M

K

V

A

ù

T

E

N

G

2

0

A

Z

zlín
5
0

9

R

O

â

N

Í

Í

K

N

X

V

Petra Hﬁebíãková
pﬁivezla Thálii
do Zlína

KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE
Vážení občané,
v úvodnících, připravovaných do
zpravodaje jednotlivými radními, jste
většinou informováni o pozitivních věcech. Dozvíte se, co se nám podařilo, co
ve Zlíně plánujeme, jaké další aktivity
chce konkrétní kolega radní prosazovat.
Já bych tentokrát rád udělal výjimku
a napsal spíše
o tom, co mi vadí
a co se změnit
nepodařilo.
Nejvíc mi takzvaně leží v žaludku rozestavěné
torzo obchodního
centra na Jižních
Svazích.
Velké
železobetonové
monstrum na pozemku zarostlém
plevelem a ohrazené
drátěným
plotem na mne
působí velmi negativně.
Nejvíc
mně však v tomto případě vadí,
že pozemky, na
nichž torzo chátrá, patřily dříve
zčásti městu Zlínu a pak byly prodány za sníženou cenu soukromé firmě a následně přeprodány dalšímu subjektu. Ten nyní nemá
peníze ani na dostavbu, ani na nějakou
sanaci a nabízí objekt k prodeji, a to dokonce i našemu městu, a požaduje tržní, nemalou sumu. Město bohužel nemá žádnou zákonnou možnost, jak
přimět firmu k dostavbě nebo zbourání
objektu, který už léta hyzdí největší
městské sídliště. Takže s firmou stále
intenzivně jednáme, ovšem zatím bez
nějakého konkrétního povzbudivého výsledku.
Podobná je situace u objektu bývalého areálu Družba, i když v tomto případě se snad už blýská na lepší časy.
Objevil se investor s projektem, který se
zdá být zajímavý. Ovšem také žádá, aby
mu město vyšlo vstříc, především rozsahem okolních pozemků, které chce získat do vlastnictví. Je však velmi obtížné
stanovit hranici podmínek, za jakých
pozemky v okolí Družby prodat tak, aby
se s pomocí města záměr investora zda-

řil a nikdo nás "nenapálil". Město proto
navrhuje prodej pozemků až po kolaudaci nové stavby.
Když už jsem vzpomněl nevábné stavby ve městě, přece jen zmíním ze svého
pohledu i něco pozitivního. Tím je za
pomoci města vyřešená výstavba na
Čepkově. Chápu, že architekti mají zřejmě jiný názor, ale
pro mne je stavba obchodního
centra s velkým
parkovištěm na
Čepkově přijatelným (nikoliv nejlepším) řešením
a doufám, že většina
obyvatel
Zlína si myslí totéž. Kdyby se torzo na sídlišti
Jižní Svahy dočkalo podobného
osudu, nezlobil
bych se.
A co čeká městskou politickou
reprezentaci do
budoucna? Například se znovu
začíná
mluvit
o vhodné zástavbě náměstí Míru. Osobně mám o náměstí velkou obavu, konkrétně o jeho
park. Pro objektivitu musím říct, že
hodně architektů zástavbu podporuje.
Já si naopak myslím, že parčík a zeleň
pod širým nebem je lepší než další beton nebo sklo, byť uvnitř bude třeba
fontána a nějaký ten keřík nebo strom.
O opaku mne nepřesvědčí ani ironické
poznámky některých kolegů, že jako
člověk narozený na vesnici nemohu mít
na vzhled náměstí krajského města ten
správný názor. Domnívám se, že tomuto tématu je třeba věnovat větší pozornost a o případné zástavbě náměstí by
měli rozhodnout občané města prostřednictvím referenda.
A závěrem přece jen ještě jedna pozitivní zpráva: koupaliště na Jižních
Svazích bude! Zpracovává se projekt,
peníze na stavbu jsou připraveny, "vodní" komplex vypadá moc hezky. Už se
těším na konečný výsledek!
Zdraví Vás
Vladimír Řihák
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Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
14. 5. od 9.00 do 12.00 hod.
Vypnutá oblast: Ulice Obeciny I. - Obeciny XIV.
K Jaroslavicím, Losky horní strana k Jaroslavicím, Štefánikova mezi ulicemi Slínová a K Jaroslavicím, Na Louce.
15. 5. od 8.00 do 10.00 hod.
Vypnutá oblast: Sportovní areál Vršava.
15. 5. od 12.00 do 14.00 hod.
Vypnutá oblast: Příluky oblast nad ulicemi
Michalova a Mezní.
18. 5. 2009 od 9.00 do 12.00 hod.
Vypnutá oblast: Obeciny, a to lokalita ohraničená K Jaroslavicím, Štefánikova, Lesní, Příčná.
Bližší informace E.ON na tel. 840 111 333.
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE
MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH,
KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY MAGAZÍNU
ZNÁMY.

UPOZORNĚNÍ
SPLATNOST POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ
Upozorňujeme poplatníky, že splatnost místního poplatku za komunální odpad je 15. 5. 2009
(splatnost místního poplatku ze psů byla 30. 4.
2009).
Pokud nebyl místní poplatek v některém
z předcházejících let uhrazen, bude letošní platba
místního poplatku poukázána na nejstarší dluh.
Tím zůstane místní poplatek na rok 2009 neuhrazený a bude poplatníkovi vyměřen platebním
výměrem navýšeným až na trojnásobek. Další vymáhání bude probíhat soudní cestou přes exekutorský úřad. Náklady exekutora související s vymáháním dlužné částky zpravidla několikanásobně převyšují původní výši místního poplatku. Tyto náklady hradí dlužník v plné výši
exekutorovi.
Pracovníci oddělení místních poplatků proto
doporučují občanům, aby své povinnosti plnili
včas, komunikovali s nimi a vyhnuli se tak možnému mnohonásobnému navýšení pohledávky.
Magistrát města Zlína,
oddělení místních poplatků
detašované pracoviště Zarámí 4421
(budova bývalé České pojišťovny)
tel.: 577 630 382, 577 630 329, 577 630 375
e-mail: miladakolinska@muzlin.cz

VZPOMÍNKA
■ PIETNÍ SETKÁNÍ
Statutární město Zlín, Český svaz bojovníků za svobodu OV Zlín, Klub výsadkových veteránů a Armáda České republiky
vás srdečně zvou na pietní setkání při příležitosti 64. výročí osvobození města Zlína
a den vítězství v pondělí 4. května 2009
v 10 hod. u Památníku obětem 2. světové
války.
■ SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Statutární město Zlín ve spolupráci
s Českým svazem bojovníků za svobodu,
Klubem výsadkových veteránů a Armádou
ČR uctí památku Dr. Edvarda Beneše u příležitosti 125. výročí jeho narození ve čtvrtek 28. května 2009 v 10 hodin u busty
Dr. E. Beneše (Benešovo nábřeží-parčík).
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SLOVO PRIMÁTORKY
Vážení a milí Zlíňané,
jistě se - stejně jako já sama, dokáží
mnozí z vás radovat nad zřetelně viditelnými úspěchy zlínské kulturní scény. Samozřejmě, že mám na mysli zejména poslední největší úspěch
v
podobě
z í s k á n í
Ceny Thálie
pro "naši"
zlínskou
P e t r u
Hřebíčkovou
v kategorii
herectví
ženy. Ten,
kdo sledoval
v
přímém
přenosu vyhlášení této
snad
nejprestižnější
ceny
pro
herce vůbec,
sdílel, spolu s reprezentanty zdejšího
Městského divadla ve Zlíně, chvilky napětí před vyhlášením i obrovskou úlevu
po zaznění jména zdejší herečky. Za na
první pohled viditelným oceněním práce paní Hřebíčkové je ovšem potřeba vidět i všechny ty, kteří v MDZ působí.
Pozitivní motivace a dobré klima nutné
k podání špičkových výkonů jednotlivce
je nezbytné. Ten, kdo pravidelně navštěvuje představení ve zlínském divadle nemůže nevidět, že úroveň celého
ansámblu jde stále nahoru. Zdá se mi,
že diváctvo je v současné době jakoby
spontánnější, dokáže reagovat nahlas,
bezprostředně, vtipně. Dokáže se radovat z výborných výkonů a dokáže je
ocenit hlasitým potleskem a voláním
bravo.
Stejná situace, jako v MDZ, je stále
častější i ve Filharmonii B. Martinů.
Úroveň tohoto orchestrálního tělesa
roste rok od roku. Jsme stále častěji
svědky zcela výjimečných výkonů ať už
sólistů, dirigentů, nebo i celého orchestru. Dobře manažersky i dramaturgicky vedené těleso se stává stále
častěji účastníkem mnoha festivalů.
Osobně považuji za největší "poctu" pro
FBM, že se letos vůbec poprvé ve své
historii účastní i festivalu "Pražské jaro". Při koncertech pozoruji stejné reakce posluchačů jako v divadle. Reakce
nadšené, obdivné, bezprostřední.
Neobyčejné zážitky nám - kulturně
milovným lidem, přináší i přímé přenosy jedné z nejlepších operních scén světa Metropolitní opery v NY. Velmi odvážná výzva v podobě přímých přenosů
prostřednictvím satelitních přenosů do
Velkého kina ve Zlíně splnila snad
všechna očekávání - a snad i něco navíc. V době hospodářské krize - zcela
zaplněný sál v počtu mnoha set míst je
pro mě malým zázrakem.
Výstava v pražské Národní galerii
"Fenomén Baťa" - navýsost úspěšná
prezentace Zlína ve všech souvislostech. Při vernisáži ohromné množství
Pražanů, zlínských rodáků, Zlíňanů obdivovatelů nezaměnitelné historie
našeho města.

Píši záměrně jen o těch kulturních
NEJ... z poslední doby. Zmiňuji se
o nich z několika důvodů. Hlavním důvodem je to, že všechny tyto výrazné
úspěchy a naplněné aktivity jsou možné jen díky velmi výrazné - finanční, organizační i politické podpoře Zastupitelstva města Zlína. Je pro mě velkým
potěšením, že např. na přímých přenosech z opery, stejně jako na koncertech,
či v divadle, vidím lidi nejrůznějšího věku, profesí, místa bydliště atd. Ano, velmi často sleduji to, že se o tyto "centrální" aktivity města zvyšuje zájem bez
rozdílu toho, zda dotyční žijí v Lužkovicích, Klečůvce, Malenovicích, Jižních
Svazích, Kostelci, v centru města apod.
Jsem si jista tím, že kultura je jen
jedna - dobrá, nebo špatná. Jsem si jista tím, že někteří protagonisté tzv. "odtrhovacích tendencí" od města Zlína záměrně zkreslují informace o kulturním
dění ve městě. Svým spoluobčanům jako fakt donekonečna opakují, že
"u nich" - myšleno tam, kde bydlí, není
žádná kultura a jinde ano.
Většinově víme, že na jedné straně
chceme kvalitní kulturu špičkové úrovně, na straně druhé ale někteří z nás
donekonečna opakují stejnou písničku:
"...dovezte kulturu k nám, máme jí nedostatek". Inu komu není rady, tomu
není pomoci. Ti ze Zlíňanů, kteří touží
po kvalitních a profesionálních výkonech, si prostě budou muset, stejně jako je tomu v Praze, Brně, či Plzni, zajet
do centra města a navštívit některý
z kulturních stánků. Ostatní kulturní
aktivity spíše typu zájmové činnosti,
která vychází z našeho vlastního angažování bez ohledu na čas i energii, mají
možnost - s podporou města - realizovat vlastně bez omezení. Stačí se podívat na veřejně dostupné informace
o čerpání peněz z Kulturního fondu
města. Jen čekat s rukama složenýma
v klín, roznášet dezinformace sloužící
jednoduchým a průhledným cílům, je
snadné. Daleko odvážnější a transparentnější je něco sám vykonat - třeba
na poli kultury nebo sportu. Lze toho
dosáhnout i bez (zvláště v poslední době a v některých místních částech) populisticky deklarovaných dalších multicenter, nových kin, divadelních sálů, či
kulturních domů.
Co říci závěrem - jsme opravdu všichni pyšní na špičkové umělecké výkony
např. P. Hřebíčkové? Co takhle být
všichni dohromady a většinově pyšní
na to, že jsme obyvateli neobyčejně kulturně vyspělého města Zlína, města,
které má před sebou ještě mnoho výzev
do budoucnosti? Jak chceme obstát
v evropské konkurenci stejně jako konkurenci jiných krajských měst v ČR,
když někteří občané Zlína aktivně pracují na jeho rozbití? Zasloužíme si vůbec být krajským městem? Jsem - spolu s většinou Zlíňanů, přesvědčena
o tom, že ano. Chce to jen více vlastní
aktivity, méně osobních zájmů zastíraných zájmem veřejným a více hrdosti
na město, kde žijeme.
S úctou ke všem těm, kteří nemluví
jen v prázdných frázích, ale naopak sami konají.
Irena Ondrová

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ NOVÝ DOMOV PRO UPRCHLÍKY
Čtyřčlenná rodina uprchlíků z Myanmaru, jak
zní nyní název Barmy zavedený tamní vládnoucí
vojenskou juntou, najde ve Zlíně svůj nový domov
v baťovském půldomku v sousedství rodiny kazašských Čechů. Manželský pár i jejich dvě osvojené neteře ve věku 14 a 18 let získali v České republice azyl. Ve své zemi byli terčem myanmarské
armády a policie, obětí mučení, věznění a následné deportace na hranice Malajsie. "Není tomu tak
dávno, kdy mnoho Čechů, včetně Zlíňanů, muselo odejít z naší země a hledat útočiště v některé
demokratické zemi. Nyní je naší morální povinností nabídnout obdobnou pomoc," zdůraznil náměstek primátorky Miroslav Kašný.
■ PROVĚRKA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Přestože všechny nebezpečné průlezky a viditelně poničené hrací prvky z dětských hřišť statutární město Zlín průběžně odstranilo již v průběhu minulých let, chce nyní provést další kontrolu
stavu a bezpečnosti vybraných dětských hřišť.
Město nechá prověřit všechna hřiště odbornou firmou. Hrací prvky, u kterých bude třeba jen minimální riziko, nechá odstranit.
V tuto chvíli začíná rovněž diskuse nad revizí
Koncepce dětských hřišť. Do budoucna by město
chtělo začít budovat rozsáhlejší multigenerační
hřiště. Na jednom místě by tak byla např. plocha
na kopanou, pískoviště, kuželky, prostor s fitness
prvky, lavičky k odpočinku a toalety. Celý prostor
by byl uzavřený a hlídaný správcem.
■ KOMISE TAKÉ NA SALAŠI,
V LUŽKOVICÍCH A PŘÍLUKU
Zastupitelstvo města Zlína schválilo složení komisí místních částí Salaš, Lužkovice a Příluku.
Ve všech případech o zřízení komisí požádali
zástupci příslušných místních částí. Členy komisí
jsou vždy obyvatelé příslušné místní části, jmenovité složení příslušné komise je zveřejněno na vývěsce. Komise předkládají městu vlastní návrhy
na řešení zásadních problémů v místní části, vyjadřují se k investičním akcím v jejich oblasti atd.
V současné době členové komisí stanovují priority, které chtějí obyvatelé jejich místní části letos
zaplatit z přidělených finančních prostředků. Pro
letošní rok je to podíl z 25 milionů korun.
Množství peněz, které může komise rozdělit, závisí na počtu obyvatel dané místní části.
■ RADNICE PODPOŘÍ
45 ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ
Dotace ve výši cca 1,4 milionu korun z Fondu
zdraví chtějí letos rozdělit zlínští radní. "Tímto
způsobem podporujeme léčebně preventivní péči
zdravotnických zařízení na území města Zlína,
preventivní zdravotní programy, které podporují
zdravý životní styl a podobně," řekl náměstek primátorky Miroslav Kašný. Zlín tak podpoří 45 projektů a přispěje např. na zakoupení síťové jízdenky MHD pro dárce krve, držitele zlaté medaile, na
pořízení lékařských přístrojů např. na vyšetření
funkce dýchacích svalů, na rekondiční pobyty tělesně postižených, diabetiků i na odborné přednášky, praktické kurzy a na canisterapeutickou
činnost. O přidělení dotací nad 50 tisíc korun bude ještě jednat Zastupitelstvo města Zlína.
■ REKONSTRUKCE STADIONU MLÁDEŽE
SE PŘIBLÍŽILA
Nová atletická dráha, šatny, které budou odpovídat stávajícím požadavkům, a rekonstruovaná
travnatá plocha. Tak by mohl v příštím roce vypadat Stadion mládeže ve Zlíně. Rada města Zlína
schválila na svém dubnovém zasedání uzavření
smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.
Podle slov radního Karla Jankoviče město v letošním roce zahájí realizaci první části, šaten,
v příštím roce pak bude pokračovat atletickou
dráhou a travnatou plochou. Vše je podmíněno
zpracováním projektové dokumentace a úspěšně
ukončeným výběrovým řízením.
■ OČNÍ ODDĚLENÍ V NOVÉM
V Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) byl
koncem března letošního roku po částečné rekonstrukci slavnostně otevřen pavilon očního odděle-

