitů od sku-
piny LUCIE.

24. 5., 21 h, Velryba Music Club
MICHAL PAVLÍČEK & BÁRA BASIKOVÁ
Sólový projekt Michala Pavlíčka přináší instrumentální hudbu
z jeho tvorby od Stromboli až po Big Heads. Společně s ním vy-
stoupí bubeník Miloš Meier a kytarista Martin Ivan.
Speciálním hostem bude vynikající zpěvačka Bára Basiková.
Čeká vás kytarová a pěvecká exhibice na pomezí žánrů vy-
cházející především z rockové hudby.

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

4. května v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Y. Reza: TŘIKRÁT  ŽIVOT 
Hrají: S. Stašová, O. Vízner, V. Gajerová, O. Brousek ml.
Skvělá komedie pražského Divadla ABC o složitostech života.  

9. května v 19 hod.  - Academia centrum UTB 
SLAVNÉ BROADWAYSKÉ MUZIKÁLY
- sólisté Městského divadla Brno
Nejlepší a nejslavnější melodie ze známých světových muziká-
lů v koncertním provedení. V alternacích hrají, zpívají a tančí:
R. Coufalová, M. Sedláčková, J. Čvančarová, J. Musilová, 
P. Štěpán, P. Gazdík, P. Brychta a company

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

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM
ZELENÁČOVA ŠOPA

Hudební a divadelní klub, 
www.sopa.cz, tel.: 577 434 414

3. 5. Jaroslav Hutka
8. 5. O 18 měsíců později

10. 5. Jazzzubs
15. 5. Mamawa
28. 5. Robert Křesťan a Druhá tráva a Andy Owens 

(host USA)

GOLEM ZLÍN
Tel. 577 596 111, www.golemclub.info 

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 539, Malenovice, tel.: 728 362 386, 
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

AGENTURA MALÁ SCÉNA
Štefánikova 2987, www.malascenazlin.cz, 

hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
Divadelní program pod titulkem MALÁ SCÉNA. 

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

3. 5. v 11 h - První cvičení
9. 5. ve 13.30 h - Receptář

10. 5. ve 13.30 h - Ruční práce
16. 5. ve 13.30 h - Hudební středa - Knihovna F. Bartoše
25. 5. ve 14 h - Svátek matek
30. 5. ve 14 h - Společenské hry
Ruční práce - každý čtvrtek, Po a čt - kurzy NJ a AJ, Út 
a čt - cvičení pro ženy

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 6. května -
Den matek a 20. května od 14 do 19 hodin.

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích  1., 13. a 27. 5. se konají další hudební odpoled-
ne v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná se vždy
v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská muzika, ří-
zený Miroslavem Františákem.

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Pondělí 7. května v 10 hodin - VELKÉ KINO
PRÁZDNINY     
USA-2006-135 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka krátce před
Vánocemi? Režie: Nancy Meyers

Středa 16. května ve 14 hodin - VELKÉ KINO
CESTA DOMŮ
Čína-1999-95 minut-titulky-AČFK-(12)
V okouzlujícím příběhu o lásce a ztrátě jsou ve hře dvě srdce.
Režie: Zhang Yimou

Pátek 25. května v 17 hodin - KINO KVĚTEN
21 GRAMŮ
USA-2003-125 minut-titulky-Hollywood-(15)
Je to příběh naděje a lidství, nezlomnosti i přežití. 
Režie: Alejandro González Iňárritu 

Změna programu vyhrazena
Vstupné jednotné 25 Kč
Informace na tel. 577 431 780, 577 432 936, www.velkeki-
no.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Pravidelným divákům Filmového klubu seniorů nabízíme
VĚRNOSTNÍ BONUS.
Po předložení 5 vstupenek na 5 různých filmových představe-
ní FKS z letošního roku  dostanete 6. vstupenku ZDARMA.
Vstupenky z roku 2006 platí do 30. 6. 2007

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

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

Konkurz: CRSP vypisuje konkurz na místo vedoucího organi-
zace. Podmínky: křesťan, min. SŠ vzdělání s maturitou, orga-

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

KLUBY DŮCHODCŮ

Kvě ten  v  ku l tu ře
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nizační a komunikační schopnosti, flexibilita, zkušenost
s prací v sociální oblasti vítána 

Kancelář: Po 9 - 11 a 14 - 16, Út 9 - 11, St 8 - 12 a 14 - 16, 
Čt 16 - 18 hodin; 

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
Maminky se scházejí zpravidla 1x za 14 dní, vždy v době od 
9 hod.
Klub maminek Zlín 
- čtvrtek v suterénu klášterní budovy Regina v Divadelní 6 
Termíny setkání jsou 3. a 17. 5. 
Klub maminek Zlín-Velíková 
- každé pondělí ve staré škole Velíková 
Termíny jsou 7., 14., 21. a 28. 5.  
Klub maminek Zlín-Štípa 
- 1. a 3. pátek v měsíci v prostorách kláštera ve Štípě
Termíny jsou 4. a 18. 5. 
Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné a Lukově,
programy jsou ve vývěskách.

Modlitby matek - setkání pro maminky a babičky: čtvrtek 
10. 5. od 9 h, kaple v Divadelní 6.
Cvičení žen s hudbou: pondělí od 19.30 h, tělocvična SOU
gastronom. ve Štefánikově ul. 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý od 18 h, 
tělocvična 9. ZŠ ve Štefánikově ulici.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10 hodin,
úterý 9 a 10 hodin v tělocvičně na Zeleném.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, Divadelní 6.
Termíny jsou 14. a 28. 5.
Angličtina: v úterý v 9 h mírně pokročilí, v 10 h nejpokroči-
lejší, v 11 h úplní začátečníci.

ZVEME VÁS NA AKCE
Rodičovské povídání: 2. května  začne v sále centra cyklus
setkání pro rodiče. Cílem je pomoci rodičům při dosažení
osobní zralosti a potřebných schopností pro výchovu dětí
a mládeže. Setkání budou probíhat po dobu devíti týdnů vždy
ve středu od 16 do 18 hodin, hlídání dětí bude zajištěno.
Všechny zájemce srdečně zveme!
Zvládneme to bez maminky? Víkend pro tatínky s dětmi se
uskuteční v Lužné u Pulčinských skal od pátku 25. do neděle
27. května. Věk dětí není omezen, záleží pouze na tatínkovi (na
jak velké dítě si troufne) a na mamince (které z dětí mu svěří).
Hlaste se prosím co nejdříve v naší kanceláři.

PŘIPRAVUJEME
Den pro rodinu: Oblíbená akce pro všechny rodiny se usku-
teční u malenovického hradu v neděli 3. června od 14 hodin. 

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

1. května, 18-22 hodin
Prvomájový herní klub ALBIREO
Přijďte si zahrát některou ze známých i méně známých desko-
vých či karetních her (např. karetní Saboteur), a zpestřit si tak
úterní večer. Vstupné 20 Kč

10. května, 18-20 hodin
Cestopisná přednáška: Martina Sálusová "Putování po
Novém Zélandu". Vstupné 40 Kč

11. května, 18-20 hodin
Přednáška: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. "Modelování
a simulace fyzikálních dějů. Realita a praxe"
Vstupné 40 Kč

12. května, 17 hodin
Koncert kapely Květy
Vítěz letošního Anděla za Alternativní a nezávislou scénu. 
Vstupné 100 Kč

17. května, 18-20 hodin
Cestopisná přednáška: Alexandra Poláková, Dušan Jirásek
"K pramenům posvátné řeky Gangy"
Tentokrát povídání nad fotografiemi z Himálaje. 
Vstupné 40 Kč

15. a 29. května, 18-22 hodin
Herní klub ALBIREO
Přijďte si zahrát některou ze známých i méně známých desko-
vých či karetních her (např. deskový Age of Mythology). 
Vstupné 20 Kč

31. května, 18-22 hodin
Cestopisná přednáška: Milan Caha "Fotografie a povídání
z cest po Indonésii". Vstupné 40 Kč

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Schůzky se konají každý pátek na hvězdárně od 17 hodin (za-
čátečníci) a 18.30 hodin (pokročilí).  

HVĚZDÁRNA ZLÍN

VÝSTAVY:
Ladislav Daněk: Rýsované kresby
Výstava potrvá do 16. 5.

Historie astronomie v regionech
Výstava je zapůjčena z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. 
Výstava bude přístupná v knihovně hvězdárny do konce květ-
na.

Výstava Radima Hankeho
Sochy a obrazy budou procházet nepoznány hvězdnou tmou
a mísit se s pozorovateli u dalekohledů.
Vernisáž výstavy 19. května v 17 hodin, vstup na vernisáž vol-
ný. Výstava potrvá do 27. 6. 2007

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 21 do 22.30 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

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

Volný vstup: 
Klub pro děti 11 - 14 let, út, st, čt, pá 14.30 hod.
Klub pro mládež od 14 let, st, čt 16 hod., út, pá 14.30 hod.
Klub pro dospělé ne 17 hod.