ní. Přestavba pavilonu trvala šest měsíců a náklady na ni ve výši 4,6 milionu korun hradila KNTB.
Snížením lůžkové kapacity z původních 56 na 24
lůžek získalo oddělení větší prostory pro ambulantní operativu a kvalitnější zázemí pro vyšetření
a přípravu pacientů k operacím. Podle ředitele
KNTB Petra Pšikala pomůže přestavba pavilonu
k větší konkurenceschopnosti oddělení, které nyní splňuje současný trend v oční chirurgii. Tím
jsou ambulantní nitrooční operace, které patří nejen k ekonomicky výhodnějším, ale sami pacienti
je často upřednostňují před hospitalizací.
■ VÝTVARNÁ VÝCHOVA V ANGLIČTINĚ
Výuku vyučovacího předmětu výtvarná výchova v anglickém jazyce na Základní škole Kvítková
schválili zlínští radní.
Základní škola má již rozhodnutí ministerstva
školství, kterým jí povoluje vyučovat od 1. září
2009 do 31. srpna 2014 výtvarnou výchovu v anglickém jazyce.
Musí však splnit několik podmínek, například
výuka musí probíhat podle Školního vzdělávacího
programu, škola zajistí zvládnutí terminologie
předmětů také v českém jazyce a vyučovat budou
pedagogové s odbornou kvalifikací.
■ DOTACE OBCÍ NA ŠKOLÁKY SE ZVÝŠÍ
O zvýšení příspěvku, který platí obce za umístění žáka ve zlínských mateřských a základních
školách, bude jednat Zastupitelstvo města Zlína.
V současné době poskytují obce, jejichž děti navštěvují základní školu ve Zlíně, městu dotaci ve
výši 500 korun na školní rok za jednoho žáka.
Jak uvedl náměstek primátorky Hynek Steska,
od nového školního roku budou obce platit tři tisíce za žáka základní školy a také za předškoláka,
který chodí do zlínských mateřských škol. "V poslední době došlo k nárůstu cen za energie i nutnosti oprav do školských zařízení. Dosavadní výše
neinvestičních dotací je již nedostatečná. Pokud
bychom k tomuto kroku nepřistoupili, ubírali bychom peníze našim občanům," zdůraznil náměstek primátorky.
■ DALŠÍ HŘIŠTĚ
SE DOČKAJÍ OPRAVY OPLOCENÍ
Opravit poškozená, případně postavit nová
oplocení dalších dětských hřišť a sportovišť chce
v průběhu letošního roku statutární město Zlín.
"Oplocení zvyšují komfort z užívání hřišť.
Maminky nemusí mít obavy, že jim dítě ve chvilce
nepozornosti uteče; u sportovišť se zase nemusí
hráči rušit dobíháním pro míče," vysvětlil náměstek primátorky Hynek Steska. Podle jeho slov by
se předpokládaná hodnota zakázky měla pohybovat v rozmezí jednoho až dvou milionů korun.
V loňském roce vyměnilo či vybudovalo město Zlín
nové oplocení u deseti hřišť. Jejich cena se blížila
dvěma milionům korun.
■ ZLÍN PODPOŘÍ DALŠÍ AKCE Z EKOFONDU
Statutární město Zlín poskytne dotace v celkové výši přes 33 tisíc korun na deset vybraných akcí. Mezi dotacemi je například 4 500 korun pro
Junák - Svaz skautů a skautek ČR na organizování oslav Dne Země nebo osm tisíc pro Sdružení
ředitelů mateřských škol Zlínského kraje na akci
Netopýří výšlap na Stezce zdraví Lazy. Další dotace byly poskytnuty na kácení dřevin na městských pozemcích.
■ MĚSTO PEČUJE O SVÉ PAMÁTKY
Péči o své památky, které připomínají zejména
slavnou éru Baťovu, věnuje Zlín nemalou pozornost. K pravidelné opravě a údržbě nemovitostí,
které jsou kulturními památkami a jsou ve vlastnictví města Zlína, jsou často použity i prostředky
Ministerstva kultury ČR, zejména z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.
Tímto způsobem zaplatí město polovinu konkrétní opravy či repase, druhou polovinu pokryje ze
svého rozpočtu. Zlín v nejbližší době využije dotace od Ministerstva kultury na tři akce: na obnovu
interiérových dveří na Malé scéně, v prostorách,
kde sídlí ZUŠ Zlín, na obnovu anglických dvorků
na budovách Městského divadla Zlín a na obnovu
původních portálů a dveří ve veřejných prostorách
radnice.
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JEŠTĚ K PLÁTCOVSTVÍ DPH
K 1. 1. 2009 nabyla účinnosti novela
zákona o dani z přidané hodnoty (DPH),
která zásadním způsobem změnila podmínky pro plátcovství této daně. K 1. 4.
2009 se tak Zlín, stejně jako většina
velkých měst v České republice, stal
plátcem daně z přidané hodnoty.
Změny se promítají do způsobu stanovení cen za zboží (např. prodávané
předměty v informačním středisku)
a služby, které město poskytuje veřejnosti, a které současně nejsou svou povahou výkonem veřejné správy, ale ekonomickou činností. DPH se nedotkne
veřejné správy, tj. nebude se týkat poplatku za komunální odpad, za psy,
správních poplatků při vydání občanského průkazu, řidičského průkazu či
živnostenského listu apod. Naopak
DPH se bude týkat např. pronájmů,
stravného v jídelně pro seniory, školného a stravného v jeslích, ostrahy zajišťované pro různé subjekty Městskou
policií Zlín, reklamy v Magazínu Zlín
apod. V této souvislosti Rada města
Zlína již rozhodla o novém nezbytném
stanovení cen. Všichni, jichž se změny
týkají, budou informováni na příslušných odborných útvarech Magistrátu
města Zlína.
-red-

Co nového v zoo?
Voliéra pro supy a lanové centrum
Zoo Zlín otevře v červnu novou průchozí voliéru pro supy a mangusty.
Součástí právě dokončovaného projektu bude ubikace pro supy a mangusty,
včetně voliéry a výběhu mangust.
Voliérou budou návštěvníci procházet
po dřevěné lávce, díky které uvidí její
obyvatele z bezprostřední blízkosti.
Visutá lávka nad potokem umožní příchod do voliéry od nedávno otevřené expozice plameňáků růžových.
Letošní zlepšení služeb ocení především rodiny s dětmi. Stávající dětský
koutek u restaurace Farma U Koaly
v australské oblasti zoo se rozšíří až do
prostor bývalé jízdárny, vzniknou zde
nové dětské prolézačky, výrazně se rozšíří i restaurační služby a venkovní posezení. Nejvýznamnější atrakcí celého
prostoru bude nové dětské lanové centrum. Lanové prolézačky budou umístěny na kmenech, děti si tak mohou vyzkoušet svoji obratnost, odvahu i to,
jak se vlastně žije zvířatům na stromech.
-red-
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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 2009 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
bydlištěm 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 státních škol a školských zařízení, které organizují dětské tábory, zaregistrovaným
u MV ČR a MŠMT ČR.
Organizace, která bude žádat o dotaci, musí předložit informační leták s kalkulovanou 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 15. května 2009. Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy MMZ
(detašované pracoviště Zarámí), tel. 577 630 336, p. Kristlová. Formuláře jsou
rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz)
v sekci Občan - Formuláře - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány podle kritérií, daných Statutem fondu mládeže a tělovýchovy. Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy má vyhrazenu možnost
dodatečné změny podmínek pro udělení dotací i právo odmítnout předložené žádosti.
Mgr. Karel Jankovič, předseda správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy

31. května – Světový den bez tabáku
Město Zlín se v rámci projektu
Zdravé město i letos připojuje k pořádání akcí na podporu a propagaci
zdravého životního stylu. Kouření je
závislost a je také jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, které nepříznivě ovlivňují zdraví člověka.
Podle statistik kouří v ČR asi 40 %
populace. Každý rok je u nás 5 000
nových případů rakoviny plic. 9 z 10
kuřáků zemře na následky kouření.
Po roce nekouření je riziko smrti
z kouření o 50 % nižší! S cílem snížit
počet kuřáků připravilo město se svými partnery i letos zajímavé akce:
29. 5.
Den otevřených dveří na plicním
oddělení
Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně,
plicní ambulance, pavilon č. 11 v areálu nemocnice, 9.00 - 16.00 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
30. 5.
Chcete přestat kouřit? Přijďte!
Salesiánský klub mládeže ve Zlíně,
Jižní Svahy, 9.00 - 12.00 hod.
Statutární město Zlín zde nabízí
svým občanům mobilní poradnu pro
odvykání kouření:
- konzultační činnost odborníků
(rady, jak postupovat při odvykání kouření)
- nabídku edukačních materiálů
- zjištění stupně a typu kuřácké závislosti
- ukázku náhradní nikotinové terapie
- monitoring CO a COHb z výdechu
pomocí
přístroje
Micro
IV
Smokerlyzeru s vyhodnocením výsledků odborným pracovníkem
- měření: krevní tlak, % tuku v těle a výpočet BMI.
Kontakt:
Magistrát města Zlína,
Oddělení zdravotnictví a prevence
kriminality,
tel. 577 630 330 nebo 577 630 393

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY Útvar hlavního
Vážení a milí spoluobčané,
v březnovém čísle tohoto magazínu jsem
Vám nabídnul stručné shrnutí a prezentaci
statistických údajů o činnosti Městské policie
Zlín v roce 2008. Na jeho základě jsem pak obdržel několik dopisů, z nichž se některé týkají
konkrétních událostí, jiné naopak přinášejí
nejrůznější podněty. Jsem rád, když mohu číst
poděkování občanů strážníkům za konkrétní
zákroky, stejně
tak vítám iniciativu občanů, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Malou část
obdržených názorů ale také
představují naprosto nerealistická očekávání.
Strážníci MP Zlín
skutečně nemohou posuzovat
např. stavební řízení, rozhodovat občansko-právní spory nebo
dokonce vstupovat do ukončeného trestního
řízení - jak by si někteří představovali.
V tomto vydání Vám také nabízím statistický
přehled o některých činnostech, které strážníci vykonávali v I. čtvrtletí letošního roku. I když
byl začátek roku oproti dřívějším létům až nezvykle poklidný, další vývoj bezpečnostní situace byl v celé řadě aspektů oproti jiným letem
horší. Svoji úlohu přitom zcela jistě sehrávala probíhající celosvětová finanční krize,
která omezila nebo dokonce zcela zastavila
práci v nejrůznějších výrobních provozech,
ale také vzrůstající napětí ve společnosti.
Nejmarkantněji je tento vývoj patrný u přestupků proti majetku, u nich můžeme hovořit
o více než desetiprocentním nárůstu. S tím také související počet majetkových deliktů, které
dořešuje přestupková sekce MP Zlín, kdy došlo
k nárůstu řešených případů dokonce o 64 %!
Rovněž počet osob, které byly strážníky zadrženy při spáchání trestného činu, je oproti loňsku vyšší, můžeme hovořit také o přibližně desetiprocentním zvýšení. Tento trend potvrzují
i údaje Policie ČR Obvodního oddělení Zlín,
které v I. čtvrtletí roku 2008 řešilo 11 případů
recidivy trestného činu krádeže, zatímco letos
jich bylo již 33!
Stále častěji se můžeme setkávat s těmi případy, kdy se do Zlína stahují z jiných míst organizované skupiny pachatelů, které zde páchají nejrůznější pouliční trestnou činnost.

Například v druhé
polovině března se
podařilo hlídkám MP
Zlín zadržet dobře sehranou partu zlodějů
kabelek z Přerovska,
kteří na parkovišti
u supermarketu odcizili kabelku s osobními věcmi a finanční hotovostí právě v okamžiku, kdy řidička šla na
malý okamžik odvézt nákupní vozík. S touto
událostí i jinými podobnými jste se ostatně
mohli seznámit na webových stránkách
www.mpzlin.cz anebo v denním tisku. Apeluji
proto na Vás - buďte pozorní ke svým věcem
a dodržujte některá základní pravidla pro svoji
vlastní bezpečnost:
- neotvírejte domovní dveře neznámým lidem, kteří se chtějí pod různými záminkami
dostat dovnitř (obzvlášť v bytech panelových
domů na sídlištích),
- nepouštějte neznámé lidi do svých domácností,
- nemanipulujte před cizími lidmi s finanční
hotovostí, neumožňujte druhým nahlédnout
do rozevřené peněženky,
- dbejte zvýšené ostražitosti u bankomatů
a při placení,
- v prostředcích městské hromadné dopravy
a v tlačenicích mějte své osobní věci a finanční
hotovost účinně zabezpečeny a na očích (nedejte šanci kapsářům),
- vyhýbejte se podezřele výhodným nákupům šperků a jiného drahého zboží přímo na
ulici (v řadě případů koupíte bezcennou cetku
nebo nefunkční atrapu),
- vyhýbejte se podezřelým "službám", o které nestojíte - před několika málo dny byla přímo na ulici v centru města okradena důvěřivá
žena, která si nechala předpovídat budoucnost!
- pokud se vzdálíte od vozidla, byť na krátký
okamžik, vytahujte klíče ze zapalování a ujistěte se, že jsou všechny dveře řádně uzamčeny,
- neváhejte se ozvat, stanete-li se obětí trestného činu, nebuďte lhostejní, jste-li jeho svědkem, a obraťte se na linku 156 nebo 158.
Vážení spoluobčané, neberte, prosím, toto
upozornění na lehkou váhu. Sami tak nejlépe
můžete předejít nepříjemnostem a rozčarováním, které třeba právě Vám mohou připravit
zloději a podvodníci, čekající na Vaši nepozornost či zaváhání.
Přeji Vám slunečné jarní dny.
Martin Janečka,
I. náměstek primátorky

STATISTICKÝ VÝSTUP ČINNOSTÍ MP ZLÍN ZA OBDOBÍ I. ČTVRTLETÍ ROKU 2009
Druh činnosti
P Ř I J A T Á O Z N Á M E N Í - celkový počet
Počet tísňových volání na l. 156
Přijatá telefonická oznámení
Přijatá ústní oznámení
Přijatá oznámení z technických systémů
P O L I C E J N Í Č I N N O S T I - celkový počet
Celkový počet zákroků
Celkový zadokumentovaný počet provedených kontrol
Počet použití donucovacích prostředků (DP)
Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ)
- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§ 76/2 TŘ)
Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR
Celkový počet registrovaných přestupků
Asistence
N E P O L I C E J N Í Č I N N O S T I - celkový počet
Asistence
Autovraky
Havárie, poruchy, poškození

Počet
2 372
1 944
151
78
137
8 972
1 724
6 013
6
57
56
52
8
3 510
582
2 934
361
34
172

architekta informuje
POSTUP PRACÍ
NA ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA
Středisko územního plánování jako pořizovatel nového územního plánu předložilo
na květnovém jednání zastupitelstva města "Návrh pokynů pro dopracování Územního plánu Zlína". Práce na vyhodnocení
všech došlých stanovisek, připomínek
a námitek probíhaly intenzivně celé 4 měsíce. Byla dohodnuta stanoviska dotčených orgánů státní správy a organizací hájících své zájmy v řešeném území. Útvar
vyhodnotil na 60 požadavků města.
Nejnáročnější bylo zpracování a vyhodnocení 182 požadavků občanů na změnu
využití území, které musely být projednány
s dotčenými orgány a určenými zastupiteli.
Co se týká námitek a připomínek občanských sdružení, zástupců veřejnosti a jednotlivců k dopravnímu řešení varianty
A a B (podepsáno 3 874 občanů města),
bude o nich rozhodovat Zastu-pitelstvo
města Zlína na základě podkladů, které
obsahují mimo jiné i vyhodnocení dopadu
jednotlivých variant do území a vyhodnocení SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí) a vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území.
Schválením pokynů pro dopracování návrhu územního plánu bude rozhodnuto
o řešení všech došlých podnětů.
Materiál pro zastupitelstvo města má
celkem 90 stran. Výsledné řešení bude
zveřejněno na webových stránkách útvaru
hlavního architekta.
Ing. Petra Reichová

STAVBA ROKU 2008
ZLÍNSKÉHO KRAJE
Do Stavby roku 2008 Zlínského kraje se
přihlásil rekordní počet prací - 45 staveb.
Nejvíce je obsazena kategorie občanských
staveb -16, proti minulým rokům, kdy byl
nejmenší zájem o kategorii rodinných domů, je v ní letos přihlášeno 7 staveb, a např. mimo Zlínský kraj je přihlášeno 9 realizací. Odborná porota v průběhu měsíce
dubna postupně všechny stavby navštívila
a hodnotila jejich architektonické řešení,
stavební provedení i splnění další kritérií
dle podmínek soutěže. Slavnostní vyhodnocení této soutěže proběhne 28. 5. 2009
v Uherském Hradišti. O výsledcích soutěže
vás budeme v příštím magazínu podrobně
informovat.
Ing. arch. Dagmar Nová

ZLÍN MÁ PÁTÝ NEJLEPŠÍ WEB
Na pátém místě v celorepublikové soutěži Zlatý erb v kategorii "Nejlepší webové stránky města" se umístilo statutární
město Zlín. Již 11. ročníku soutěže Zlatý
erb se zúčastnilo 600 soutěžních webů.
Mezi hodnocená kritéria patřila reakce
na žádost o informaci, zveřejňování povinných a doporučených informací,
zpracování úřední desky, ovládání, navigace a přehlednost stránek, výtvarné
zpracování a bezbariérová přístupnost
a další.
Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky. Vyhlášení celostátních výsledků soutěže proběhlo 6. dubna 2009 v Hradci Králové.
-red-
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FINANCE – ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA NA ROK 2009 – III. část
ZŠ Komenského II (IČ: 00402371) - prov. příspěvek
ZŠ Křiby 4788 (IČ: 71008179) - prov. příspěvek
ZŠ Kvítková (IČ: 00839329) - prov. příspěvek
ZŠ Mikol. Alše 558 (IČ: 71008144) - prov. příspěvek
ZŠ Nová cesta 268 (IČ: 7108161) - prov. příspěvek
ZŠ Okružní (IČ: 46307745) - prov. příspěvek
ZŠ Slovenská 3076 (IČ: 71008012) - prov. příspěvek
ZŠ Štefánikova 2514 (IČ: 71008080) - prov. příspěvek
ZŠ E. Zátopka (IČ: 71007997) - prov. příspěvek
ZŠ tř. Svobody 868 (IČ: 71008110) - prov. příspěvek
ZŠ Želechovice (IČ: 00839337) - prov. příspěvek
ŠJ Hradská 5189 (IČ: 71007831) - prov. příspěvek
ŠJ Kvítková 4338 (IČ: 71007814) - prov. příspěvek
Cena primátora pro studenty UTB
Projekt "Rozumíme si ?!"

Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

Vážení občané,
v tomto čísle magazínu pokračujeme v představování rozpočtu na
rok 2009 tak, jak jej schválilo Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání dne 18. 12. 2008. Ve třetím díle našeho miniseriálu Vás seznámíme s přehledem schválených jmenovitých akcí a dotací na rok
2009. V rámci provozních výdajů existuje celá řada dotací, příspěvků
a ostatních výdajů, které statutární město Zlín každoročně věnuje na
různé účely. V následujícím výčtu jsou uvedeny jmenovitě nejvýznamnější výdaje:
JMENOVITÉ AKCE, DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2009
(v tis. Kč)
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Region Bílé Karpaty, (IČ: 70849153) - neinv. dotace
TSZ, s.r.o. (IČ: 60711086)
- dotace na provoz vodovodů, WC, tržišť
Region Zlínsko (IČ: 75040301) - neinvestiční dotace
A.T.I.C. - roční členský příspěvek
Setkání podnikatelů

3 151
50
2 400
547
4
150

22
Doprava
TSZ, s.r.o. (IČ: 60711086)- dotace na provoz měst. objektů
DSZO (IČ: 60730153) provozní dotace

80 955
1 130
79 825

31, 32 Vzdělávání
MŠ U Dřevnice 206 (IČ: 71007792) - prov. příspěvek
MŠ Budovatelská 4819 (IČ: 71007270) - prov. příspěvek
MŠ Česká 4798 (IČ: 71007342) - prov. příspěvek
MŠ Dětská 4698 (IČ: 71006974) - prov. příspěvek
MŠ Družstevní 4514 (IČ: 71007369) - prov. příspěvek
MŠ Frant. Bartoše 107 (IČ: 71007024) - prov. příspěvek
MŠ Kúty 1963 (IČ: 71007661) - prov. příspěvek
MŠ Lázeňská 412 (IČ: 71007016) - prov. příspěvek
MŠ Luční 4588 (IČ: 71007351) - prov. příspěvek
MŠ M. Knesla 4056 (IČ: 71007407) - prov. příspěvek
MŠ Marián. nám. 141 (IČ: 71007008) - prov. příspěvek
MŠ Milíčova 867 (IČ: 71007261) - prov. příspěvek
MŠ Na vyhlídce 1016 (IČ: 71007491) - prov. příspěvek
MŠ Osvoboditelů 3778 (IČ: 71007695) - prov. příspěvek
MŠ Podřevnická 405 (IČ: 71006991) - prov. příspěvek
MŠ Prostřední 3448 (IČ: 71007512) - prov. příspěvek
MŠ Santražiny 4224 (IČ: 71007393) - prov. příspěvek
MŠ Slínová 4245 (IČ: 71006966) - prov. příspěvek
MŠ Slovenská 1808 (IČ: 71007598) - prov. příspěvek
MŠ Slovenská 3660 (IČ: 71007652) - prov. příspěvek
MŠ Sokolská 3961 (IČ: 71007504) - prov. příspěvek
MŠ Na Vrchovici (IČ: 71006958) - prov. příspěvek
MŠ Štefánikova 2222 (IČ: 71007555) - prov. příspěvek
MŠ T. Bati 1285 (IČ: 71007521) - prov. příspěvek
MŠ tř. Svobody 835 (IČ: 71007741) - prov. příspěvek
ZŠ Dřevnická 1790 (IČ: 71008098) - prov. příspěvek
ZŠ Komenského I. (IČ: 71008021) - prov. příspěvek
ZŠ Komenského 78 (IČ: 71008047) - prov. příspěvek

51 643
680
1 180
570
600
790
270
635
470
1 150
655
310
610
296
1 300
230
350
640
400
820
300
510
370
452
485
670
2 250
2 550
2 250

6

2
3
1
2
2
3
2
1
2
2
2
1

300
300
900
120
000
650
735
900
900
000
130
399
909
26
581

33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
66 441
MDZ (IČ: 00094838) - prov. příspěvek
40 400
MDZ (IČ: 00094838) - Setkání 2009 Stretnutie
500
Kraj. knihovna Fr. Bartoše (IČ: 70947422) - činnost
2 217
Kraj. knihovna Fr. Bartoše (IČ: 70947422) - nákup knih
800
EMP MUSIC (IČ: 27704149) - Czechtalent Zlín 2007
100
FBM (IČ: 27673286) - neinvestiční dotace
15 900
FBM (IČ: 27673286) - Festival duchovní hudby
250
FBM (IČ: 27673286) - mimořádná neinvestiční dotace
594
Malenov. podhradí (IČ: 27034224) - Zlínské besedování 2007
500
FILMEST (IČ: 26273365) - MFFDM
4 500
Camera Inkognita (IČ: 70942323) - Neznámá země
300
Klub kultury Uherské Hradiště (IČ: 00092100)
- Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině
10
Cena města Zlína
185
Týden Alternativy
100
1. máj
85
34
Tělovýchova a zájmová činnost
STEZA (IČ: 26270986) neinvestiční dotace
RI OKNA Zlín, s.r.o. (IČ: 25566016) neinvestiční dotace
Dotace na provoz tělovýchovných zařízení
Dům dětí a mládeže Astra Zlín (IČ: 75833514)
- provozní příspěvek
Rallye Zlín, s.r.o. (IČ:46965564) - neinvestiční dotace
"Dětem" (IČ:25583611) - Zlínský Vorvaň
Plavecký klub Zlín (IČ: 49157540) - neinvestiční dotace
Dotace na provoz koupališť
"O pohár primátorky" - fotbalový turnaj
Vyhlášení nejlepšího sportovce roku
Zlín město dětí
Dětské zastupitelstvo

50 329
17 100
16 000
13 950

37
Ochrana životního prostředí
TSZ (IČ: 60711086)
- dotace na provoz sběrných dvorů a mobilní svozy
TSZ (IČ: 60711086) - dotace na třídírnu odpadů
Zoo Zlín a zámek Lešná (IČ: 00090026) prov. přísp.

37 730

43
Sociální péče a pomoc
Hvězda (IČ 70829560) - Seniorcentrum-Domov seniorů
Hvězda (IČ: 70829560) - Hospic Hvězda
Hvězda (IČ: 70829560) - Seniorcentrum Dům služeb
Charita Zlín (IČ: 44117434) - Charitní ošetř. a peč. služby
Charita Zlín (IČ: 44117434) - Charitní domov
Naděje (IČ: 00570931) - Dům pokojného stáří Zlín
Handicap Zlín (IČ: 46277633) - Osobně asistenční služby
Charita sv. Anežky Otrokovice (IČ: 46276262)
- Azylový dům Samaritán
ČČK Zlín (IČ: 00426326) - Azylové zařízení
Nadační fond Kapka naděje (IČ: 26200490)

10 185
1 400
1 300
1 500
2 000
850
1 400
1 100

CELKEM

1 209
600
100
50
700
35
300
260
25

7 080
6 250
24 400

200
400
35
300 434

V příštím vydání Magazínu Zlín Vás seznámíme s provozními a investičními výdaji města.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

MÍSTNÍ ČÁST SALAŠ
V

ážení čtenáři,
v pravidelném seriálu představování
místních částí vám dnes přinášíme článek na téma místní část Salaš.
Salaš je městskou částí Zlína, v minulosti
však
tvořila
jednu
obec
s Bohuslavicemi u Zlína. Historie obce sahá do 14. století, první zmínka pochází
z roku 1356. Salaš vznikla jako panská
salaš malenovského velkostatku. Dle pověstí zde zpočátku stávala jen jednotlivá
obydlí pastevců, kteří dostali od vrchnosti kus lesa, aby si jej vykáceli a na mýtinách při svých stádech vystavěli chalupy.
Synové a dcery domkářů museli sloužit
u panských dvorů. Před rokem 1848 bylo
sice možno se vykoupit z roboty, ale chudí Salašané se vyplatit nemohli.
Osada Salaš byla založena panstvím
malenovským v roce 1832. Domky byly zpočátku rozestavěny různě, později
se seskupovaly do dvou řad kolem
hlavní silnice. Podmínky k hospodaření zde nebyly příznivé, půda je málo
úrodná.
Léta ubíhala, vrchnost zanikla a osada
se rozrůstala pod správou obce
Bohuslavice. Dne 25. května 1954 se
osada Salaš stala samostatnou obcí, jíž
zůstala až do roku 1976, kdy byla začleněna do Zlína.
Dominantou Salaše je kostel, který
stojí uprostřed obce a během let prošel
několika rekonstrukcemi. Původní kaple
zde byla postavena v roce 1843.
Salašský kostel je zasvěcen Panně Marii
růžencové a vždy první neděli v říjnu se
zde koná pouť.
V roce 1929 byla v Salaši otevřena škola, kterou začalo hned první rok navštěvovat 53 dětí. Do roku 1977 byla škola provozována jako tzv. jednotřídka, poté byla
zrušena a namísto ní zde začala působit
mateřská školka. Ta zanikla pro nedostatek přihlášených dětí v roce 1997. V současné době je v budově zřízena kulturní
místnost a cvičebna TJ Sokol.
Budova bývalé školky (č. p. 60) prochází průběžně opravami - jedná se
např. o celkovou rekonstrukci objektu,
opravu statických poruch, opravu střechy spojovacího krčku, výměnu ohřívače, opravu vodovodu, opravu omítek
a malby, dále o výměnu dveří, opravu
krytiny, sněhových háků atd. (V roce
2005 si opravy objektu vyžádaly náklady
ve výši 490,593 tis. Kč, v roce 2006 to
bylo 41,739 tis. Kč a v roce 2008 pak
100,752 tis. Kč.)
V letech 1974 až 1976 byl v objektu
naproti kostelu vybudován za spoluúčasti občanů hostinec a zřízena prodejna potravin. Budova, jež byla majetkem
Spotřebního družstva Jednota Zlín, byla
v 90. letech prodána do osobního vlastnictví. V roce 1997 bylo pohostinství
uzavřeno a v provozu je již pouze obchod
s potravinami, o jehož zachování místní
občané v současné době usilují.
Elektrifikace Salaše byla provedena
v roce 1942, vodovod zde byl vybudován
svépomocí občanů v letech 1946 až 1947
a za zmínku stojí i vybudování zdejšího
hřbitova v roce 1922.