Nealkodiskotéky: 11. 5. a 25. 5. od 19 do 23 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 do 17 let
Účast dětí mladších 13 let není vhodná.

VÝLETY: 
mládež od 14 let - pravidelně 1. sobota v měsíci, popř. víkend 
děti 10 - 14 let - 26. 5. - Bambiriáda

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

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

6. 5. - 27. 5. Výstava o Štěpánu Trochtovi,
zahájení výstavy 6. 5. 2007 v 17 hod.
26. 5.  BERRY CUP (malá kopaná)
1. - 3. 6. Akce pro mládež - putovní výlet

TANEČNÍ ŠKOLA  A. & A. MĚDÍLKOVI

TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007 
Zápis v květnu a červnu
Kurzy tance a společenské výchovy
ZÁKLADNÍ   -   POKRAČOVACÍ   -   SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol,
až 20 tanců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolo-
vání, etiketa v praxi                     
Kurzy pro základní školy - Předtaneční výchova, Minitaneč-
ní, 4.- 9. ročník                                        
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, mažoretková
skupina
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozho-
duje. Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté 
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 8 -
14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad..
- pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

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

Vyučujeme v MASTERS OF ROCK CAFE v OC Čepkov.

Slavíme 20 let založení Tanečního klubu Fortuna Zlín
Všichni bývalí členové posílejte své kontakty na radek.felc-
man@tkfortuna.cz .

26. 5. Ples tanečníků - oslava 20. narozenin klubu.
IH Moskva 
17 h Dětský karneval

TANEČNÍ ŠKOLY

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

20 h Galaprogram (vystupují přední čeští tanečníci)
Zváni jsou všichni bývalí členové TK Fortuna Zlín.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.

Zápis pro taneční sezonu 2007/2008 již od května 2007
Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci a pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
Sportovní společenský tanec od 4, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní   
společenský tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Předprázdninová škola tance - MINIDISCO
Taneční příprava dětí na prázdninové dovolené. 
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie.
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let. 

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

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVA VE VÍCE ETÁŽÍCH 
do 15. 6. Výstava k 60. výročí 1. cesty cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda
Dlouhodobější prezentace cestopisných fotografií, která bude
také v dalších etážích  budovy. Ve 2., 13., 14. a 15. etáži po-
trvá až do 15. června, ve 3. etáži jen do 11. května.

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI 
14. 5. - 25. 5. Tvorba švédských zrakově postižených
umělců
Akce se uskuteční v rámci festivalu Dny umění nevidomých
na Moravě. 

28. 5. - 15. 6. Koláže 
Výstava v rámci doprovodného programu dětského filmového
festivalu.

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

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

AKCE VE 2. ETÁŽI
Cyklus pěti cestopisných besed 
Vždy ve čtvrtek od 19 hodin, poprvé 10. 5. s Miroslavem
Zikmundem.

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

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

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

2. 5. Profesionální fotograf - fotografujeme se ke Dni matek
3. 5. Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší
9. 5. Masáže a cvičení kojenců a batolat

11. 5. Všeználkova miniškolka - vždy ve středu a v pátek 
9 - 12 h

16. 5. Hrátky s angličtinou - novinka - netradiční kurz pro
děti od 1 roku

21. 5. Maňáskové divadlo pro děti
23. 5. Tvořivá herna pro rodiče s dětmi
7. - 11. 5. Týden matek - srdíčka pro maminku, zábavné do-

poledne pro maminku
Služby: hlídání dětí, herna, psychoprofylaxe pro těhotné, po-
radenství, odborná knihovna, PC učebna, internet, Šikulka -
výtvarný kroužek pro děti od 2 let, masáže kojenců,
Dětská diskotéka na IH Moskva se uskuteční 26. 5. 

Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel. 603 508 153
Stále se můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 
3 let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, po-
hybová a taneční výchova pro nejmenší děti...)
Republikový festival dětského tance "O zlatý klobouček
2007" 11. - 13. 5. - uskuteční se v sále Academia centra -
Univerzita T.  Bati ve Zlíně

Dobrovolníci - školení 5. 5. - určeno všem táborovým pra-
covníkům

DOMINO

BAŤŮV MRAKODRAP

Kvě ten  v  ku l tu ře



16

Květen  v  ku l tu ře
KLUB PRO DĚTI, tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti do 12 let - po, st, pá

9. 5. Maškaráda show 
28. 5. Floorbalový  turnaj - tělocvična Domino, Kolektivní
dům

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

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

S příchodem jara odhalí zlínská zoologická zahrada naplno
svou krásu a své přednosti. Rozlehlý anglický park se rozzáří
kvetoucími rostlinami, areálem se nese zpěv našeho i cizo-
krajného ptactva a všechna zvířata se tak jako lidé radují
z nejveselejšího ročního období. K vidění jsou samozřejmě stá-
le ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi,
medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se můžete těšit
např. na kobylku lipického koně, mláďata pouštních antilop
adaxů či na dva malé tučňáky.
Navštívit můžete i tropickou halu Yucatan. Spatřit zde mů-
žete např. lenochody, drápkaté opičky či nejrůznější druhy ji-
hoamerických ptáků. Do tropické haly můžete zavítat každý
den včetně víkendů a státních svátků.
Od května opět probíhají u vybraných expozic oblíbená ko-
mentovaná krmení, která se řídí dle daného časového har-
monogramu. Těšit se na ně můžete každý květnový víkend
a také o státních svátcích.

Zlínská zoologická zahrada i zámek Lešná jsou otevřeny
i během květnových svátků.

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

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

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

1. června 
- Setkání s hosty Mezinárodního filmového festivalu 
V pátek 1. června zavítá do zlínské zoo Mezinárodní filmový
festival. V rámci zábavného programu, který bude probíhat na
nádvoří lešenského zámku, se mohou návštěvníci těšit na vy-
stoupení populárních osobností, chybět nebude ani kouzel-
ník, taneční exhibice, soutěže, malování na chodníku či křtě-
ní mláďat. 

ANGELICA STUDIO,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
10. 5. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na
EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů z konečků prstů
14. 5. J. Polepilová - Řešení zdravotního stavu na těl. i du-
chovní úrovni (diagnostika přes automatickou kresbu)
24. 5. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdravotních
problémů pomocí vaší karmy,  detoxikační programy
16. 5. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů metodou
návratu do minulých životů

Přednáška
Novinka: J. Polepilová - Uzdravující meditace "Otevírání
srdce a mysli světlu a lásce". 
Začátek v 17 h, účast nahlásit předem.

Masáže - klasické, relaxační, aromatické.
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170 ne-
bo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail: jindra.muz-
na@quick.cz 

KLUB PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
vás zve na hodiny společenství, které se konají v Domě kultu-
ry, učebna 315 b, 8. a 29. 5. od 17 do 20 hodin.
Bližší informace na tel. 721 975 186 J. Halašková. Všichni
jsou srdečně zváni.

KLUB SKALKAŘŮ
pořádá tradiční jarní výstavu skalniček, bonsají, okrasných
dřevin a tilandsií ve dnech 11. - 13. května ve 2. etáži Domu
kultury. Výstava je spojena s prodejem přebytků výpěstků čle-
nů klubu. Organizátoři srdečně zvou veřejnost.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZLÍN INFORMUJE
Školní rok rychle utíká a rodičům nastane starost, jaký pro-
gram pro děti připravit o prázdninách. ČČK Zlín v letošním ro-
ce znovu pořádá letní tábor pro děti. Bude se konat od 9. do
23. července 2007. Ubytování hotelového typu - hotel Panon
Hodonín. Bližší informace budou ještě upřesněny v tisku, ne-

RŮZNÉ

ZOO ZLÍN

bo je možné se přímo informovat v kanceláři ČČK - Potoky
1314, tel. 557 430 011.

FILATELISTICKÁ BURZA
V neděli 27. května od 7.30 do 11.30 hodin se koná filatelis-
tická burza v Domě kultury. Klubové výměnné schůzky býva-
jí pravidelně vždy v neděli od 8 do 11 hodin.
Bližší informace obdržíte u Roberta Baziky, tel. 605 933 336.

CARUSELL, ŠKOLA KINEZIOLOGIE
nabízí semináře:
5. - 6. 5. SVĚTLO LÁSKY, I. stupeň kineziologie světla USJK
- Zlín
19. 5. DĚTI A SVĚTLO, I. stupeň učení světla pro děti od 5 let
- Zlín
26. - 27. 5. KARMICKÉ RODINNÉ KONSTELACE - Zlín
Terapie: odstraňování bloků, závislostí, depresí, alergií,
atd.
Autor a lektor: Helena Zavadilová, mistr kineziologie světla
Informace na  tel. 577 657 319, 776 69 88 71, 775 33 23 19
e-mail: info@carusell.cz, http:/www.carusell.cz

K. TREIBEROVÁ POMÁHÁ NEMOCNÝM LIDEM
Léčím skutečnou příčinu bolesti a nemoci. Chcete se zbavit
psychických i fyzických potíží bez léků a bez poškození?
K. Treiberová - informace a objednávky denně na tel. čísle:
776 356 092. Zasvěcuje do Reiki I, II i III. st. + certifikát.