Kancelář místní části Salaš slouží občanům v budově č. p. 53 od roku 1991.
Úřední hodiny jsou ve čtvrtek od 16
do 19 hodin (tel.: 577 991 053, e-mail:
kancelar_salas@muzlin.cz). Kontaktní
osobou byla celých dvanáct let až do konce března 2009 paní Ludmila Machalová,
jíž Odbor kanceláře primátorky Magistrátu města Zlína tímto děkuje za dlouholetou spolupráci a za úsilí o rozvoj místní
části Salaš. Od 1. dubna 2009 zastupuje
občany v kanceláři zdejší místní části paní Olga Vykoukalová.
V Salaši bylo v roce 2008 zveřejněno
přibližně 96 důležitých upozornění pro
občany obce, usnesení rady a zastupitelstva, veřejných vyhlášek apod. Občané se
na kancelář obraceli v roce 2008 především s podněty a požadavky k výstavbě
chodníku, k výměně poškozené kanalizace, vodovodního potrubí, vyřízení občanských průkazů, na obnovu občanské vybavenosti, k údržbě obecních ploch aj.
K řešení bylo postoupeno zhruba 295
podnětů ze strany občanů místní části.
Podněty občanů jsou řešeny rovněž
prostřednictvím veřejných setkání s občany. Setkání zástupců Rady města
Zlína a Magistrátu města Zlína s občany
místní části Salaš se od roku 1998
uskutečnila celkem čtyřikrát. V případě
zájmu občané naleznou zápisy ze setkání na internetových stránkách města
www.zlin.eu v sekci: OBČAN > Kanceláře
místních částí > Setkání s občany >
Zápisy a úkoly ze setkání s občany.
Poslední setkání se uskutečnilo v roce
2007, z tohoto jednání vzešly čtyři podněty občanů, které se v rámci možností
podařilo průběžně řešit.
V dubnu roku 2009 schválila Rada
města Zlína vznik Komise místní části
Salaš, která má v současné době 9 členů. Komise bude rozhodovat o prioritách, které budou hrazeny z finančních
prostředků vyčleněných pro místní část
Salaš. Finance jsou určeny na pokrytí
potřeb menšího rozsahu; jak pro rok
2009, tak i pro rok následující se jedná
opakovaně o částku 253 tis. Kč.
Další formou zlepšení komunikace
s místními částmi je jmenování jejich zástupců z řad členů Zastupitelstva města
Zlína - pro místní část Salaš to jsou
PhDr. Ondřej Kapusta a Ing. Richard
Tomek. Oba jsou v dohodnutém termínu
(vždy 1. pondělí v měsíci) k dispozici občanům v kanceláři místní části.
Případné změny v termínu jsou k nahlédnutí v kanceláři místní části Salaš,
ve vývěsních skříňkách či na internetových stránkách města v sekci: Občan >
Kanceláře místních částí > Komise místních částí (KMČ).
O údržbu zelených obecních ploch se
v Salaši starají pracovníci městské zeleně. V místní části je jedno stanoviště
sběrných nádob na tříděný odpad, pravidelný svoz odpadu z domácností probíhá
každý týden. Šestkrát ročně je prováděn
svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu Technickými službami Zlín ze
dvou stanovišť.
V r. 2008 se podařilo zrekonstruovat
hlavní komunikaci přes obec (investice

Zlínského kraje - správce komunikace),
dále dokončit výstavbu chodníku přes
Salaš, a to včetně obrubníků a úprav
stávajících sjezdů (5 930,25 tis. Kč), zrekonstruovat parkovací plochy před budovou kanceláře místní části a před obchodem (výše nákladů 899,66 tis. Kč), za
budovou bývalé MŠ vybudovat sportoviště s oplocením, lavičkou a doplnit hracími prvky, jako např. fotbalovými brankami, volejbalovými tyčemi (výše nákladů
175 tis. Kč, rok 2003), vybudovat provozní objekt na hřbitově na Salaši
(359,32 tis. Kč, rok 2008). V letech
2003 - 2005 proběhla plynofikace obce
(5 703,71 tis. Kč), v roce 2007 - 2008 byla rekonstruována část kanalizačního
řadu směrem na Bohuslavice (investiční
dotace města společnosti VaK, a. s., činila 6 500 tis. Kč), došlo k výměně poškozeného vodovodního potrubí.
V obci byly vybudovány 2 samostatné
kanalizační řady, z nichž jeden slouží
pro odvod splaškových i dešťových vod,
druhý je zkolaudovaný pouze pro odvod
dešťových vod. Na akce je přislíbena dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Na akci "kanalizace" bylo v letech
2003 - 2008 proinvestováno prozatím
990,61 tis. Kč.
Ke konci roku 2009 by měla být zahájena výstavba přečerpávací stanice, od
které bude položena kanalizace s napojením na ČOV. Předpokládaná výše nákladů na tuto akci se pohybuje okolo
22 mil. Kč. Město podalo žádost o dotace, výše přidělených finančních prostředků však prozatím není známa (může být až do výše 90 % uznatelných
nákladů - nikoliv celkových).
V letech 2005 - 2008 proběhla stabilizace sesuvů půdy na Salaši (celkové náklady činily 6 553 tis. Kč - většina nákladů byla kryta státní dotací, náklady
města tvořily 1 316 tis. Kč).
V obci jsou dodržovány tradice - jako
např. tzv. vodění medvěda, velikonoční
zvyky, táboráky, maškary při svatbách
aj. Dlouhá léta udržuje Salaš partnerské
vztahy s obcí Salaš u Velehradu - občané z obcí se navzájem navštěvují, pořádají fotbalová utkání, zábavy a podobně.
V místní části je centrem kulturního
dění budova bývalé mateřské školky, kde
probíhají různé akce, jako např. oslavy
Mezinárodního dne dětí, besedy se seniory či mikulášský večírek, různé akce pro
děti - hry za spoluúčasti TJ Sokol (v roce
2008 byly čerpány dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy ve výši 24 tis. Kč), Sboru
dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže. TJ Sokol organizuje 2x týdně cvičení pro děti a pořádá turnaje stolního tenisu. Pod záštitou všech uvedených
složek je v březnu každoročně pořádán
tradiční Salašský běh.
Sbor dobrovolných hasičů pracuje
s mládeží (v letech 2003 - 2004 činily
dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy
45 tis. Kč, v letech 2005 - 2008 dotace
nebyly čerpány), účastní se různých
soutěží, pořádá sběr železa. Ke své činnosti užívá budovu hasičské zbrojnice.
Odbor kanceláře primátora
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Představujeme nositele Ceny města Zlína za rok 2008
ING. ARCH. IVAN BERGMANN
Ing. arch. Ivan Bergmann patří mezi výrazné osobnosti soudobé české
architektury. Rodák ze Zlína je autorem řady realizovaných občanských
a bytových staveb, rekonstrukcí i architektonických řešení interiérů. Po
studiu pozemního stavitelství na zlínské stavební průmyslovce odchází na
Fakultu architektury a stavitelství
VUT v Brně, kde od 3. ročníku pokračuje v ateliéru občanských a bytových
staveb. Přes třicet let pracuje ve zlínském Stavoprojektu (později S-Projektu, a.s.) jako projektant a hlavní projektant, současně
několik roků externě učí odborné kreslení na SPŠ stavební ve
Zlíně. To je už ale minulost, od roku 2005 má samostatnou praxi a ateliér. Chronologický soupis jeho prací obsahuje
73 položky, z nichž minimálně čtyřicet se týká jeho rodného
města a je k nahlédnutí v katalogu, který na přelomu let 2006
a 2007 vydala k výstavě jeho architektonického díla Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Pan Ivan Bergmann odpovídá na otázky Magazínu Zlín.
Specializace na architekturu byla vaše osobní volba?
Nejspíše ano. Po základní škole jsem se rozhodoval mezi "umprumkou" a stavební průmyslovkou, na které jsem potom maturoval. Na průmyslovce učil ak. malíř František Motyčka, který
můj zájem o výtvarnou stránku architektury dovedl rozvinout
a podpořit. Rád na něj vzpomínám.
Máte nějaký profesní či osobní vzor?
Ve vztahu k architektuře snad ani ne, ale obdivuji dobré malíře a sochaře, snad proto, že na takovou vrcholovou tvorbu jsem
nikdy neměl. A čím jsem starší, tím více si vážím svého otce, jeho lidských kvalit, které dokázal v životě obhájit.
Které z architektonických ocenění vás zvlášť potěšilo?
Těch cen nebylo zase tak moc, ale určitě si velmi vážím Ceny
Vladimíra Karfíka za Zdravotnickou školu ve Zlíně, a samozřejmě Grand Prix za rekonstrukci Baťova mrakodrapu, společně
s architektem Pastrnkem a dalšími kolegy z S-projektu plus Zlín
a CTP Zlín.
Jak hodnotíte architekturu baťovského Zlína?
Zkusím se stručně vyjádřit....baťovský Zlín byla nádherná
červenobílá stavebnice z cihel a betonu, citlivě osazená do terénu s racionální komunikační strukturou, příjemně vnímatelná jak z pozice chodce, tak z dálkových a leteckých záběrů. Dnes na tom chodec tak dobře není, pilot asi ano. Ta
stavebnice ztratila svou čitelnost nejen přerostlou zelení, ale
hlavně naší činností je stále více zaplevelována a obrůstána
plísní dostaveb, přestaveb a novostaveb, kterým chybí dřívější funkcionalistická čistota, noblesa a velkorysost, podložená
ekonomií a technologií. Zlín se už (díky minulosti) opět stává
středem zájmu nejen architektů, ale poválečné generace se
zatím ničím příliš chlubit nemohou. Snad se z dnešních výjimek- něco už tu přece jenom je - opět stane pravidlo v nejširším slova smyslu a platné pro všechny... obyvatele, investory, architekty, samosprávu...!
Vaše paní Tatjana je také architektka, máte dva syny...
Co pro vaši práci znamená rodinné zázemí?
Na to existuje velmi stručná a jasná odpověď - moc! Náš život
nebyl vůbec jednoduchý a zažili jsme i velmi těžká období. Dnes
mohu ale konstatovat, že pocit či vědomí klidu a stability díky
ženě a skvělým, dnes již dospělým, synům, z kterých mám obrovskou radost, mám... bez něj by jakákoliv tvůrčí práce byla
velmi obtížná. Ale životní zázemí vytváří i přátelé, a na ty mám
opravdu štěstí.
Změnil byste něco v běhu svého života, kdyby to šlo?
Myslím si, že každý člověk má ve svém životě určeno místo, na
které má předpoklady, na které stačí. Mám rád práci, která ně8

co vytváří, kdy něco dobrého a pěkného vzniká. Takovou práci
mám, takže bych asi neměnil nic... stejně to nejde.
A vaše plány do budoucna, aspoň pokud se týkají Zlína?
Já si nic příliš neplánuji, věci přicházejí tak nějak samy,
ale velmi rád bych se zúčastnil nějakého projektu v areálu
Baťovy továrny, ať už rekonstrukce některé dosavadní budovy či
návrhu budovy nové v tom krásném industriálním prostředí.
Ludmila Hyblerová

MILOSLAV REGNER
Mezi závodníky a nadšenými fanoušky rychlých kol byste u nás sotva
našli někoho, kdo by neznal jméno
Miloslav Regner. Dlouholetý ředitel
nejúspěšnějšího českého motoristického závodu Barum Rally Zlín, absolvent zlínské strojnické průmyslovky,
je sice původní profesí konstruktér
gumárenských strojů, ale jeho srdeční
záležitostí byly odjakživa burácející
motory pod kapotou závodních vozů.
Je proto přirozené, že v roce 1975, krátce po svém přijetí do
Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie
v tehdejším Gottwaldově, se Miloslav Regner stal členem tamějšího autoklubu a podílel se aktivně na motoristických akcích.
Organizováním automobilové rally, v jejímž pojmenování je
zakomponován název nejúspěšnější domácí značky pneumatik Barum, byl Miloslav Regner pověřen na základě výsledků
konkurzu vypsaného generálním ředitelstvím Českých závodů gumárenských a plastikářských se sídlem ve Zlíně.
Konkurs suverénně vyhrál. Jako organizační tajemník řídil
pak Miloslav Regner "Barumku" celých šestnáct let. Během
té doby se Barum rally stala populárním sportovním odvětvím, které se sympatiemi vnímají nejen nadšení motorističtí
příznivci, ale i široká veřejnost. Spojení názvu nejúspěšnější
domácí značky pneumatik s proslulým českým motoristickým závodem posiluje její příznivý image a dále sympaticky
zviditelňuje i samotné krajské město Zlín.
O rostoucí popularitě Barum rally, na níž má značný podíl
také její perfektní organizace, svědčí davy nadšených motoristických fandů podél rychlostních zkoušek. Sjíždějí se na ni
tisíce nadšených motoristických fandů a kolem trati bylo zaznamenáno až 200 000 příznivců tohoto populárního sportovního odvětví.
Po roce 1990 se Miloslav Regner stal předsedou AK Barum
Zlín a vedle motoristických aktivit se věnoval i práci s mládeží
v bikrosu. Řadu let, až do ukončení činnosti Okresního úřadu
Zlín, byl také manažerem komise BESIP, členem Rally komise
a předsedou Slalomové komise FAS AČR. Je držitelem mezinárodní licence sportovního komisaře pro rally a odznaku
Ministerstva dopravy ČR Kavalír silnic, který se uděluje za činnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Po několik volebních obdobích je také členem Prezidia Autoklubu České republiky a ředitelem jedné z největších motoristických akcí - již
zmíněné Barum rally Zlín.
Dodejme, že pod Regnerovým vedením získal Autoklub Barum
rally Zlín nejvyšší motoristické vyznamenání - Zlatou sponu
Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky.
Miloslav Regner navíc vede Středisko automobilového sportu,
které každoročně sdružuje přes pět set licencovaných jezdců.
Organizaci Barum Rally Zlín se podařilo vstoupit mezi prestižní
akce Intercontinental Rally Chalange, druhého nejvýznamnějšího seriálu po Mistrovství světa.
"V letošním roce obstála zlínská barumka coby nejlépe hodnocená rallye v rámci Mistrovství Evropy," konstatuje Miloslav
Regner a dodává:
"V IRC máme již podepsánu smlouvu na letošní i na příští
rok."
Ludmila Hyblerová

CO NOVÉHO V SAMARI?
POMOC PUTUJE
DĚTEM DO BANGLADÉŠE
Navzdory vojenským nepokojům dokončila
minulý měsíc výprava Samari kontrolní misi
v Bangladéši. Středem jejich zájmu bylo vyhodnocení realizace projektu Paprsky naděje,
který je zaměřen na zprostředkování tzv.
"adopcí na dálku," neboli pomoc chudým dětem při získávání vzdělání. Momentálně čeští
a slovenští sponzoři za necelých 500 korun
měsíčně pomáhají více než 330 bengálským
školákům. Patří mezi ně také všichni členové
výpravy. Na snímku je Petr Činčala se "svojí"
Shika Adhikary ze školy Kakduar.
Více informací o "adopcích" na www.samari.cz nebo na tel. 777 651 155, 577 012 084,
e-mail: office@samari.cz.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
SE ROZRŮSTÁ
Během prvního čtvrtletí letošního roku se
k dobrovolnické práci připojila další desítka

nových zájemců. Navzdory svému mládí se věnují opuštěným starým lidem bydlícím v místním Domově pro seniory. Samari nabízí podobné příležitosti také v obdobných zařízeních na
Lukově či přímo na zlínském Burešově.
Stabilní společníky, kteří by si občas šli zahrát
nějakou jednoduchou hru anebo jenom čas od
času poslali obyčejný pohled, hledá i několik klientů z ústavu pro
mentálně postižené ve fryštáckém
Hrádku.
Informace
o
dobrovolnické
činnosti podá Petra
Fialová na telefonu
777 123 100 nebo
prostřednictvím
e-mailu dobrovolnici@samari.cz.

Den otevřených dveří v Rehabilitačním stacionáři na Nivách
V rehabilitačním stacionáři Nivy - Zlín
proběhne ve čtvrtek 21. května od 9 do 16
hodin den otevřených dveří.
Stacionář sídlí ve vile Jiřího Hanzelky, který
již před padesáti lety odkázal objekt k užívání
těm nejmenším. Nejdříve zde sídlily dětské jesle, ale již dvacet let se v budově obklopené zahradou nachází nestátní zdravotnické zařízení
určené dětem od kojeneckého věku do 10 let
věku s mozkovou obrnou a kombinovanými
vadami.
Rozvoji těchto dětí ve stacionáři se v rámci
každodenní činnosti věnují zdravotní sestry,
fyzioterapeuti, speciální pedagogové, logopedi
a další personál. V prostorách stacionáře je také zřízeno detašované pracoviště ZŠ praktické
a ZŠ speciální Zlín.
Dětem ve stacionáři je mimo jiné k dispozici
hipoterapie, což je rehabilitace prováděná prostřednictvím jízdy na koni, a canisterapie, což

je terapie využívající pozitivního působení speciálně vycvičeného psa na pohybové, rozumové
i citové dispozice a schopnosti člověka.
Canisterapii, hipoterapii a další alternativní
činnosti pro děti z Rehabilitačního stacionáře
Nivy - Zlín zajišťuje Občanské sdružení Šance
pro život. Zřizovatelem stacionáře je statutární
město Zlín.
Návštěvníci stacionáře, sídlícího v mimořádném objektu i lokalitě, budou mít během dne
otevřených dveří možnost seznámit se s chodem stacionáře, s činností personálu i aktivitami dětí. Objekt stacionáře zájemci naleznou na
adrese Žlebová 1590, 760 01 Zlín, pro bližší informace si mohou zavolat na telefonní číslo
577 210 092 nebo napsat na e-mailovou adresu: rehabalitacnistac@tiscali.cz. Aktuální informace o stacionáři jsou k dispozici na stránkách www.stacionar.cz.
-pm-

PORSCHE SE PŘEDVEDE VE ZLÍNĚ
Pod záštitou 1. náměstka primátorky
Martina Janečky se uskuteční 8. května
ve Zlíně sraz vozů Porsche. Ve Zlíně budou vozy k vidění na náměstí Míru od
9.00 do 11.30 hod., odpoledne pak před
vizovickým zámkem.
Tato akce se ve Zlíně koná podruhé a je ve
Zlínském kraji (ve srovnání s jinými kraji)
akcí ojedinělou, na Moravě je to jediný sraz
vozů Porsche. Příznivce "klasických" vozů

Porsche vyrobených v letech 1950 až 1982,
označovaných jako youngtimery, spojuje
hlavně láska k těmto vozům. Většina vlastníků těchto sportovních aut se zná osobně
již dlouhá léta a pořádá i výlety svými "miláčky" třeba po alpských průsmycích či na
setkání vozů porsche 911 ve Švýcarsku anebo do nově otevřeného muzea porsche ve
Stuttgartu. Lze tedy očekávat, že stejně jako
v loňském roce přijedou vozy z Hradce
Králové, Brna, Vyššího Brodu či Frenštátu
pod Radhoštěm.
K vidění budou všechny možné typy této
značky, nejstarším typem 356 a klasickým
modelem 911 Carrera počínaje přes méně
obvyklé typy 914, 924, 944, 928 až po ty
nejmodernější - Boxster, Cayenne. Pokud
bude přát počasí, přijede jeden z účastníků
svým ojedinělým závodním autem 550A
Spyder, které vstoupilo do dějin v souvislosti se smrtelnou autonehodou herce Jamese
Deana v roce 1950. Tento model je jediným
exemplářem v ČR. Objeví se zde i několik
aut ze soukromé sbírky zlínského příznivce
této značky.
V průběhu srazu bude na zlínském náměstí hrát kapela ze Základní umělecké školy Zlín.
Martin Hnilička

AKCE CIHLA
KAMPAŇ NA PODPORU LIDÍ
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Ve dnech od 1. do 9. června proběhne ve
Zlíně třetí ročník benefiční kampaně Akce
cihla. Během těchto dnů si zájemci budou
moci zakoupit na třech místech v krajské
metropoli jednu či více cihel, čímž přímo napomohou dalšímu rozšíření a modernizaci
chráněné a sociálně terapeutické dílny Netradiční kavárny Slunečnice, kterou provozuje organizátor zlínské Akce cihla, občanské sdružení IZAP.
Cihly ve Zlíně budou k zakoupení
u McDonald’s v centru města, dále v nákupním centru Zlaté jablko a v Netradiční kavárně Slunečnice (II. Morýsův dům, tř. Tomáše Bati). Slavnostní zakončení akce
proběhne v úterý 9. června na náměstí Míru
ve Zlíně. Zde se od 9 hodin uskuteční ojedinělý trh chráněných dílen z celé České republiky a od 10 hodin pak kulturní program
na pódiu. Akce potrvá až do 18 hodin.
V úterý 16. června proběhne od 16 hodin
na zahradě Netradiční kavárny Slunečnice
zahradní aukce umělecky zpracovaných cihel, na níž budou moci zájemci přímo vydražit jednu či více z těch nejkrásněji vyzdobených cihel.
Posláním Akce cihla je podporovat rozvoj
neústavních sociálních služeb v daném regionu, pomáhat lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti,
na cestě k životu mimo velké ústavy.
Výtěžek sbírky směřuje vždy ke konkrétním
osobám s mentálním postižením a je určen
na vybudování chráněného bydlení či chráněných dílen.
-pm-

Důstojné stáří v Domovince
Domovinka, centrum denních služeb pro
seniory Charity Zlín, poskytuje formou sociální služby individuální a důstojnou pomoc
seniorům. Zajišťuje péči seniorům nad 65
let ze Zlína a okolí, kteří v důsledku snížení
soběstačnosti nemohou být sami ve své domácnosti a kteří zároveň navzdory svým
zdravotním problémům chtějí prožívat dny
mezi svými vrstevníky, kteří jim rozumějí,
a to v příjemném a vstřícném prostředí zařízení. Služba usnadňuje rodinám uživatelů
vykonávat běžné a standardní činnosti v době, kdy jejich blízcí pobývají v zařízení.
Seniory do zařízení přiváží rodina, či pracovníci Charity, a to celoročně v pracovní
dny v době od 7 do 14 hodin. V průběhu pobytu je zajištěna strava a nápoje, pomoc při
osobní hygieně a možnost odpočinku na lůžku. V letních měsících mohou pobývat na
zahradě.
Pracovníci centra kladou velký důraz na
posilování vlastní samostatnosti uživatelů
a na jejich motivaci k vlastní iniciativě při
realizaci denních programů, a tak je jejich
nabídka velmi pestrá. Pro seniory jsou připraveny pravidelné společenské a kulturní
programy, paměťová i tělesná cvičení, kreativní tvorba, povídání na aktuální témata
a předčítání z knih. Častými hosty jsou děti
z blízkých mateřských škol. Centrum
Domovinka se nachází v Grebecově vile na
ulici Zálešná I, ve Zlíně.
Více informací na tel. 577 435 373 nebo
737 916 923, e-mail: domovinka.zlin@charita.cz
-red-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – KVĚTEN 2009
90 let
Kasová Jarmila
Paar Jiří
Tihelková Vlastimila
Berková Bohumila
Knedlová Anděla
Heczková Marie
Křižáková Jarmila
Novotný Martin
Hánová Marie
Kužel František
Pavelková Marie
Růžičková Žofie
Kotačka Antonín
91 let
Kirchnerová Miloslava
Nešpor Karel
Ocelková Marie
Knedla František
Andělová Anděla
Lednická Vlasta
Landsfeldová Marie

92 let
Vlčková Justina
Poláková Vlasta
Závěšický Ladislav
Eichlerová Libuše
Vykoukalová Eva
93 let
Přikryl Stanislav
Dubčák František
Zajícová Františka
94 let
Maříková Štefana
Hrbáčková Marie
Bobalová Ludmila
95 let
Hyánková Františka
Netušilová Jarmila
96 let
Vopěnková Blažena
98 let
Michálková Marie

SŇATKY - BŘEZEN 2009
13. března:
Jindřich Rzesotto, Edita Matůšová (Zlín, Zlín)
14. března:
Zdeněk Jaroš, Monika Vinická (Zlín, Zlín)
21. března:
Tomáš Procházka, Simona Jandíková (Česká Lípa, Zlín)
Martin Horák, Lenka Bobálová (Zlín, Zlín)
Radim Mikoška, Lenka Křivdová (Zlín, Zlín)
28. března:
Tomáš Slováček, Věra Staňková (Zlín, Zlín)
Zlatá svatba manželů Jaroslavy a Gabriela Kolenčíkových
(Zlín)
11. dubna:
Zlatá svatba manželů Vlasty a Rudolfa Humlových (Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
6. 3. 2009
Sofie Veselá, nar. 27. 10. 2008, tř. T. Bati
Martin Hujík, nar. 29. 10. 2008, Slezská
David Matůšů, nar. 26. 10. 2008, Štefánikova
Zuzana Garguláková, nar. 13. 10. 2008, Obeciny
Radek Machů, nar. 25. 10. 2008, Okružní
Matyáš Lindner, nar. 27. 10. 2008, Sokolská
Karolína Péčková, nar. 25. 10. 2008, Tečovská, Malenovice
Ondřej Štěpaník, nar. 14. 10. 2008, tř. T. Bati
Adam Batík, nar. 24. 10. 2008, Mokrá, Mladcová
20. 3. 2009
Kryštof Foukal, nar. 7. 11. 2008, Česká
Karolína Strížová, nar. 11. 11. 2008, Kotěrova
Justyn Gabčo, nar. 12. 11. 2008, Obeciny
Vanessa Pavelková, nar. 12. 11. 2008, Středová
Viktor Škoda, nar. 14. 11. 2008, Kotěrova
Ondřej Březovják, nar. 30. 10. 2008, Luční
Michal Nevřala, nar. 13. 11. 2008, Družstevní
Terezie Cabáková, nar. 13. 11. 2008, Havlíčkovo nábřeží
Renáta Skoumalová, nar. 3. 11. 2008, Kamenná
Tomáš Zapletal, nar. 19. 11. 2008, Na Honech
Jakub Knap, nar. 30. 10. 2008, Na Včelíně
David Lipner, nar. 9. 11. 2008, L. Váchy, Prštné
Petra Jelínková, nar. 7. 11. 2008, Stará cesta, Štípa
Roman Schreiber, nar. 12. 11. 2008, Lužkovice
Matyáš Jurášek, nar. 12. 11. 2008, Tyršova, Malenovice
Jan Foltýn, nar. 1. 11. 2008, nám. Míru
David Pospíšil, nar. 3. 11. 2008, Ulička, Mladcová
Jan Zachara, nar. 28. 10. 2008, Stará cesta, Štípa
Nela Jurášková, nar. 26. 10. 2008, Osvoboditelů
Štěpán Krištof, nar. 2. 11. 2008, Lázeňská, Kostelec
Matěj Slovák, nar. 6. 11. 2008, Borovicová, Velíková
27. 3. 2009
Jasmína Vlčková, nar. 28. 11. 2008, Slezská
Vojtěch Ždánský, nar. 1. 12. 2008, Díly
Emilie Čižmářová, nar. 4. 12. 2008, Podlesí
Karolina Neuwirthová, nar. 6. 9. 2008, bří Sousedíků
Sara Polášková, nar. 20. 11. 2008, Benešovo nábřeží
Anna Onderková, nar. 24. 11. 2008, Prostřední
Matěj Vidlář, nar. 1. 12. 2008, Tyršova, Malenovice
Nela Škubalová, nar. 29. 11. 2008, Budovatelská
Štěpán Mašláň, nar. 26. 11. 2008, Budovatelská
Matyáš Pospíšil, nar. 27. 11. 2008, Na Honech
Markéta Fišerová, nar. 22. 11. 2008, Prlovská
Nela Odložilíková, nar. 29. 11. 2008, Podlesí
Tobias Michael Bořuta, nar. 30. 11. 2008, Na Honech
Karolína Hejdová, nar. 24. 11. 2008, Budovatelská
David Váňa, nar. 2. 12. 2008, Budovatelská
Kristýna Hrabicová, nar. 25. 11. 2008, Mezní, Příluky
Veronika Mikulková, nar. 3. 12. 2008, Dolečky, Štípa
Nikola Ježíková, nar. 29. 11. 2008, Slunečná
Valentýna Slaměníková, nar. 29. 11. 2008, Družstevní
Kateřina Chytilová, nar. 23. 11. 2008, Javorová
Matěj Pavlíček, nar. 28. 11. 2008, Slunečná
Sebastián Moučka, nar. 2. 12. 2008, Podlesí
Jakub Čevelík, nar. 21. 11. 2008, Díly
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Květen v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222, fax: 577 630 274
- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do okolí
a o aktuálních kulturních akcích
- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky, brožury, pohlednice, publikace a mapy
- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí, prodej
vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů
- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy
v rámci projektu CzechPOINT