JAZYKOVÉ LÉTO S AGENTUROU S
Pro všechny zájemce němčiny a angličtiny, kteří chtějí využí-
vat léto ve Zlíně, jsou připraveny intenzivní kurzy.
Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo tel.
577 218 290, 728 961 836.

NETRADIČNÍ KAVÁRNA SLUNEČNICE
Tř. T. Bati 1276, II. Morýsův dům, tel.: 577 434 602, 
www.slunecnice.us
Otevírací doba: Po 14 - 20 h, Út - pá: 10 - 20 h, So - ne: za-
vřeno, možnost soukromých akcí
Program:
Ruční tvorba pro širokou veřejnost každé úterý 14 - 17 h
15. 5. - výroba stromečků štěstí
22. 5. - malování na sklo
29. 5. - výroba věnců hojnosti
Netradiční kavárna je uzavřena ve dnech 1., 7., 8. května
Benefiční kampaň pro Slunečnici
22. 5. - zahajovací koncert ke Zlínské Akci cihla, náměstí Míru
v 16.00 hodin
22. 5. - 27. 5. Benefiční kampaň Zlínská Akce cihla 07

EZOTERICKÝ KLUB, tř. T. Bati 3772, info 731 109 568 
vás zve  
5. - 6. 5. Jak na emoce - seminář P. Velechovského,
www.volny.cz/modraalfa, cena 800 Kč
11. 5. a 25. 5. od 18 do 21 h Galerie života - vzdělávací 
cyklus I. Vítkové, skupinová terapie  
23. 5. a 29. 5.  v 17.30 h Povídání o životě a jeho "rado-
stech", v 18.30 h - transmisní meditace

SONŽ, PORADNA PRO ŽENY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.
Budova Regina, v Divadelní 6, v klubovně Katakomby od
15.30 do 18 h, 1. a 3. pátek v měsíci.
4. 5. Pro velký úspěch zopakujeme batikování triček pro sbor
TIBI na jeho vystoupení  na koncertu spirituálů. 
18. 5. Jak na tom jsme v našem kraji i v celé republice po
stránce zdravotní, epidemiologické - máme se bát AIDS? Se si-
tuací nás seznámí MUDr. Hana Tkadlecová z KHS.

Poradna pro ženy nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M.. 
Terapie pevným objetím je vhodná pro děti obtížně výchov-
ně zvladatelné. Mgr. Mikulková také nabízí službu "chůva
v akci" - konkrétně přímo v rodinách pomáhá řešit krizové
okamžiky soužití. 
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel. čísla: 
577 222 626, 603 213 838 nebo objednat na e-mail: porad-
naprozeny@quick.cz.  Konzultační hodiny budou každý 
2. čtvrtek v měsíci, dle dohody a možností Mgr. Mikulkové.
Nejbližší termín je 14. 6. dle zájmu a následné domluvy.
Tato služba není bezplatná.

STUDENTSKÝ KLUB POD KANOÍ
Sadová 149, www.rr49.cz, kontakt: 608 030 591

7. 5. v 19.30 h - Přednáška na téma: Mediální (ne)přítel,
aneb jak zapůsobit v médiích. 
Přednáší: Mgr. Tomáš Zdechovský

14. 5. v 19.30 h - Čajovna
16. 5. v 19.30 h - Modlitební setkání Taizé
28. 5. v 19.30 h - Beseda se známým hercem a režisérem

Jiřím Strachem.

VARHANNÍ KONCERT
Římskokatolická farnost Štípa vás zve na 1. varhanní koncert
z cyklu "Kouzlo varhan", který se uskuteční v neděli 
20. května v 17.30 hod. v chrámu Narození Panny Marie ve
Štípě. Na varhany hraje MgA. Pavel Černý, organolog a kon-
certní mistr, na programu jsou skladby J. S. Bacha, Dietricha
Buxtehudeho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a dalších. Po
koncertě je možnost prohlídky varhan s odborným výkladem.

9. 3. 2007
Amálie Bělíčková, nar. 26. 12. 2006, Dětská
Matěj Klouda, nar. 21. 12. 2006, Podvesná
Julie Němcová, nar. 23. 12. 2006, Slezská
Adéla Malotová, nar., 31. 12. 2006, tř. 2. května 
Marek Rafaj, nar. 19. 12. 2006, Milíčova, Malenovice
Adéla Doleželová, nar. 23. 12. 2006, Polní
Zuzana Zelíková, nar. 26. 12. 2006, K. Světlé, Prštné
Kateřina Návojová, nar. 26. 12. 2006, L. Váchy, Prštné
Samuel Huf, nar. 2. 12. 2006, Křiby
Adéla Koňaříková, nar. 18. 12. 2006, Vinohrady, Prštné
Zuzana Neubauerová, nar. 4. 12. 2006, Tyršova, Malenovice
Adam Nedbálek, nar. 21. 12. 2006, Želechovice nad Dřev.
Matěj Klímek, nar. 12. 12. 2006, Budovatelská
Ondřej Uher, nar. 13. 11. 2006, Obeciny

16. 3. 2007
Ria Cardová, nar. 5. 1. 2007, Osvoboditelů
Michael Slavík, nar. 5. 1. 2007, Moravská
Ema Berenika Kuncová, nar. 2. 1. 2007, Křiby
Adéla Kršáková, nar. 1. 1. 2007, Slezská
Vítek Herčko, nar. 31. 12. 2006, Pod Rozhlednou
Sebastian Růžička, nar. 5. 1. 2007, Kúty
Julie Kazíková, nar. 17. 12. 2006, Okružní
Prokop Földvári, nar. 15. 12. 2006, Slunečná
Sára Páníková, nar. 4. 1. 2007, Středová
Adrian Žak, nar. 1. 12. 2006, Družstevní
Kristýna Zuzaníková, nar. 5. 1. 2007, Přístav, Příluky
Matěj Vlček, nar. 2. 1. 2007, Náves, Mladcová
Veronika Černá, nar. 31. 12. 2006, Lešenská, Kostelec
Dominik Večerka, nar. 1. 1. 2007, Horní Konec, Velíková
Kristýna Ticháčková, nar. 2. 1. 2007, Ke Hřišti, Štípa

23. 3. 2007
Veronika Prudká, nar. 16. 1. 2007, Podvesná
Tereza Vrbová, nar. 17. 1. 2007, 2. května
Vojtěch Gabrhelík, nar. 15. 1. 2007, nám. Míru
Barbora Richterová, nar. 6. 1. 2007, Lesní čtvrť
Marek Šiška, nar. 16. 1. 2007, Pod Rozhlednou
Jolana Žbelová, nar. 9. 1. 2007, Luční
Filip Herák, nar. 15. 1. 2007, Středová
Veronika Lindnerová, nar. 17. 1. 2007, Nadhumení, Mladcová
Ondřej Paták, nar. 19. 1. 2007, Hvozdenská, Lužkovice
Jan Uřičář, nar. 16. 1. 2007, Podlesí
Julie Vojtěšková, nar. 11. 1. 2007, Klečůvka
Markéta Polášková, nar. 16. 1. 2007, Mokrá, Mladcová

30. 3. 2007
Lukáš Valla, nar. 19. 1. 2007, Obeciny
Aneta Rosmanová, nar. 12. 1. 2007, tř. T. Bati
Adam Čáslavský, nar. 21. 1. 2007, Ševcovská
Štěpán Bureš, nar. 19. 1. 2007, Vysoká
Kristýna Veselá, nar. 21. 12. 2006, Křiby
Tomáš Onderka, nar. 27. 1. 2007, Za Humny, Kostelec
Terezie Luňáková, nar. 24. 1. 2007, Jílová
Adam Rajch, nar. 27. 11. 2006, Dolní
Vojtěch Grác, nar. 23. 1. 2007, Boněcko
Filip Sedláček, nar. 21. 1. 2007, Luční
Radek Velísek, nar. 27. 1. 2007, Středová
Adéla Fleischmannová, nar. 26. 1. 2007, 1. máje, Malenovice
Klára Šaratová, nar. 26. 1. 2007, Podlesí 
Tadeáš Klika, nar. 4. 1. 2007, Slunečná
Veronika Hlaváčová, nar. 28. 1. 2007, Přílucká, Želech. n. Dřev.

3. března
Jiří Eder, Zuzana Zelinková (Zlín, Zlín)
Bohuslav Vicher, Vlasta Postavová (Zlín, Zlín)
Zlatá svatba manželé Olga a Vojtěch Mrázkovi (Zlín)

9. března
Václav Zbranek, Dana Zbránková (Zlín, Zlín)

16. března
Ladislav Švanyga, Jana Hořčicová (Uh. Hradiště, Zlín)

17. března
Jiří Dohnal, Jana Grögrová (Zlín, Zlín)
Michal Zdráhal, Dagmar Řeháková (Otrokovice, Zlín)
Martin Maňas, Martina Mačková (Zlín, Zlín)

24. března
Roman Chromek, Anna Zajacová (Zlín, Bardejov)
Pavel Chládek, Eliška Svojanovská (Zlín, Zlín)
Tomáš Sycha, Dagmar Ogurková (Zlín, Zlín)
Petr Komenda, Ludmila Daňková (Zlín, Zlín)

31. března
Robert Balusek, Monika Ulmanová (Zlín, Zlín)

SŇATKY - BŘEZEN 2007

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – KVĚTEN 2007

90 let Vladislav Bolf            
Justina Vlčková        
Karel Malota          
Vlasta Poláková         
Ladislav Závěšický      
Libuše Eichlerová       
Alfred Rathauzský     
Eva Vykoukalová      

91 let Stanislav Přikryl        
František Dubčák      
Františka Zajícová      

92 let Johana Mikelová        
Štefana Maříková       
Marie Hrbáčková      

Josef Vrzalík         
Ludmila Bobalová      

93 let Františka Hyánková   
Jarmila Netušilová     
Julius Ševčík           

94 let Marie Jurášková       
Blažena Vopěnková     

95 let Ludmila Krčmářová    
96 let Marie Dostálková       

Ludmila Michalíková  
Marie Michálková     
Anna Chudárková      

97 let Milada Hoffmannová   
Marie Šplíchalová    
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FINANCE POD DROBNOHLEDEM
Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2007 – I. část
Vážení občané,
na svém zasedání dne 29. března 2007 schválilo Zastupitelstvo města Zlína rozpočet

pro statutární město Zlín na rok 2007. Podobně jako v předchozích letech budete mít
možnost  seznámit se s tímto rozpočtem prostřednictvím Magazínu Zlín. Základní pře-
hled má za úkol informovat vás, občany, o celkové výši schváleného rozpočtu, o struk-
tuře příjmů a výdajů a o financování.

PŘÍJMY NA ROK 2007 V KČ

Třída Název Částka v Kč
1 Daňové příjmy 957 800 000
2 Nedaňové příjmy 203 203 000
3 Kapitálové příjmy 92 479 000
4 Přijaté dotace 254 238 000

CELKEM PŘÍJMY 1 507 720 000

FINANCOVÁNÍ NA ROK 2007 V KČ

Položka Popis Částka v Kč
Změna stavu krátkodobých 
prostředků na účtech Přebytek roku 2006 284 767 000
Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček ČS - investiční úvěr 300 mil. Kč -52 500 000
Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček ČS - investiční úvěr 100 mil. Kč -16 668 000
Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček SFRB II. -1 197 000
Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček SFRB III. -938 000
Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček SFRB IV. -1 015 000
Uhrazené splátky dlouhodobých 
přijatých půjček MMR - povodňová půjčka -3 883 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ 208 566 000

Financování a příjmy celkem: 1 716 286 000 Kč

VÝDAJE NA ROK 2007 V KČ

Oddíl Provozní Investiční Výdaje
výdaje výdaje celkem

10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 214 000 0 4 214 000
21 Průmysl, stavebnictví, obchod 

a služby 11 473 000 11 897 000 23 370 000
22 Doprava 145 138 000 46 032 000 191 170 000
23 Vodní hospodářství 1 589 000 19 181 000 20 770 000
31 Vzdělávání 74 391 000 39 319 000 113 710 000
32 Vzdělávání 284 000 0 284 000
33 Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 82 767 000 129 482 000 212 249 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost 44 477 000 25 266 000 69 743 000
35 Zdravotnictví 16 680 000 1 000 17 680 000
36 Bydlení, služby 

a územní rozvoj 193 251 000 103 345 000 296 596 000
37 Ochrana životního prostředí 101 604 000 19 812 000 121 416 000
41 Dávky a podpory v sociálním 

zabezpečení 175 146 000 0 175 146 000
43 Sociální péče a pomoc 27 195 000 3 258 000 30 453 000
51 Obrana 4 000 0 4 000
52 Civilní nouzové plánování 1 099 000 5 500 000 6 599 000
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 43 466 000 1 065 000 44 531 000
55 Požární ochr. a integrovaný 

záchr. systém 7 424 000 0 7 424 000
61 Územní samospráva 

a státní správa 212 398 000 47 764 000 260 162 000
63 Finanční operace 97 498 000 15 636 000 113 134 000
64 Ostatní činnosti 7 631 000 0 7 631 000

CELKEM VÝDAJE 1 247 729 000 468 557 000 1 716 286 000

Podrobněji se rozpočtu pro rok 2007 budeme věnovat v dalších vydáních Magazínu
Zlín.

Ing. Jana Holcová, ekonomický odbor

Septiky jsou zařízení, kterými je po ur-
čitém předčištění vypouštěna odpadní vo-
da do:

1. vodního toku 
2. trativodem do terénu (tj. do podzem-

ních vod)
3. veřejné kanalizace (která je následně

zaústěna do vodního toku)
Septiky na rozdíl od čistíren odpadních

vod mají velmi slabou účinnost čištění; jde
o několikakomorové nádrže (nejčastěji 
2-3komorové), kde se postupně usazují
kaly a z poslední komory pak odpadní vo-
da odtéká dál. Účinnost čištění je u septi-
ků asi 40 %, oproti tomu ČOV jsou
schopny odpadní vodu vyčistit až s účin-
ností 98 %. Z těchto důvodů nebude mož-
né povolit dodatečně septiky, které nebyly
řádně povoleny vodoprávním úřadem (dří-
ve vodohospodářským orgánem). Nestačí
tedy, že má člověk septik uvedený jako
součást stavebního povolení např. rodin-
ného domu. Z našich zkušeností vyplý-
vá, že takových případů bude 99,9 %.
Způsoby řešení:

1. Napojit se na veřejnou kanalizaci.
Tam, kde je to technicky možné, zákon
o vodovodech a kanalizacích přímo ukládá
povinnost se na kanalizaci napojit. Odbor
životního prostředí a zemědělství Magi-
strátu města Zlína (dále OŽPaZ MMZ) po-
skytuje pro takové případy finanční přís-
pěvek z ekofondu ve výši 50 % (nejvýše
však do 15 000 Kč).

2. Septik zaslepit a udělat z něj bez-
odtokovou jímku na vyvážení. Vyvážení
je drahá záležitost (nelze obsah vyvézt na
zahradu či na pole, ale musí ho odvézt fe-
kální vůz na ČOV), proto je toto řešení
vhodné nanejvýš u sezonně využívaných
rekreačních objektů nebo tam, kde žije jen
jeden člověk.

3. Septik doplnit o dočišťující zemní
filtr, který zvýší účinnost čištění.
Takovouto stavbu řešit dodatečným povo-
lením stavby a vypouštění vody u OŽPaZ
MMZ (poradíme s detaily a postupem).

4. Septik nahradit domovní čistírnou
odpadních vod. Doporučujeme tam, kde
je septik zaústěn do vodního toku (povole-
ní vydává OŽPaZ MMZ). OŽPaZ MMZ po-
skytuje pro takové případy finanční pří-
spěvek z ekofondu ve výši 50 % (nejvýše
však do 15 000 Kč).

Pokud má někdo septik řádně povolen
včetně vypouštění předčištěných odpad-
ních vod, pak takové povolení pozbývá
platnost ke dni 1. 1. 2008, ať jde o vypou-
štění z provozoven nebo z RD. O prodlou-
žení těchto povolení je možno požádat
u odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína, nejpozději však
do 30. 6. 2007. Vody takto vypouštěné by
ovšem měly splňovat zákonné limity, jinak
nebude možno povolení prodloužit.

Zánik povolení k vypouštění odpadních
vod se netýká jednotlivých septiků zaústě-
ných do veřejné kanalizace, ale vztahuje
se na jednotlivé výústi těchto kanalizací
do vodního toku. Platnost povolení k vy-
pouštění vod z těchto kanalizací si musí
včas prověřit a zajistit jejich provozovatelé
(Zlínská vodárenská, a. s., nebo příslušná
obec).

Kontakt: Odbor životního prostředí a ze-
mědělství Magistrátu města Zlína, nám
Míru 12, 761 40 Zlín, odd. vodního hos-
podářství (budova radnice ve dvoře), tel.
577 630 282 (284). -OŽPaZ-

INFORMACE K SEPTIKŮM
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EKOLOGIE NA ZLÍNSKUC H Y T Ř E  N A  E N E R G I I
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi

dalšími evropskými městy účastníkem
mezinárodního projektu Energy in
Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cí-
lem je prokázat na komunální úrovni,
že lze do roku 2010 dosáhnout výrazné-
ho snížení závislosti na fosilních zdro-
jích energie (uhlí, ropě a zemním ply-

nu), aniž by
se to jakko-
liv dotklo
ž i v o t n í
úrovně oby-
vatel či eko-
nomického
r o z v o j e
m ě s t a .
N a o p a k :
o b č a n ů m

a institucím má program přinést úspo-
ry ve výdajích za energie, místním fir-
mám pak zakázky při zateplování bu-
dov a jejich vybavení moderními
technickými systémy, využívajícími ob-
novitelné zdroje energie.