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
Podrobnosti o programu všech zlínských kin na týdenních programových plakátech, letácích a na internetových stránkách: www.gacinema.cz nebo na www.velkekino.cz
Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO KVĚTEN
na měsíc květen připravují:
VÁLKA NEVĚST
USA-2008-88 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(0)
Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi.
Tenhle je o nevěstě... a nevěstě. Vdavekchtivé nevěsty - dobré kamarádky - jsou rozhodnuty použít všech mazaných prostředků, aby té
druhé její velký den překazily...
Hrají: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan
Greenberg a Candice Bergen
Režie: Gary Winick
PÁTEK TŘINÁCTÉHO
USA-2008-98 minut-titulky-horor-Bontonfilm-(15)
Podle legendy masakr u Crystal Lake odstartovala nepozornost instruktorů letního tábora, kteří si nevšimli topícího se mentálně postiženého chlapce Jasona Vorheese. Ve snaze pomstít synovu smrt vzala
truchlící matka spravedlnost do vlastních rukou a začala milé vychovatele nemile likvidovat...
Hrají: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Amanda Righetti, Travis
Van Winkle
Režie: Marcus Nispel
KRVAVÝ VALENTÝN - PRVNÍ 3D HOROR
USA-2008-101 minut- titulky-horor-Bioscop-(18)
Vinou Toma Hanningera, nezkušeného horníka, bylo v šachtě zavaleno a následně zemřelo pět lidí. Jediný, kdo tuto událost přežil, je Harry
Warden, který se od této katastrofy nachází v komatu.
Ale pozor! Je to právě on, kdo volá po odplatě! Přesně rok po tragédii,
na den svatého Valentýna, ožije a brutálně vraždí...
Režie: Patrick Lussier
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
USA-2008-107 minut-titulky-akční/fantasy/ thriller-Bontonfilm-(0)
Další pokračování série se zaměřením na postavu Wolverina - Hugh
Jackman se vrací jako mutant Wolverine s regeneračními schopnostmi, kostrou vyztuženou diamantem a drápy ostrými jako břitva. Hrají:
Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber, Dominic Monaghan
Režie: Gavin Hood
GOMORA
ART
Itálie-2008-137 minut-AČFK-(15)
Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký byl natočen.
Román Gomora, který je předlohou filmu, vyšel již ve 33 zemích a stal
se celosvětovým bestsellerem. Brutálně syrová freska Mattea
Garroneho líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá
neapolská větev mafie zvaná camorra všední život lidí.
Hrají: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore
Cantalupo
Režie: Matteo Garrone
JCVD
Belgie/Francie/Lucembursko-2008-96 minut-Artcam-(15)
Na pomezí skutečnosti a fikce sledujeme Jean-Clauda Van Damma
v příběhu o pádu hvězdy, jíž minulost odpírá právo na normální život.
Režie: Mabrouk El Mechr
PROMĚNY
ČR-2009-79 minut-drama-HCE-(12)
Drama o čtyřech navzájem propojených dějových liniích zobrazujících
osudy charakterů z řad obyčejných lidí. Nespravedlivý osud rozdává
rány jednotlivým postavám stejně, bez rozdílu společenského postavení - a je pouze na nich, jak jeho následky přijmou...
Hrají: Jan Zadražil, Dita Zábranská, Petr Jeništa, Alena Ambrová,
Petra Hřebíčková
Režie: Tomáš Řehořek
PŘEDČÍTAČ
USA/Německo-2008-124 minut-titulky drama/romantický/válečný/thriller-Palace Cinemas-(15)
Příběh lásky, tajemství a soucitu na území poválečného Německa.
Když 15letý Michael Berg ochoří spálou po cestě ze školy, zachrání ho
dvakrát starší Hanna (Kate Winslet).
Časem se tito dva nečekaně, ale o to víc vášnivě zapletou až do té doby, než Hanna záhadně zmizí.
Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes, Karoline Herfurth,
Max Mauff, Hannah Herzsprung
Režie: Stephen Daldry

STAR TREK
USA-2009-126 minut- titulky-sci-fi/akční-Bontonfilm-(0)
Je jedenáctý v řadě a přitom přelomový. Zatímco předchozích deset celovečerních Star Treků patřilo především fanouškům, tenhle bude pro
všechny. Hrají: Zachary Quinto, Chris Pine, Eric Bana, Zoe Saldana,
Anton Yelchin, Leonard Nimoy
Režie: J. J. Abrams
DVOJÍ HRA
USA-2009-125 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(12)
Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby, Claire (Julia Roberts) pracovala pro CIA a Ray (Clive Owen) pro britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschopné politiky je ale po letech omrzelo a vrhli se do
mnohem výdělečnějšího světa průmyslové špionáže.
Režie: Tony Gildou
ZNOVU 17
USA-2009-102 minut-komedie-WarnerBros-(12)
Těsně před maturitou v roce 1989 je Mike O’Donnell (Zac Efron) hvězdou basketbalového týmu a čeká ho skvělá budoucnost. Ve chvíli, kdy
se dozví, že se svou přítelkyní Scarlett čeká dítě, se však tohle vše rozhodne zahodit a zvolí rodinný život. O téměř dvacet let později dostane druhou šanci, a to když se jakýmsi zázrakem znovu ocitne v kůži
sedmnáctiletého kluka...
Režie: Burr Steers
ANDĚLÉ A DÉMONI
USA-2009-140 minut-krimi/mysteriózní/thriller-Falcon-(0)
Film podle třetího románu známého belletristy Dana Browna, který
sleduje osudy univerzitního profesora a uznávaného harvardského
symbologa Roberta Langdona (Tom Hanks). Ten je povolán k mrtvole
zavražděného italského fyzika Vetriho, do jehož hrudi kdosi vyřezal tajuplné symboly. Langdon následně s jeho dcerou Vittorií (Ayelet Zurer)
odhalí důkazy o znovuvytvoření starodávného středověkého bratrstva
Osvícených...
Hrají: Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard,
Režie: Ron Howard
KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ
ART
Dánsko/Švédsko-2007-93 minut-titulky-komedie-Cinemart-(12)
Hrají: Thomas Bo Larsen, Paw Henriksen, Karen-Lise Mynster, Brigitte
Christensen
Režie: Thomas Vinterberg
NOC V MUZEU 2
USA-2009-minut-dabing-akční/komedie-Bontonfilm-(0)
Hrají: Amy Adams, Ben Stiller, Hank Azaria, Dick Van Dyke, Robin
Williams
Režie: Shawn Levy
POSLEDNÍ DŮM NALEVO
USA-2009-109 minut-titulky-horor-Bontonfilm-(15)
Mari Collingwoodová přijela s rodiči strávit prázdniny na jejich letní
sídlo utopené uprostřed hlubokých lesů. Idyla vezme za své hned po
příjezdu, kdy Mari vyrazí pozdravit dávnou kamarádku Paige a společně vlezou do cesty z vězení uprchlému psychopatovi Krugovi a jeho
kumpánům...
Hrají: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton, Joshua Cox, Riki
Lindhome
Režie: Dennis Iliadin
LA BOHÉME
Rakousko/Německo-2008-115 minut-titulky-opera-HCE-(12)
Láska básníka Rudolfa (Rolando Villazón) k nežné Mimi (Anna
Netrebko) mohla vydržet věčně, nebýt nepřejícného osudu. Jejich dojemný příběh osvěžuje paralelní linie o přátelství čtyř mladých umělců, kteří ač jsou chudí, život na Montmartru vedou bohatý. Regio objevila poprvé 1. února 1896 a dodnes slaví úspěchy po celém světě.
Hrají: Rolando Villazón, Anna Netrebko
Režie: Robert Dornhelm
HOLKA Z MĚSTA
USA-2009-96 minut-titulky-romantický/komedie-SPI-(12)
Vysoce postavená konzultantka (Renée Zellweger), která je zvyklá na
svůj životní styl v Miami, je poslána do zapadlého městečka
v Minnesotě, aby dohlédla na přeorganizování jednoho malého podniku.
Hrají: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Nathan Fillion, Siobhan
Fallon, Frances Conroy
Režie: Jonas Elmer
NA ODSTŘEL
USA-2009-127 minut-titulky-thriller-Bontonfilm-(12)
Reportér deníku The Washington Globe (Russell Crowe) tuší, že za profesionální vraždou dvou bezejmenných outsiderů by se mohlo skrývat
něco mnohem většího, zvlášť když se mu podaří najít spojení mezi těmito zločiny a záhadnou smrtí asistentky vlivného kongresmana
Stephena Collinse...
Hrají: Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck, Helen Mirren,
Jason Bateman
Režie: Kevin Macdonald
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
Pondělí 4. května v 10 a ve 14 hodin Velké kino
CINKA PANNA
SR-2009-hudební-130 minut-Bontonfilm-(15)
Příběh o touze, sebevědomí, lásce k hudbě, o složitosti lidského rozhodování, o emancipaci, o jiném, nesmírně poetickém cikánském světě.
Hrají: Anna Giorgobiani, Balázs Galko, Martin Dejdar, Balázs Móres,
Zuzana Krónerová, Jozef Vajda, Martin Huba, Marián Slovák, Adrian
Jastraban
Režie: Dušan Rapoš
Středa 13. května v 10 a ve 14 hodin Golden Apple Cinema
VALKÝRA
USA-2008-121 minut-titulky-drama-Bontonfilm-(12)
Dlouho očekávaný, napínavý film VALKÝRA, vypráví skutečný příběh
plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků
od moci...

Květen v kultuře
Hrají: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson,
Carice van Houten,
Režie: Bryan Singer
Pondělí 18. května v 10 a ve 14 hodin Velké kino
VÝMĚNA
USA-2008-142 minut-titulky-drama-(15)-Bontonfilm-(15)
Los Angeles, březen 1928. Je svěží sobotní ráno a v útulném domku
na předměstí se svobodná matka Christine Collins (Angelina Jolie)
před odchodem do práce loučí se svým devítiletým synem Walterem.
Netuší, že ho možná vidí naposledy.
Po návratu z práce totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče zmizení dítěte...
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Jeffrey Donovan,
Gattlin Griffith
Režie: Clint Eastwood
Pátek 29. května v 17 hodin Kino Květen
SEDM ŽIVOTŮ
USA-2008-drama-123 minut-titulky-Falcon-(12)
Na počátku je sedm jmen: Ben Thomas, Holly Apelgren, Connie Tepos,
George Ristuccia, Nicholas Adams, Ezra Turner a Emily Posa. Jediné,
co mají společného, je to, že se každý z nich ocitl v kritické situaci
a zoufale potřebuje pomoc, ať už finanční, duchovní či lékařskou a nemají tušení o tom, že si je Ben pečlivě vybral jako aktéry jeho cesty za spásou...
V hlavní roli Will Smith
Režie: Gabriele Micčino
VELKÉ KINO
9. května v 18.15 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Gioacchino Rossini | LA CENERENTOLA (Popelka)
Účinkují Elina Garanča (Angelina), Lawrence Brownlee (Don Ramiro),
Simone Alberghini (Dandini), Alessandro Corbelli (Don Magnifico),
John Relyea (Alidoro) a další.
Dirigent: Maurizio Benini. Režie: Cesare Lievi
Nastudováno v italském jazyce s českými titulky
29. 5.
Finále 14. ročníku hudebního festivalu Czechtalent Zlín 2009
KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel.: 577 103 284

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, tel.: 577 432 079, 777 019 109;
www.os-atmosfera.net; http://aerobik.e-zlin.info

25. pondělí - 19.00 hodin
TANEČNÍ BENEFICE
Neziskové organizace města Zlína představují to nejlepší
27. středa - 10.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

Vždy ve středu
6. 5. - 19.30 hod.
PŘEDČÍTAČ
USA 2008, 123 min., titulky, režie Stephen Daldry
Předčítač je mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna
generace vypořádává se zločiny té předešlé.
Vstupné 60 Kč
Tímto filmem FK Charlie končí tuto sezonu.

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

MĚSTSKÉ DIVADLO
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

31. neděle - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

7. čtvrtek - 13.30 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI
konec představení v 17.00 hod.
8. pátek - 19.00 hodin
Tankred Dorst: MERLIN aneb PUSTÁ ZEM
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11. 5.
NOSFERATU - FANTOM NOCI - zakončení přehlídky Projekt 100
Německo, Francie-1979-96 minut-titulky-AČFK-(0)
V roce 1979 natočila divákům Projektu 100 již důvěrně známá dvojice
režisér Herzog - herec Kinski remake Upíra Nosferatu nazvaný
Nosferatu - fantom noci. Srovnání těchto dvou filmů, které od sebe dělí 57 let, bude jistě zajímavé, stejně jako sledovat další počin těchto
dvou "nejednoduchých" tvůrců, které spojoval velmi podivný, avšak
umělecky plodný vztah.
Hrají: Klaus Kinski (Nosferatu), Isabelle Adjaniová (Lucy Harkerová),
Bruno Ganz (Jonathan Harker), Roland Topor (Renfield), Walter
Ladengast (Van Helsing)
Režie: Werner Herzog
18. 5.
KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ
Dánsko/Švédsko-2007-93 minut-komedie-Cinemart-(12)
Hrají: Thomas Bo Larsen, Paw Henriksen, Karen-Lise Mynster, Brigitte
Christensen
Režie: Thomas Vinterberg
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25. 5.
LA BOHÉME
Rakousko/Německo-2008-115 minut-opera-HCE-(0)
Hrají: Rolando Villazón, Anna Netrebko
Režie: Robert Dornhelm
PRO DĚTI - pásma krátkých filmů pro nejmenší
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13. středa - 17.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
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Mezinárodní divadelní festival
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
19. úterý - 19.00 hodin
Václav Havel: ODCHÁDZANIE
Slovenské národné divadlo Bratislava
20. středa - 10.00 hodin
Michal Viewegh:
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Městské divadlo Zlín

15. pátek - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY
DERNIÉRA

19. úterý - 14.00 hodin
Ödön von Horváth:
VIERA, LÁSKA, NÁDEJ (Malý tanec smrti)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
19. úterý - 22.30 hodin
Händl Klaus: TEMNE LÁKAVÝ SVET
Divadlo Jána Palárika Trnava

12. úterý - 19.00 hodin
Tankred Dorst: MERLIN aneb PUSTÁ ZEM

16. sobota - 17.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU
POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

6. středa - 10.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

Mezinárodní divadelní festival
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE

11. pondělí - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

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

20

17

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

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

6

15. pátek - 10.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

V programu ARTOVÝCH PONDĚLKŮ PŘIPRAVUJE:
4. 5.
GOMORA
Itálie-2008-137 minut-AČFK-(15)
Hrají: Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore
Cantalupo
Režie: Matteo Garrone
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STUDIO Z

5. úterý - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
6. středa - 19.00 hodin
Tankred Dorst: MERLIN aneb PUSTÁ ZEM

29. pátek - 19.00 hodin
Tankred Dorst: MERLIN aneb PUSTÁ ZEM
30. sobota - 10.00 - 13.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DIVADLE

DIVADLA
VELKÝ SÁL
2. sobota - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň
BALADA PRO BANDITU

28. čtvrtek - 9.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI
konec představení ve 12.30 hod.
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20. středa - 14.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
Městské divadlo Zlín
20. středa - 22.00 hodin
Jan Jirků: MARNOTRATNÝ SYN
Divadlo Disk Praha, scéna Divadelní fakulty AMU
21. čtvrtek - 14.00 hodin
Blaho Uhlár a kol.: DOBROPIS
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
21. čtvrtek - 22.00 hodin
Biljana Srbljanović: AMERIKA II
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
22. pátek - 14.00 hodin
BÝT SÁM
Studio Marta Brno, scéna Divadelní fakulty JAMU
22. pátek - 22.00 hodin
Vladimír Hanzel, Tomáš P. Kačer, Jakub Macek,
Jiří Honzírek
OSMDESÁTDEVĚT (Trenažér jedné revoluce)
Divadlo Feste Brno
23. sobota - 14.00 hodin
Torsten Buchsteiner: NORDOST
Činoherní studio Ústí nad Labem
26. úterý - 19.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

ZADÁNO

MULTIKINO
Soboty a neděle v 11 hodin
2. - 3. 5. ČARODĚJNÉ POHÁDKY III. - 66 minut
9. - 10. 5. KAMARÁD KRTEČEK - 66 minut
16. - 17. 5. JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI
- 70 minut
23. - 24. 5. DÁŠENKA II. - 68 minut
30. - 31. 5. VLÁČEK KOLEJÁČEK - 65 minut
VELKÉ KINO
Vždy v sobotu v 15 hodin
2. 5. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - 64 minut
16. 5. A ZASE TA ŽOFKA - 61 minut
23. 5. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I. - 62 minut
30. 5. KUŤÁSEK A KUTILKA - 64 minut

20. středa - 19.00 hodin
Stanislav Štepka: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Radošinské naivné divadlo Bratislava
21. čtvrtek - 10.00 hodin
Jan Jirků: BITVA U LIPAN
Divadlo Polárka Brno
21. čtvrtek - 19.00 hodin
3
Jiří Brdečka, Oldřich Lipský, Ondřej Brousek, Radek Balaš
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
22. pátek - 10.00 hodin
Karel Jaromír Erben, Vendula Borůvková
KYTICE
Divadlo Šumperk

DIVADÉLKO V KLUBU
4. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
11. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
14. čtvrtek - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
25. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
26. úterý - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU - divadelní talk show Heleny Simerské
s Michaelou Doleželovou a Zdeňkem Lamborem

KINO KVĚTEN
Vždy v neděli v 15 hodin
3. 5. VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ - 64 minut
10. 5. BROUČKOVA RODINA I. - 64 minut
17. 5. S KRTKEM DO POHÁDKY II. - 67 minut
24. 5. MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II. - 63 minut
31. 5. PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK původně - 61 minut

22. pátek - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY
Městské divadlo Zlín
23. sobota - 19.00 hodin
Hadar Galron: MIKVE
Národní divadlo Praha

MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL
SETKÁNÍ 2009 STRETNUTIE
MALÁ SCÉNA
19. úterý - 16.30 hodin
Viliam Klimáček: DRAČÍ DOUPĚ
Dejvické divadlo Praha

Změna programu vyhrazena
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Květen v kultuře
10. 5. - Komorní sál, 17.00 hod. - předplatitelská skupina E
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...