VÍTE, KOLIK PROTOPÍTE?
Snad nám nikdo nebude mít za zlé, 

že se k tomuto tématu znovu vracíme.
Hlavním cílem projektu Energy in
Minds! (Mysleme na energii!) je totiž při-
vést každého k zamyšlení nad tím, kolik
energie spotřebovávám, zda je to oprav-
du nutné a co můžu udělat pro to, aby
mé účty byly nižší. A protože z celkové
spotřeby energií v domácnosti předsta-
vuje 60 % teplo a 20 % teplá voda, je
třeba začít od nich.

Na březnové výstavě Therm 2007 se
u stánku CHYTRÁ ENERGIE zastavila
řada lidí, kteří svorně bědovali nad 
zvyšujícími se cenami tepla, teplé vody
a dalších energií. Když jsme se jich ale
zeptali, kolik za ně ročně zaplatí, měli
často jen velmi mlhavou představu.
Přitom náklady na energie představují
15 - 20 % rodinného rozpočtu! A úplně
nejhorší je, když si lidé myslí, že s tím
tak jako tak nic nenadělají.

Jenže to je velký omyl. Kdybychom
místo bezmyšlenkovitého placení stále

rostoucích účtů investovali do opatření,
která naši závislost na nutných výda-
jích za energie sníží, mohlo by se uká-
zat, že šlo o jednu z nejlepších investic
našeho života. A bude-li vám někdo tvr-
dit, že se to nevyplatí, protože ekono-
mická návratnost daného opatření je
15, 30 či 50 let, ať vám také řekne, ko-
lik budou v té době stát energie.

V každém případě je třeba začít zna-
lostí toho, kolik opravdu protopím, zda
je to moc nebo málo a co se dá udělat
pro zlepšení stavu. Nejpřesnější odpo-
věď na tyto otázky dává energetický au-
dit budovy. Za ten je ale třeba zaplatit:
pro rodinný domek se cena auditu po-
hybuje kolem 7000 Kč. Orientačně však
lze tepelné vlastnosti objektu stanovit
i jednodušeji. Stačí vyjít z účtů za ener-
gii (otop) a několika dalších základních
údajů. Ty stačí k tomu, aby se dala spo-
čítat energetická náročnost domu a říci,
že je výborně, dobře, průměrně nebo
špatně tepelně izolován. Navíc vás to
přiměje ujasnit si, kolik vlastně za tep-
lo platíte, a případně se poradit, co se
s tím dá dělat.  

NABÍDKA 
BEZPLATNÉHO STANOVENÍ 
TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ DOMU 
NEBO BYTU
Máte-li zájem získat orientační před-

stavu o tom, jak se váš dům či byt
"energeticky chová", vyplňte prosím ta-
bulku na adrese www.mestozlin.cz
v odkazu "Nástěnka" pod názvem
"Chytře na energii". Ti, kdo nemají pří-
stup na internet, si tabulku i s jedno-
duchými pokyny k vyplnění mohou vy-
zvednout v informačním středisku
v přízemí zlínské radnice. S vašimi úda-
ji budeme samozřejmě nakládat jako
s důvěrnými a výsledky sdělíme pouze
vám.

Odpověď s vyhodnocením spotřeby
vašeho domu či bytu včetně porovnání
s podobnými objekty a hodnotami do-
poručenými normou vám zašleme nej-
později do 2 týdnů po obdržení vaší ta-
bulky. -LF-

E k o l o g i c k é  s o u t û Ï e
p r o  ‰ k o l y

Odbor životního prostředí a země-
dělství Magistrátu města Zlína infor-
muje občany, že od konce roku 2006
znovu třídíme ve Zlíně sklo na bílé
a barevné.

Ve vybraných částech města bylo
rozmístěno 68 ks nových bílých zvonů
na bílé a čiré sklo, které doplnily sou-
časné nádoby (Jižní Svahy 38 ks,
Malenovice 16 ks, Obeciny 14 ks).
Vybrali jsme takové městské části,
kde je možno přidat na stanoviště ješ-
tě bílou nádobu na třídění bílého a či-
rého skla. Do budoucna doplníme ná-
doby na třídění bílého skla i na další
stanoviště ve městě. Po prvních 3 mě-
sících sběru bílého skla není výtěžnost
příliš vysoká. Čím dříve si občané
zvyknou na nový systém separace 
skla, tím jednodušší bude pro město
zajištění odbytu těchto surovin.
Zavedení separace čirého skla bylo vy-

voláno změnou podmínek odběratelů -
skláren, které dodávky barevných
skleněných střepů bez současných
dodávek i čirého skla zastavily.

Pro správné třídění připomínáme, že
do kontejneru na bílé sklo patří:

čiré láhve od nápojů, zavařenin a ji-
né skleněné nádoby.

Do kontejneru na barevné sklo 
patří: 

barevné skleněné lahve, sklenice,
tabulové sklo.

Do kontejnerů na sklo nepatří: 
porcelán, keramika, plastové lahve,

drátěné a lepené sklo, zrcadla, zářiv-
ky, žárovky, obrazovky, plexisklo.

Děkujeme vám, že se s námi spo-
lečně zapojíte do třídění bílého
a barevného skla i dalších komunál-
ních odpadů. -OŽPaZ-

V květnovém čísle magazínu se opět
vracíme na půdu základních a středních
škol ve Zlínském kraji. V jejich souvislos-
ti jsme se naposledy zabývali využíváním
školních zahrad ve výuce a ekologickém
vzdělávání žáků. Zatímco však míra
a způsob péče o zahradu často závisejí
na rozhodnutí školy, ekologické soutěže,
které jsou tématem dnes, obvykle spočí-
vají v rukou vnějších organizací. K čemu
vlastně tyto soutěže jsou a co je jejich ná-
plní?

V rámci akcí ke Dni Země 2007 uspo-
řádalo Ekocentrum Čtyřlístek díky pří-
spěvku z Ekofondu a ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Astra devátý
ročník soutěže pod názvem Poznej
a chraň. Žáci čtvrtých a sedmých roční-
ků základních škol si v ní mohli vyzkou-
šet své znalosti v oblasti negativního pů-
sobení člověka na krajinu (vlivu dopravy,
odlesnění...). Součástí byly i způsoby, jak
může být člověk krajině užitečný a jak se
postupem času přírodní bohatství jeho
přičiněním mění. Environmentální vzdě-
lávání však není jediným cílem těchto
soutěží. Děti se navíc učí týmové práci;
v případě soutěže Poznej a chraň napří-
klad společnými silami v jednotlivých
skupinkách zpracovávají téma soutěže.
Nejlepší příspěvky jsou pak každoročně
vystaveny v prostorách Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně.

Týmová spolupráce je základem
i Ekologické olympiády pro středoškolá-
ky, kterou již více než deset let připravu-
je Český svaz ochránců přírody za pod-
pory Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Lesů ČR, s. p. Na Zlínsku
se koná v okolí působiště ekoporadny
Kosenka ve Valašských Kloboukách, kde
se nakonec utkávají i vítězná družstva
regionálních kol. Olympiáda je podobně
jako Poznej a chraň tematicky zaměřena.
Pro účastníky je připraven písemný test
i praktická část, ve které například po-
znávají rostliny a živočichy, pečou z bio-
produktů nebo zkouší tradiční orbu plu-
hem. Soutěž je jedinečná v tom, že se do
ní zapojují také pedagogové zúčastně-
ných škol a vyměňují si zkušenosti o sta-
vu environmentální výchovy na jednotli-
vých školách, metodikách a spolupráci
škol a místních partnerů.

Ekologové z Valašských Klobouk neza-
pomněli ani na žáky základních škol. Pro
čtvrté ročníky připravují letos již počtr-
nácté soutěž pod názvem Z lavic do pří-
rody. Děti tráví čas na přírodní stezce
a plní zábavné úkoly z přírodopisu, zdra-
vovědy a výtvarné a dramatické výchovy.
Je tedy komplexnější povahy a spojuje
ekologickou výchovu s dalšími předměty.

Kromě uvedených soutěží však nelze
přehlédnout ani snahu samotných škol.
Pro své žáky připravuje širokou škálu ak-
tivit v rámci Dne dětí například Základní
škola Želechovice. Děti budou soutěžit
v poznávání rostlin a živočichů v okolí
školy nebo ve výzdobě učebny.

Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Třídíme sklo na bílé a barevné
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Dětská opera OGAŘI

Nabídka letních táborů
CESTOVNÍ KANCELÁŘ SLUNÍČKO
pod vedením Ivy Kusbachové zve všechny

kluky a holky užít si prázdnin
I. tábor:
Sluníčkoviny 14. - 21. 7.
RS Vičanov - Hostýnské vrchy, cena

2630 Kč
Celotáborová hra, koupání, aerobik, floor-

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

na 2650 Kč
Sport, hry v lese, diskotéky, koupání, břiš-

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

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ,
tel. 739 141 082
Bohatá nabídka dětských táborových po-

bytů na www.dominozlin.cz 

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

vojenský, fotbalový, výtvarný tábor šikulka,
supersporťák, tábory s výukou jízdy na koni,
s aerobikem, s výukou sebeobrany i střelby.
Tábor s angličtinou. Tábor Vypadáš báječně!
Pro nejmenší tábor Pohádkovníček, tábor
s medvídkem Pú, krotitelé strašidel a další.
Hotelové ubytování, bazény.

Zve Karamela 
tel. 577 220 858, www.karamela.info.

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA,
nám. T. G. Masaryka 2433, 
pořádá
Jazykový pobytový kurz angličtiny/

němčiny pro děti ve věku 8 - 16 let
Termín a místo: 25. 8. - 31. 8. 2007, ho-

tel Luka ve Velkých Karlovicích na Soláni.
Ubytování: v budově hotelu ve dvou až

čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, doprava autobusem ze Zlína do
Velkých Karlovice a zpět.

Stravování: plná penze, cena 3 850 Kč 
V ceně celodenní program pod vedením

kvalifikovaných vedoucích, hotelové ubyto-
vání, plná penze, doprava, pojištění.

Prázdninové kurzy angličtiny a němčiny
Odpolední kurzy
Bližší informace: tel./fax: 577 222 067,

mobil: 605 464 801, 775 243 320 
www.elingua.cz, e-mail: info@elingua.cz

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

koně - v termínu 22. 7.- 1. 8. v ceně 2990 Kč.
Spojení: mobil - 724 323 685, e-mail vse-

lanka@seznam.cz, www.selanka.cz

Střední škola podnikatelská a Vyšší
odborná škola slaví v letošním roce 15.
výročí své činnosti. Škola má pracoviš-
tě v Kroměříži a ve Zlíně, na kterých
v současné době studuje ve všech vzdě-
lávacích programech přes 800 studen-
tů. Těm škola nabízí kromě vzdělávání
také celou řadu doprovodných progra-
mů, kurzů, sportovních a společen-
ských akcí. Mezi ty, kdo se na záslužné
práci školy významně podílí, patří také
její dlouholetý učitel Mgr. Lubomír
Hůrek, který ve čtvrtek 22. března pře-
vzal v Praze Medaili II. stupně
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy za dlouholetou významnou peda-
gogickou a výchovnou práci. "Jsem rád,
že v posledních letech patří mezi oceňo-
vané pedagogy stále více také těch, kte-
ří vzdělávají studenty v privátních ško-
lách. Je to uznání a ocenění práce
soukromého sektoru, který dosahuje
minimálně srovnatelných výsledků jako
školy ostatních zřizovatelů a pro nás je
velmi lichotivé, že jedno z nejvyšších
ocenění ministerstva školství přebírá
učitel naší školy. Pan Hůrek si toto oce-
nění zaslouží a já jsem rád, že mu k ně-
mu můžu blahopřát," říká zřizovatel
školy ing. Zdeněk Velikovský.

Jak již bylo uvedeno, škola nabízí
svým studentům, ale také široké veřej-
nosti další programy. Kromě jazykově
konverzačních, sportovně turistických,
lyžařských kurzů, zahraničních praxí
a poznávacích zájezdů určených přede-
vším pro studenty, je škola již několik
let akreditovaným centrem pro jazykové
zkoušky z anglického jazyka vzdělávací
a certifikační instituce City&Guilds se

sídlem v Londýně. Zájemci mají mož-
nost složit předepsané zkoušky a získat
tak mezinárodně uznávaný certifikát.
Ten je zajímavý zejména pro studenty,
kteří se rozhodli pokračovat ve svém
dalším vzdělávání v zahraničí, případně
pro zaměstnance, od kterých zaměstna-
vatel vyžaduje potvrzení o znalosti ang-
lického jazyka. Této možnosti již využi-
lo více než padesát zájemců, kteří se
mohou pyšnit certifikátem, obsahově
srovnatelným, ale cenově výhodnějším
než např. zkoušky Cambridge. Blaho-
přejeme. -hp-

31. května - Světový den bez tabáku

BBLLAAHHOOPPŘŘÁÁNNÍÍ  DDOO  PPOODDNNIIKKAATTEELLSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY

V loňském roce oslavila ZUŠ Zlín -
Malenovice 25. výročí svého založení. Čím
jiným veřejnosti ukázat výsledky své prá-
ce než velkým projektem?

Toto dílo věhlasného hudebního skla-
datele Jaroslava Křičky nebývá často uvá-
děno, neboť opera z prostředí hrátek dětí
na valašské vesnici vyžaduje velmi mladé
zpěváky, kteří jsou dobře technicky vyba-
veni. V představení vystupuje 40 zpěvá-
ků, 20 instrumentalistů a 7 tanečnic. Na
přípravě se podíleli i žáci a učitelé výtvar-
ného oboru, kteří navrhovali scénu, kuli-
sy a vyráběli rekvizity.

Nutné je vyzvednout práci Mgr. Ludmily
Keřkovské, vedoucí LDO, která vytvořila
režii celého projektu, V. Maňase - dirigen-
ta, D. Míčové, jež připravila pěvecká čísla
a H. Vrbové za přípravu choreografie.

ZUŠ Zlín - Malenovice bude reprízo-
vat toto představení 6. 5. v 17.30 h na
Malé scéně a 11. 5. v 17.30 h v otroko-
vické Besedě. -MH-

Světový den bez tabáku vyhlásila
Světová zdravotnická organizace (WHO)
poprvé v roce 1988. Kampaň každoroč-
ně připadá na poslední květnový den.
Město Zlín se v rámci projektu Zdravé
město i letos připojuje k pořádání akcí
na podporu a propagaci zdravého život-
ního stylu. Kouření je bezesporu jedním
z nejvýznamnějších rizikových faktorů,
které nepříznivě ovlivňují zdraví člově-
ka. 

Podle statistik kouří v ČR asi 40 %
populace. Každý rok je u nás 5000 no-
vých případů rakoviny plic. Devět z de-
seti kuřáků zemře na následky kouření.

Město se svými partnery připravilo
několik zajímavých akcí, jejichž cílem je
snížení počtu kuřáků ve městě:

ČTVRTEK 31. KVĚTNA 2007
Den otevřených dveří v plicním od-

dělení Krajské nemocnice T. Bati ve
Zlíně

Plicní ambulance, pavilon č. 11 v are-
álu nemocnice

9 - 17 hod.
Pracovníci plicního oddělení Krajské

nemocnice T. Bati ve Zlíně připravili pro
zájemce test závislosti na nikotinu
a zdarma spirometrické vyšetření plic.

V případě potřeby lze následně vyžádat
individuální lékařskou konzultaci.

Kontakt:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel.: 577 552 178 - plicní ambulance

Mobilní poradna pro odvykání kou-
ření

nám. Míru, budova radnice, místnost
č. 131 (přízemí)

10 - 16 hod.
Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně zde

nabízí:
- konzultační činnost (rady, jak po-

stupovat při odvykání kouření)
- nabídku edukačních materiálů
- zjištění stupně a typu kuřácké zá-

vislosti 
- ukázku náhradní nikotinové terapie
- monitoring CO a COHb z výdechu

pomocí přístroje Micro IV
Smokerlyzeru.

Kontakt:
Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, 
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel. 577 018 090, fax: 777 018 090, 
e-mail: zuzlin@zuzlin.cz
certifikovaný QMS dle ISO 9001

-OŠZMaTv-

Oslavy 10. výročí vzniku
Základní škola speciální a Praktická škola při

Dětském domově Zlín pořádá k 10. výročí půso-
bení Praktické školy na Lazech Den otevřených
dveří, dne 22. 5. 2007. Srdečně zveme nejen
bývalé absolventy střední školy, ale všechny čte-
náře, přátele, mecenáše a rodiče našich žáků.
Nabídneme vám jarní posezení v prostředí škol-
ní zahrady, country tanec, pohádku O lesních
medvídcích, Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Nechte se inspirovat tvořivostí a kreativností na-
šich žáků. Drobné dekorativní předměty prodej-
ního stánku budou výsledkem celoroční práce.

Těšíme se na setkáni s vámi.
Ľubica Reichlová, zástupkyně ředitelky

Bližší informace: e-mail: pslazy@zlinedu.cz



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 - 16.00 hodin

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

tel.: 577 431 333

CENY INZERCE PRO ROK 2007 
Plošná inzerce - 3. strana obálky

celá strana 44 000 Kč
1/2 strana 22 500 Kč
1/4 strana 11 500 Kč

Plošná inzerce - zadní strana obálky
celá strana 54 000 Kč
1/2 strana 27 500 Kč
1/4 strana 14 500 Kč

Plošná inzerce - střední dvojlist
celá strana 38 000 Kč
1/2 strana 19 500 Kč
1/4 strana 10 000 Kč

Inzerci zajišťuje: Radoslav Šopík, tel.: 602 850 180
e-mail: radoslav.sopik@tiscali.cz

efektivní cesta do 35 000 domácností

magazín

zlín

CENY INZERCE PRO ROK 2007 



P O M Á H Á  Ž E N Á M  S K A R C I N O M E M  P R S U

Od ledna začala poskytovat poradenské služby onkologicky
nemocným ženám a jejich blízkým nová poradna ve Zlíně. Je to
již šesté specializované středisko tohoto typu v ČR.

V MAMMA HELP centrech pracují vyléčené pacientky (laické
terapeutky), které mohou nabídnout kromě informací a prak-
tických rad zejména svou vlastní zkušenost s nemocí a nároč-
nou léčbou. Klientky mohou podle své potřeby využít buď indi-
viduální poradenství - rozhovor o samotě s terapeutkou, která
jim nabídne pochopení, empatii a dostatek času k vyslechnutí
jejich potíží, nebo se na půdě střediska mohou setkat s dalšími
podobně handicapovanými. K těmto setkáním slouží odpolední
programy s různou tematikou - rehabilitační cvičení, přednáš-
ky, artedílny.

MAMMA HELP centrum ZLÍN najdete na adrese:
Lorencova ul. 3791, objekt Business Line, 1. patro, 

tel. 577 011 641, e-mail: zlin@mammahelp.cz
Kontaktní osoba: 

koordinátorka centra Katka Vondráčková

Víkend plný her – MANOBRANÍ
DDM Astra ve Zlíně pořádá ve dnech 26. až 27. května 2007 (pokaž-

dé od 10 do 18 hodin) v kulturním sále na Čepkově zajímavou akci pro
všechny malé i velké hráče. Co všechno zde můžete zažít? Atrakcí je sku-
tečně mnoho:

- ukázkové hraní stolních a deskových her, jako jsou Osadníci
z Katanu, Carcassonne, Bang! a mnoho dalších,

- velký turnaj ve sběratelské karetní hře Magic: the Gathering (Hráč
roku, Extended) a další doprovodné akce v této světoznámé hře,

- kvalifikace na Mistrovství republiky v karetní hře World of Warcraft
TCG,

- ukázky a představení dalších karetních her, jako jsou Pokémon, Pán
prstenů či Doomtrooper,

- autogramiáda a prodej děl známé slovenské ilustrátorky karet
Martiny Pilcerové,

- možnost zahrát si partii M:TG o ceny s naším nejlepším hráčem
Arnoštem Žídkem,

- součástí akce je i prodej karet, her a doplňků úspěšného interneto-
vého obchodu REBEL.

Více podrobností naleznete na www.rebelteam.cz/Manobrani2007.
Přijďte se pobavit nad skvělými hrami, ke kterým není potřeba počí-

tač a které osvěží Vaši mysl!
K návštěvě srdečně zvou a účast doporučují organizátoři 

DDM Astra a REBEL-team

KDE NAJDETE OBCHODY A SLUŽBY
CESTOVNÍ AGENTURA JANA
Široká nabídka produktů cestovních kanceláří za zvýhodněné ceny.

Pobytové a poznávací zájezdy pro jednotlivce i kolektivy, vlastní autobu-
sová doprava. Individuální přístup, poradenství, profesionalita.

Provozovna: tř. 2. května 2445, Zlín
tel./fax: 577 107 143, email: info@ca-jana.cz, www.ca-jana.cz

HELEN DORON EARLY ENGLISH
Angličtina pro děti od 1 do 14 let. Helen Doron je snadnou a přiroze-

nou metodou jak naučit dítě anglicky nezávisle na jeho mateřském 
jazyce. Kurzy otevíráme během celého roku s max. počtem 6 dětí ve sku-
pině. Ukázková hodina zdarma. Bližší informace: H. Změlíková, 
tel. 777 894 348, e-mail: zlin@helendoron.com, www.helendoron.com.
Výukové centrum angličtiny - L. Váchy 176, Zlín - Podhoří.

M A M M A  H E L P

Z k ř í ž e n é  m e č e
Skupina historického šermu REVERTAR ze Zlína pořádá již

pátý ročník festivalu šermířských skupin s názvem "Zkřížené me-
če, aneb o pět století zpět". 

Provedeme vás obdobím divokých vikingů, udatných rytířů
a statečných mušketýrů. Ukážeme vám průřez vojenstvím od dob
raného středověku až po druhou světovou válku. Pro malé děti
jsou připraveny zábavné soutěže a pro ty větší speciální večerní
program. Těší se na vás skupina historického šermu REVERTAR
a mnoho dalších účinkujících z Čech, Moravy, Slovenska
a Polska. 

Akce proběhne ve dnech 12. a 13. května v areálu firmy VLW,
Zlín-Malenovice v bývalém statku malenovického podhradí.
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M stské divadlo Zlín, t . T. Bati 4091/32, 761 87  Zlín

tel.: 577 636 111, e–mail: divadlo@divadlo.zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz

M stské divadlo Zlín

Slovenské národné divadlo Bratislava

inoherní studio Ústí nad Labem

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica

Divadlo Ungelt Praha

Teatr Rozrywki Chorzów

Divadlo Petra Bezru e Ostrava

Divadelní spolek Frída Brno

Radošinské naivné divadlo Bratislava

Divadlo Polárka Brno

HaDivadlo Brno

Štúdio L&S Bratislava a Divadlo Kalich Praha

Slovenské komorné divadlo Martin

Švandovo divadlo Praha

Klicperovo divadlo Hradec Králové

St edo eské divadlo Kladno

Pražské komorní divadlo Praha

Alfréd ve dvo e Praha

Dejvické divadlo Praha

Národní divadlo Praha

FILMOVÝ FESTIVAL LÁKÁ DĚTI I DOSPĚLÉ
Zlín 2007 - 47. mezinárodní festival

pro děti a mládež je tu. Je už tradicí,
že měsíc květen se ve Zlíně nese zce-
la ve znamení filmového svátku.
Vernisáž 10. května v 17 hodin slav-
nostně zahájí výstavu MINISALON
Filmové klapky v Galerii Pod radnicí.
Na jubilejní desátou expozici výtvar-
ně pojatých filmových klapek opět
přispělo více než 100 autorů - výtvar-
níků, herců a hudebníků. Přijďte si
vybrat svého favorita! Od 28. května
se výstava přesune na Univerzitu
Tomáše Bati, kde MINISALON vyvr-
cholí veřejnou aukcí klapek 1. června
ve 14 hodin.

Již od konce dubna objíždí Českou
republiku festivalový Kinematovlak
plný filmů pro děti. Na nádraží Zlín-
střed zastaví hned dvakrát - v neděli
27. května dopoledne zde přivítá za-
čátek festivalu a ještě jednou se vrátí
1. června. Pouť republikou ukončí ve
Vizovicích 2. června.

Kalendář doprovodných akcí festi-
valu je opravdu nabitý. Zde jsou as-
poň některé z nich: 29. května vy-
pukne Den s Českou televizí. Akce,
která do Zlína opět přivede řadu zná-
mých osobností z televizní obrazovky,
vyvrcholí večerním koncertem ve
Sportovní hale Novesta. Den nato bu-
dou do dvorany slávy uvedeny další
tři dětské filmové legendy, které zasa-

dí svou hvězdu do chodníku před
Velkým kinem. Nechme se překvapit,
komu se této pocty dostane letos.
Sportovní den se Sport Region Tour
proběhne 31. května nejen na ná-
městí Míru, ale i na koupališti Zelené
a dalších místech. Svátek dětí může-
te oslavit 1. června na Dni s Českým
rozhlasem a dozvědět se třeba něco

více o zákulisí Odhalených - gorilí
"reality show" z pražské Zoo. Dosti-
hový den 2. června festivalový pro-
gram uzavře Velkou cenou FF Zlín,
která derbyové fanoušky pozve na zá-
vodiště ve Slušovicích.

A kdyby se po tom všem ještě ne-
chtělo jít spát, pro dospělé diváky je
připravena novinka: autokino na
Čepkově bude každý festivalový večer
od 22 hod. promítat filmy ze zlatého
fondu české kinematografie.

-MFFD-

Základní škola Komenského I, Hav-líčko-
vo nábř. 3114, Zlín (bývalá 4. ZŠ Zálešná)
připravuje na červen 2007 oslavu k 70. vý-
ročí založení školy.

Součástí oslavy bude školní akademie
a prohlídka školy s možností setkání býva-
lých žáků - absolventů, zejména starších
ročníků. Žádáme také bývalé pracovníky,
aby kontaktovali vedení školy. Vítáme ja-
koukoliv dokumentaci zachycující historii
školy, včetně fotografií, vysvědčení apod.,
k zapůjčení nebo darování. Materiály budou
použity k uspořádání výstavy.