20. středa - 16.00 hodin
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
Divadlo v Dlouhé Praha

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

OFF PROGRAM FESTIVALU
21. čtvrtek - 16.00 hodin
DIVADLO - POHLED ČI NADHLED? / seminář
Divadélko v klubu

GALERIE KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín
tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz
Tomáš Vaňek - PARTICIP 91, výstava trvá do 30. 5.
Otevřeno: čt, pá: 15 - 19 hod., so: 10 - 15 hod.
BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
4. 5. - 24. 5. Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Bojkovice
Prezentace toho nejlepšího z prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Bojkovice u příležitosti 30. výročí založení školy. K vidění budou kresby, malby i ukázky keramiky, 2. etáž (denně do 22 hod.)

21. čtvrtek - 17.30 hodin
KACU / koncert
nádvoří divadla

12. 5. - Komorní sál, 19.30 hod. - Předplatitelská skupina A
SIC!
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence, hra jako možnost.

22. pátek - 16.00 hodin
NAROZENINY
Divadélko v klubu - THeatr ludem Ostrava

13. 5. - Sál Malá scéna, 19.30 hod.
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY

4. 5. - 24. 5. Město Otrokovice a jeho zákoutí
Otrokovický umělec Evžen Jecho v rámci této výstavy představí fotografie zachycující tvář Otrokovic a jejich okolí, od nejrůznějších tichých zákoutí a krajinek až po ukázky moderní architektury, 3. etáž
(denně do 22 hod.)

22. pátek - 17.30 hodin
HUSO / koncert
nádvoří divadla

21. 5. - Sál Malá scéna, 19.30 hod.
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY

4. 5. - 22. 5. Cikáni v malbách
Výstavu obrazů s romskou tematikou připravilo Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky, 14. etáž (pracovní dny 8 - 17 hod.)

23. sobota - 10.00 hodin
Petr Chudožilov - Adéla Kratochvílová: VELKÝ FUK
nádvoří divadla - Divadlo Kufr Brno

23. 5. - Sál Malá scéna, 15.30 hod.
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
Off program v rámci festivalu Setkání-Stretnutie

25. 5 - 7. 6. Výstava k soutěži Duhová kulička
Výstava reklamních plakátů vytvořených žáky základních škol z celé
ČR. Tématem plakátů je "Mé město jako ideální místo pro život".
Duhová kulička je soutěž kreativní etické reklamy spojená s odbornými konferencemi a jinými akcemi, pořádaná v rámci zlínského filmového festivalu, 2. + 3. etáž (denně do 22 hod.)

23. sobota - 10.40 hodin
ŽONGLUJEME S ADÉLKOU / dílna Divadla Kufr Brno
nádvoří divadla

24. 5. - Kavárna LOFT (pod kavárnou Archa), 19.00 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

23. sobota - 11.15 hodin
ČERVENÁ KARKULKA ANEB TANEČNICE
nádvoří divadla - THeatr ludem Ostrava

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

28. 5. - Komorní sál, 19.30 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
30. 5. - Komorní sál, 19.30
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

23. sobota - 12.00 hodin
VYRÁBÍME LOUTKY S TOMÁŠEM
dílna THeatru ludem Ostrava
nádvoří divadla

31. 5. - Hrajeme na Zámku ve Vizovicích, 16.00 hod.
MODREJ DRAHOKAMEN
ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední.
O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého kamaráda Malýho
Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý. Veselá pohádka s herci, písničkami i loutkami.

23. sobota - 12.30 hodin
Barbora Červenková - Dana Sobotková
TŘI NEZBEDNÉ POHÁDKY
Pidivadlo při Vyšší odborné škole herecké Praha
nádvoří divadla

Změna programu vyhrazena, prosím, sledujte aktuální program na
www.malascenazlin.cz
Prodej 30 minut před představením.

23. sobota - 13.30 hodin
MALUJEME S HANKOU / dílna Městského divadla Zlín
nádvoří divadla

Případné rezervace na tel. 776 575 307 či osobní rezervace v kavárně
Café Malá scéna.

23. sobota - 15.30 hodin
Brad Fraser:
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ
PODSTATA LÁSKY
Malá scéna - Divadlo Malá scéna Zlín

GALERIE – VÝSTAVY

23. sobota - 17.30 hodin
KVĚTY / koncert
nádvoří divadla

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DERNIÉRA

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Zlínský salon mladých 2009

12. 5. - 13. 9.

P

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

12. 5. - 13. 9.

20. 6. - 19.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.
V pondělí 18. května v Den muzeí a galerií bude do všech výstavních prostor Krajské galerie vstup zdarma

HOST V ČERVNU
3. 6. - 19.00 hodin
Stefan Vögel: DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE
Divadlo ABC Praha
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ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162,
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
MALÁ SCÉNA ZLÍN
Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
2. 5. - Komorní sál, 19.30 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde budou
samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat.
3. 5. - Komorní sál, 15.30 hod.
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, Hajného a v neposlední řadě i Krakonoše a sojku?
7. 5. - Sál Malá scéna, 19.30 hod.
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
Předplatitelská skupina B
Současná hra stejně syrová, stejně tajemná i stejně zábavná, jako lidský život sám... hra o hledání - jistoty, lásky a sebe sama... hra pro sedm postav, z nichž jedna z nich je masový vrah... Kdo vraždí nezletilé
dívky v Edmontnu? Existuje vůbec něco, jako láska? A opravdu už nejsme takoví, jako dřív? Představení je do 15 let nevhodné!
9. 5. - Komorní sál, 19.30 hod. - předplatitelská skupina C
SIC!
Obnovená premiéra.
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence, hra jako možnost.
10. 5. - Komorní sál, 15.30 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA - pohádka
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Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase (1022 hod.) a restaurace ve 3. etáži ( po-pá 11-13:30 hod., poté individuálně po dohodě; so-ne individuálně po dohodě).

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, www.filharmonie-zlin.cz
64. koncertní sezona 2009 - 2010, prodej předplatného pro stávající abonenty bude zahájen 4. května 2009.

PŘIPRAVUJEME
11. 6. - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století.
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria.
(V pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.

6. 5. - 23. 5. Procházka historií zahrad - zahrady v Toskánsku
a příběhy italských vil
Vernisáž výstavy bude v úterý 5. května v 18.00 hodin.
Výstava obsahující velkoplošné fotografie představuje řadu toskánských zahrad, a to v historicko-kulturním sledu. Začíná patnáctým
stoletím a končí ve století dvacátém. Od počátku renesance se zahrada stává dílem uměleckého a architektonického projektování a jakožto umělecké dílo je výrazem vkusu měnícího se v průběhu staletí.
Model italské zahrady, nezbytného doplňku šlechtických vil, se rozšířil po celé Evropě.
Velká část zobrazených zahrad je ve Florencii, hlavním městě kraje
Toskánsko a v jejím okolí.
Autorem fotografií je jeden z nejznámějších italských fotografů
Massimo Listri.
Výstavu poskytla tato instituce: Regione Toscana - Direzione Generale
delle Politiche Formative e dei Beni Culturali. Výstavní expozici
Příběhy italských vil poskytla umělecká agentura FOIBOS.
13. 5. Koncert - ZUŠ Jižní Svahy, začátek v 18.00 hodin
20. 5. Koncert - ZUŠ Jižní Svahy, 18.00 hodin
26. 5. Koncert - ZUŠ Morava, 17.00 hodin
GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
Budova radnice, Zlín, tel./fax: 575 758 216, 608 872 130,
www.galeriepodradnici.cz
14. - 28. 5. Minisalon Filmové klapky 2009
31. 5. - 20. 6. Iva Hütnerová - Litografie, obrazy - autorská výstava
Josef Velčovský - obrazy, litografie - Kafírna galerie (po dobu výstavy
filmových klapek)
Otevřeno: po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin

Pokladna FBM:
577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: Po
14.00 - 17.00
Út - Čt
10.30 - 17.00
(v den konání koncertu do 20.00)
A7
7. května 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Prémiový koncert
Pocta Josephu Haydnovi (200 let od jeho úmrtí)
V. d’Indy: Menuet sur le nom d’Haydn (instr. V. Spurný)
C. Debussy: Hommage a Joseph Haydn (instr. V. Spurný)
M. Ravel: Menuet sur le nom d’Haydn (instr. V. Spurný)
V. Spurný: Variace na Haydnovo téma pro klavír a smyčce
S. Prokofjev: Symfonie č.1 D dur "Klasická", op. 25
J. Brahms: Variace na Haydnovo téma, op. 56a
J. Haydn: Koncertantní symfonie pro housle, hoboj, violoncello a fagot
Sólisté: Pavel Mikeska, housle, Alžběta Jamborová, hoboj, Martin
Bzirský, violoncello, Michal Kubáč, fagot
Dirigent a sólista: Vojtěch Spurný, klavír
B7
21. května 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Prémiový koncert (komorní)
V. Novák: Baladické trio op. 27
B. Martinů: Trio d moll č. 2
F. Mendelssohn-Bartholdy: Trio d moll op. 49
Smetanovo trio
Jitka Čechová - klavír
Jana Vonášková - Nováková - housle
Jan Páleníček - violoncello

MUZEUM
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
Do 3. května - JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
14. května - 30. srpna - SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU
Výstava Sláva zlínského sportu, která bude zahájena vernisáží

Květen v kultuře
14. května, je připravena především pro příznivce sportu a zájemce
o historii Zlína. Stovky unikátních fotografií, spousta zajímavých předmětů (např. dresy, součásti výstroje, medaile a poháry) a filmová koláž
seznámí návštěvníky výstavy s vývojem sportu ve Zlíně od konce 19.
století do současnosti a představí 24 sportovních odvětví. Zvláštní pozornost je věnována zlínským olympionikům a medailistům z mistrovství světa a Evropy. Výstava potrvá do 30. srpna.
Vernisáž výstavy - čtvrtek 14. května v 17 hodin - hlavní výstavní sál
MJVM
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
do 10. 5.
Mgr. Daniela Foltýnová - MIMÓZA zlatožlutá Provence
21. května - 6. září - KAMÍNKY Z CEST
Výstava čerpá z mnoha výprav dvou muzejních přírodovědců do nejrůznějších končin naší planety. Ze svých bohatých archívů vybrali
snímky, na kterých jsou zachyceny krajiny, zvířata a rostliny z Afriky,
Severní i Jižní Ameriky a tropické Asie. K vidění bude také řada přírodnin, například plody baobabů, exotičtí motýli, brouci a další hmyz.
Nebudou chybět ani domorodé masky, různé upomínkové předměty
a samozřejmě ani ty kamínky z cest.
Vernisáž výstavy - čtvrtek 21. května v 17 hodin - malý výstavní sál
MJVM
SPOJOVACÍ CHODBA
do 10. 5. Martin Rychlík - MODRÁ LÁSKA
Příběh tetování od mumií a lidojedů až po umění i Angelinu Jolie
21. května - 6. září Fotosoutěž H+Z
Vernisáž výstavy - čtvrtek 21. května v 17 hodin - spojovací chodba
MJVM
18. května DEN MUZEÍ A GALERIÍ - vstup zdarma
...Muzeum by mělo lidem zlepšit náladu...
MJVM - zámek ve Zlíně, Obuvnické muzeum, hrad Malenovice,
Baťovský domek, Muzeum Luhačovického Zálesí v Luhačovicích, NKP
Ploština - www.muzeum-zlin.cz
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno: duben-říjen: ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin
pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
HRAD MALENOVICE
Zahájení nové sezony na hradě 4. 4.
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometrů od centra města Zlína
(hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka
hradu).
Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy, Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945, Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnických
dílen a výrobků
Pondělí zavřeno
Květen-srpen: 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 577 103 379;
577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový cyklus
5. května - Akademický malíř Josef Liesler
Prohlídka výstavy spojená s besedou o autorovi
Galerie pod Radnicí, začátek v 18.00 hodin.