Kontakt: Základní škola Komenského I,
Havlíčkovo nábř. 3114, 760 01 Zlín

Telefon: 577 044 711, Mgr. Ilona Gargu-
láková, Mgr. Zdena Velebová

TTeenniiss  ss  aanngglliiččttiinnoouu
OO  PPRRÁÁZZDDNNIINNÁÁCCHH

Populární tenisové tréninky s výukou
AJ pro děti od 3 let pokračují v červen-
ci a srpnu formou týdenních kurzů. Od
pondělí do pátku na děti v tenisovém
areálu na Růmech čeká také sportovně
zábavný doplňkový program, tenisová
teorie a přednášky s účastníky GRAND-
SLAMOVÝCH turnajů. Jídlo a pití celý
den zajištěno. Cena 2000 Kč. Další in-
formace: 777 650 430 p. Horna,
www.tenisrumy.unas.cz.
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SPORT V  KVĚTNU

AEROBIK PRO VŠECHNY
Aerobní zahřátí, formování postavy, spalování, jak má
být a posilování problémových partií těla - každé úte-
rý od 18 h v tělocvičně na 16. ZŠ. Informace na tel.
603 581 448 nebo www.aerobic-zlin.cz.

VÍKENDOVÝ POBYT S AEROBIKEM
11. - 13. 5. v Luhačovicích
Luxusní penzion s polopenzí a cvičením (Aerobic cla-
sic, dance, body work, step aerobic... dle klientely)
Sport, relax - sauna, whirlpool, masáže, luxusní uby-
tování, kultura - blízko centra
Informace a přihlášky:
jzuzanikova-sport@o2active.cz, tel.: 731 187 175 
Kapacita omezena! 

Sobota 5. 5. 2007
18.30 h Proton Zlín - SŠB Pardubice, III. liga žen 

Neděle 6. 5. 2007
10 h Proton Zlín - Univerzita Brno, III. liga žen

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale
Zelené, Bartošova čtvrť. Změna začátků utkání vy-
hrazena.
V případě postupu zlínského A družstva mužů do fi-
nále play-off II. ligy mohou být v měsíci květnu ode-
hrána i finálová utkání. Pro aktuální informace dopo-
ručujeme všem zájemcům a fanouškům sledovat
internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. ná-
stěnky u sportovní haly Zelené, kde naleznete více in-
formací mj. i o utkáních mladších kategorií.

Utkání se konají na stadionu Letná
5. 5. v 19 hodin - Zlín - Ostrava

12. 5. v 19 hodin - Zlín - České Budějovice
27. 5. v 17 hodin - Zlín - Olomouc

KVĚTEN 2007

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

ÚTERÝ    1.  5.   
PRVOMÁJOVÝ  POCHOD  NA  BYSTŘIČKU
12 km, odjezd do Jablůnky vlakem z Otrokovic v 7.25
hod., vede St. Chadim ml.

STŘEDA   2.  5.   DOLANSKO
8 km,  odjezd do Liptálu autobusem z nástupiště č. 52
z AN ve Zlíně v 8 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA   5.  5.   BOŠÁCKÝ  TURISTICKÝ  CHODNÍK
Informace v klubové skříňce, vede J. Tomáš.

ÚTERÝ   8.  5.   Z MIKULOVA  PŘES PÁLAVU
18 km, odjezd do Mikulova vlakem z Otrokovic v 6.34
hod., vede J. Tomáš.

STŘEDA   9.  5.   ŽEBRAČKA
8 km, odjezd do Přerova vlakem z Otrokovic v 8.26 hod.,
(jízdenka zpáteční), vede St. Chadim st.

STŘEDA   16.  5.   VALAŠSKÉ  FOJTSTVÍ  (JASENNÁ) 
8 km, odjezd do Vizovic vlakem ze Zlína v 7.28 hod., ve-
de St. Chadim st.

SOBOTA   19.  5.   KRNOVSKÁ  PADESÁTKA
6-50 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.26 hod., jízden-
ka do Krnova zpáteční přes Olomouc, vede J. Tomáš.

NEDĚLE   20.  5.   VYCHÁZKY  ZA  HUMNA
7 km, sraz v 8.30 hod. na zastávce MHD "Prostřední"
u Malé scény, vede J. Tomáš.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

FOTBAL

BASKETBAL

AEROBIK
STŘEDA   23.  5.   ŠAROVY 
9 km, odjezd do Šarov z nástupiště č. 21 z AN ve Zlíně
v 7.30 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA   26.  5.   JAVORNÍKY  -  PORTÁŠ
23 km, odjezd v 5.40 hod. z AN ve Zlíně, vede St. Chadim
ml.

SOBOTA   26.  5.   V
OV-CH IV.:  PULČÍN-HRADISKO  A ČUBŮV  KOPEC
16 km, odjezd autobusem z AN ve Zlíně do Valašské
Polanky-škola v 6.10 hod., vede J. Tomáš.

NEDĚLE   27.  5.   
VOV-CH IV.:  NOVÁ  HORA  A MIKULČIN  VRCH
16,5 km, odjezd do Komně-Nového dvora autobusem ze
Zlína AN v 6.25 hod., vede J. Tomáš.  

NEDĚLE   27.  5.   VĚTRNÝ  MLÝN  BUKOVANY
14 km, odjezd vlakem do Kyjova z Otrokovic v 7.57 hod.,
jízdenka zpáteční, vede St. Chadim ml. 

STŘEDA   30.  5.   ARCHEOSKANZEN
8 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.34 hod., jízdenka do
Starého Města zpáteční, vede St. Chadim st.

Změna programu vyhrazena 

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

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

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

na 25m bazénu)

otevření 50m bazénu - výjimky:
út 1. 5. otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek
po 7. 5. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
út 8. 5 otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek

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 14.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00

otevření dětského bazénu - výjimky:
út 1. 5. otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek
po 7. 5. otevřeno 17.00–20.00
út 8. 5 otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek

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

Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

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

PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži

FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži

SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Změna programu vyhrazena.

POWERYOGA
- cvičení nejen pro harmonické tělo - tělocvična ZŠ 
Štípa. 
Středa 17 hod. 
Informace na tel. 605 527 605

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LÁZNĚ ZLÍN

JÓGA
- cvičení pro všechny věkové kategorie vedoucí k odstra-
nění bolesti zad a jiných problémů vede k harmonizaci
těla, ducha a psychické vyrovnanosti. 
Pátek 17 - 18 ve zlínské sokolovně.
Tel.: 732 410 058 p. Kunderová

Cvičení rodičů a dětí ve věku 2 - 6 let 
- všestranné zaměření. 
Středa 16.45 h, tělocvična bývalé 6. ZŠ - v sousedství
koupaliště Zelené. 
Tel.: 732 410 058 p. Kunderová

SAHADŽA JÓGA 
Cesta sebepoznání, nalezení rovnováhy, spokojenosti,
klidu a radosti pomocí probuzení vnitřní energie a medi-
tací.
Centrum: nám. T. G. Masaryka 588 (1. budova nad
Obchodní akademií), místnost č. 217
Bližší informace: www.nirmala.cz

BĚH KOLEM SADU BUREŠOV 
V neděli 27. května se koná 32. ročník Běhu kolem sadu
Burešov. Budou připraveny tratě pro děti předškolního
věku až po veterány. Začátek závodů je od 15 do 16.30
hodin. Start pro všechny kategorie bude před klubovnou
sadu.
Podrobné informace Jiří Prokop, tel. byt: 577 439 646,
tel. zam.: 577  524 605, e-mail: prokop.beh@seznam.cz

11. ROČNÍK STREETBALL OXYGEN SHOW

V sobotu 2. června od 8.30 hodin se uskuteční na
náměstí Míru ve Zlíně celodenní akce pro všechny pří-
chozí sportovce. Streetball Show je basketbalovým klu-
bem každoročně pořádána při příležitosti Mezinárod-
ního dne dětí.

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

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

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

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

Na příjemný sportovní zážitek se těší
SKB Zlín.

Tenisový klub SK Zlín pořádá předsportovní tenisovou
přípravu pro děti narozené v letech 2001 - 2004. 
Příprava je určena dětem se zájmem věnovat se v bu-
doucnu tenisu nebo jinému sportu na výkonnostní nebo
vrcholové úrovni.
Zahájení v září 2007.
Přihlášky a informace na tel. 602 466 638

TENISOVÉ PRÁZDNINY 2007
Týdenní kurzy pod patronací reprezentanta ČR Jiřího
Nováka. Konají se v červenci a srpnu, vždy od pondělí do
pátku. 
Výuka je určena mládeži i dospělým.
V kurzech kromě výuky tenisu jsou odborné přednášky,
kondiční příprava, relaxace, zapůjčení raket i míčů, stra-
vování.
Bližší informace na tel.: 602 404 680, 737 451 451.

TENIS

STREETBALL