hlavy po paty, pilates + jóga, pilates pro ženy nad 40 let, tai-či, speciál zdravotní cvičení - gynegymnastika
- posilování a formování postavy - pilates, kalanetika, kalanetika + power jóga, aerobic mix, body styling, fit ball, kondiční cvičení, pilates
mix, pilates body
Pohybové kurzy pro děti:
- sebeobrana pro kluky a holky od 9 let,
- junior aerobic - od 5 do 13 let,
- klubíčko - od 3 do 6 let,
- pohádkové cvičení - od 3 do 6 let,
- pohybová a taneční výchova - od 5 do 10 let
Jazykové kurzy:
- Angličtina pro úplné začátečníky, pro mírně a středně pokročilé, pro
více pokročilé a pro seniory
Na nový školní rok 2009/2010 chystáme další sérii kurzů jazykových
a pohybových pro dospělé i děti.
Celoročně kurz Psychoprofylaxe
- příprava na těhotenství a porod, každý pátek - těhotenský tělocvik na
balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
Škola šermu kordem
- kurz základů bezpečného šermu kordem, zvládnutí šermířských
technik, možnost zdokonalování v pokračovacích kurzech.
Kurz vede pan M. Kohoutek, tel. 605 939 161.
VÝUKA HRY NA BICÍ
Výuka hry na bicí soupravu a DJEMBE. Pro začátečníky i pokročilé.
Vhodné i pro osoby s tělesným postižením jako relaxace.
Kontakt: p. Zemlák, tel. 776 191 852
KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
V Domě kultury ve Zlíně, ul. Gahurova.
Kontakt: www.ceska-fotoskola.com
VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309
Nabídka kurzů na květen a červen:
Večerní kresba podle modelu - pro studenty i veřejnost
model figura, zátiší - vyučuje R. Hábl, ak. malíř
Pátek 18.15-20.45 hod., cena za 1 lekci 150 Kč
Knihařský kurz pro začátečníky i pokročilé - vyučuje zkušený knihař,
pasparty, vazby knih, krabice aj.
Čtvrtek 19-21.30 hod. od 29. 4. do 2. 7. Cena: 950 Kč (30 hod.)
Kurz keramiky pro začátečníky - do 28. 5.
Čtvrtek 16.30-18 hod. - vyučuje zkušená keramička
O prázdninách:
Kresba podle modelu (figura, zátiší)
Příprava na talentové zkoušky i pro veřejnost - vyučuje R. Hábl, ak.
malíř
I. termín 13. 7.- 18. 7. - II. termín 24. 8. - 29. 8. (po - so) vždy od 16
do 19.30 hod. Cena: 1 100 Kč (2 termíny 1 800 Kč)
Malířské techniky pro začátečníky i pokročilé (tempera, olej)
I. termín 13.7.- 18.7. II. termín 24. 8. - 29. 8. (po - so) vždy od 16.30
do 19.30 hod. - vyučuje R. Hábl, ak. malíř
Cena 1500 Kč (2 termíny 2600 Kč)
Zápis do výtvarných kurzů na prázdninové termíny a na nový školní
rok 2009/10 - ve dnech 27. a 28. 5. (st a čt) od 14 do 17.30 hod. ve
III.et./309 - VŠUP Zlín (u zápisu obdržíte celou nabídku výtvarných
kurzů).
KURZ PRVNÍ POMOCI
Kurz první pomoci pro veřejnost se koná pravidelně každou třetí sobotu v měsíci od 8 do 12 hod. v učebně ČČK Zlín - 16. budova areálu
Svit. Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí seznámit se základními,
život zachraňujícími postupy poskytování první pomoci. Cena 300 Kč.
Kontakt: tel. 577 430 011, e-mail: zlin@cervenykriz.eu

12. května
Vliv kulturních tradic na život obyvatel v současné Číně
O své zážitky a zkušenosti ze života v této vzdálené zemi se s vámi podělí Bc. Renata Jaroščáková. Přednáškový sál Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, 17.00 hodin.

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

19. května - Dobytí ráje
Putování po vzdálených ostrovech Tichomoří. II. část - Fiji - Tonga Západní Samoa. Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů.
Přednáší JUDr. Libor Bureš ze Vsetína
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 17.00 hodin.

BESEDY
13. 5. 13.30 h: Stvoření Josepha Haydna, pocta Josephu Haydnovi
s ukázkami z oratoria Stvoření k 200. výročí úmrtí slavného vídeňského klasika, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)

26. května - Za památkami a současností Kambodži a Thajska
Přednáška spojená s promítáním. Přednáší PhDr. Alena Prudká, etnografka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Přednáškový sál muzea,
začátek v 17.00 hodin.

20. 5.
Čtení je dobrodružství - programy pro děti na podporu dětského čtenářství
Jak se hledají princezny - maňáskové představení Divadelní společnosti Bořivoj Praha
- v 10 h v Ústřední knihovně, sálek hudebního oddělení
- ve 13 h v Obvodní knihovně Jižní Svahy
Kašpárek v pekle - loutková hra Divadla Povidlo
- v 16 h v Ústřední knihovně, sálek hudebního oddělení

Bližší info o přednáškách podává Pavla Hradilová, tel. 608 741 563.

KURZY
DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín,
tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Pohybové kurzy pro dospělé:
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech, cvičení od

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

27. 5. 17 h Československá armáda v letech 1918 až 1939
Přednáška historika a archiváře Mgr. Pavla Šrámka, Ph.D., o jeho nové knize (sálek hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
4., 7. a 11. 5. od 10 do 12 h: Elektronická pošta a komunikace
přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní schránky

na internetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky, komunikace mluveným slovem, případně i obrazem - základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou), poplatek 150 Kč
14., 15. a 18. 5. od 10 do 12 h: Začínáme pracovat s počítačem
(součásti počítače, základy systému Windows), poplatek 150 Kč
22., 25. 5. a 1. 6. od 10 do 12 h: Jednoduchá práce s texty (základní pojmy, práce s textovým editorem, psaní a formátování jednoduchých textů), poplatek 150 Kč
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním
centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo 122,
příp. na e-mailu: ucebna@kfbz.cz.
VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
květen: Jak to vidím já 2 - práce dětí 5.B ze ZŠ Emila Zátopka Zlín
Obvodní knihovna Jižní Svahy
květen, červen: Opět jako chameleon - výtvarné koláže, ZUŠ ZlínJižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Od 4. do 30. května bude uzavřena Obvodní knihovna Malenovice.
V tomto období proběhne vymalování celé knihovny a přestavba vnitřního vybavení.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
5. 5. W. Shakespeare-P. Nýdrle-V. Kozánek: Sen noci svatojánské,
komedie se zpěvy, sál Malá scéna 19.00 hod.
13. 5. Vernisáž a výstava absolventů výtvarného oboru, foyer školy,
17.00 hod.
13. 5. II. absolventský koncert, Komorní sál, 17.30 hod.
23. 5. Pojďme sčítat hrušky s jabkama, dramaterapeutický seminář
a divadelní představení,sál Malá scéna, 17.00 hod.
24. 5. Koncert mezi zvířaty, Zoo Lešná, 11.30 a 13.00 hod.
26. 5. Koncert souborů a orchestrů, sál Malá scéna, 18.00 hod.
27. 5. III. absolventský koncert, Komorní sál, 17.30 hod.
Zápis do hudebního, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného
oboru Základní umělecké školy Zlín se koná 4. - 6. května od 14.00 do
17.30 hod. v hlavní budově na Štefánikově ulici:
- pro žáky základních a středních škol
- příprava ke studiu na odborné střední a vysoké školy
- přípravné studium pro děti od 5 let
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: info@zusokruzni.cz, tel.: 577 143 767
Zápis
Děti se mohou přihlásit do hudebního, výtvarného a tanečního oboru.
Zápis se uskuteční od 18. 5. do 20. 5. vždy od 14 do 18 hodin v budově ZUŠ - Jižní Svahy (1. segment, přízemí).
13. 5. a 20. 5. Absolventské koncerty ZUŠ Jižní Svahy
Pro všechny příznivce krásných melodií se koná květnový koncert letošních absolventů Základní umělecké školy, Zlín - Jižní Svahy.
Přijďte se příjemně naladit a poslechnout si nejstarší žáky naší školy
do prostorů Alternativy vždy v 18 hodin.
ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,
www.zusmalenovice.cz, e-mail: zusm@volny.cz
12. 5. Divadelní představení Sněhurka - zrcadlový sál ZUŠ 16.30 hod.
14. 5. Divadelní představení Kašpárek - zrcadlový sál ZUŠ 10.00 hod
- představení pro školy
15. 5. Výchovný koncert pro žáky ZŠ - Modlitebna CSAD - 11.00 hod.
17. 5. Divadelní představení Kašpárek - zrcadlový sál ZUŠ 16.00 hod.
19. 5. Žákovský koncert - zrcadlový sál ZUŠ 17.30 hod.
20. 5. Žákovský koncert - foyer ZŠ Mysločovice 16.00 hod.
26. 5. II. absolventský koncert - Baťova vila Zlín 17.30 hod.
25. - 26. května od 13.00 do 17.00 hod. se koná zápis do oborů:
- hudebního - hudebně pohybová výuka pro děti od 5 let, přípravná
hudební výchova, výuka hry na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello, kontrabas, klasickou, elektrickou a basovou kytaru, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, tenor,
baryton, akordeon, bicí nástroje, cimbál, výuku sólového zpěvu, příprava ke studiu na uměleckých školách
- tanečního - lidový, klasický, moderní, scénický tanec, příprava ke
studiu na uměleckých školách
- literárně dramatického - recitace, herectví, pantomima, amatérská
literární tvorba, příprava ke studiu na uměleckých školách
- výtvarného - kresba, malba, grafika, keramika, příprava na výtvarné studium
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: info@zus-harmonie, www.zus-harmonie.cz
5. 5. Hudební podvečer - sálek školy, 18.15 hodin
12. 5. 1. Absolventský koncert - obřadní síň zlínské radnice, 18.00
hodin
27. 5. 2. Absolventský koncert - Baťova vila, 18.00 hodin.
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Tel.: 577 437 434, 736 102 424, e-mail harmonya@volny.cz,
www.volny.cz/harmonya
Individuální výuka hry na klávesový nástroj, práce na PC
Komplexní příprava studentů na střední školy dle směrnice EU
Ukončení studia: Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
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Květen v kultuře
Novinka: speciální individuální příprava dětí předškolního věku, studium pro dospělé. Věk uchazečů o studium 4 - 16 let.
ZUŠ MORAVA ZLÍN
Tř. T. Bati 4342, Zlín
19. 5. Absolventský koncert žáků ZUŠ Morava
Obřadní síň MMZ od 17.00 hod.
26. 5. Absolventský koncert žáků ZUŠ Morava
Alternativa Zlín od 17.00 hod.

DĚTI A MLÁDEŽ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
příspěvková organizace
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
e-mail: ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), tel.: 577 142 742,
e-mail: i.malikova@ddmastra.cz, m.ordeltova@ddmastra.cz
16. 5. - TanceR cup aneb co jsme se letos naučili - první ročník taneční nepostupové soutěže. Street Dance, HIP HOP, Breakdance,
Disco, Aerobik, Scénický tanec, Orientální tanec, Mažoretky, Country.
Masters of Rock Café Zlín.
Informace podá I. Malíková, tel. 577 142 742.
23. 5. - Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro všechny děti. Od 9.30 do 13.00 hodin vás čeká soutěž na koloběžkách, počítače, hry a soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou
náladu.
Vstup zdarma.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
10. 8. - 14. 8. Taneční tábor pro kluky i holky 6 - 14 let.
Cena: 1 150 Kč
17. 8. - 21. 8. HIP HOP tábor pro kluky i holky 6 -14 let.
Cena: 1 150 Kč
24. 8. - 28. 8. Orient tábor pro holky 6 - 14 let. Cena: 1150 Kč
17. 8. - 21. 8. Hliněný tábor I. D + Ch, kteří chtějí strávit týden prací s hlínou. Cena: 1200 Kč
24. 8. - 28. 8. Hliněný tábor II. Navazuje na práci Hliněného tábora I. Cena: 1 100 Kč
24. 8. - 28. 8. Tábor malých Mistrů pro holky a kluky, které baví netradiční výtv. a rukodělné techniky (drátování, batika,
slané pečivo, a spousta dalšího). Cena: 1 100 Kč
Každý tábor má program rozdělen na dopolední a odpolední.
Dopolední je zaměřen tematicky, odpolední program je sportovně-rekreační.
Oddělení přírodovědy a Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová, 603 301 435, Monika Hiblerová, 774 192 105),
577 142 297, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz
6. 5. Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00–17.00 hod.
31. 5. Piknik s medvědy, 10.00–15.30 hod.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030,
e-mail: m.rabek@ddmastra.cz
7. 5. Světový den Červeného kříže, 14 - 16 h, náměstí Míru
Doprovodný program DDM ASTRA, tvořivá činnost ve stáncích, házedla a atrakce pro děti.
16. 5. Sobotní dopoledne na PlayStation 3, 9 - 13 h, DDM ASTRA
Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Spousta her a zábavy.
21. 5. Cyklo časovka, 16 - 18 h, cyklodráha v parku u Baťovy vily
Přihlášky a prezentace 15:30 - 16:00 h. Akce je určena dětem od 7 do
15 let, ktg: nml., ml. a st.
4. 6. Turnaj v kopané - Astra Cup 2009, 15 - 18 h, hřiště ve sportovním areálu u 10. ZŠ Zlín, Dřevnická. 5členná družstva (4+1 hráčů).
Družstva je nutno předem přihlásit do pátku 29. 5. Akce je určena
dětem od 9 do 15 let.
1. - 8. 7. Letní cyklotábor - Jižní Moravou na kolech, letní prázdninové cyklistické výlety po jižní Moravě (Mikulov, Pálava, Lednice,
Valtice, Nové Mlýny, aj.). Ubytování dětí je zajištěno v Dolních
Věstonicích. Pro děti od 12 do 16 let. Informace: Milan Rábek.
13. - 17. 7. Příměstský cyklotábor - "Kolem Zlína na kolech", každodenní vyjížďky na kolech do okolí Zlína. Cykloturistika, sport. Pro
děti od 12 do 16 let. Informace: Milan Rábek.
Sportovní kroužek volejbalu dívek hledá nové hráčky ve věku od 12
do 16 let. Holky, neseďte doma a přijďte si s námi zahrát. Pravidelné
tréninky v pátek 15 - 16.30 h v tělocvičně 17. ZŠ Zlín, Křiby.
Cena 500 Kč. Informace: Petr Svoboda, tel. 608 743 908.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová), 575 753 484, e-mail: kratinohova@ddmastra.cz
20. - 24. 7. Letní příměstský tábor - poslední volná místa!
Hledáme externí vedoucí na vedení zájmového kroužku "Keramika"
pro školní rok 2009/2010.
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Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz
5. - 11. 7. Pronásledování aljašských zlatokopů - letní pobytový tábor pro děti 6 - 12 let. Javorníky, chata Spartak. Cena: 2 700 Kč.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz
4. 5. Dárečky pro maminku - rukodělná činnost, 13-17 hod. poplatek 40 Kč
Nabízíme AUDIO - VIDEO-STUDIO, RC AUTA, Tradice a řemesla,
Plastikový modelář, Chatař-chalupář, aj. Hledáme externistu pro:
lodní modelář a filatelistický kroužek.
15. 5. Ateliér tvorby - velké mandaly, pro děti i dospělé 17-19 hod.
Poplatek 50 Kč
22. 5. Den pro rodinu - hry, tvorba a soutěže na Tyršově nábř., pro
děti i rodiče, 15 - 18 h., vstup volný

Provozní doba:
Pondělí-čtvrtek:
Pátek

15.00-20.00 hod.
14.00-18.00 hod.

Klubové večery:
7. 5. Co nového v Téčku?
14. 5. Kouzlíme s batikou
21. 5. To nesmíš!
28. 5. Hudební workshop s DIZMAS
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, Zlín
Tel.: 577 431 542, www.ostrovzl.cz,e-mail: svc@ostrovzl.cz
4. 5. - 8. 5. Týden šikovných rukou
Potisk triček a různého oblečení - dones si oblečení, jaké chceš potisknout
Malované kabelky - výroba kabelek a pytlíčků na bylinky - Výzdoba
střediska - letní tematika
Naše zahrada - staráme se o nasazené bylinky
8. 8. Státní svátek - volno

15. - 19. 6. Prezentace technické tvořivosti - VII. ročník.
(pro děti od 1. tříd - podrobnosti na letácích DDM ASTRA)
Hledáme externího vedoucího pro zájmový kroužek lodní modelář a filatelistický kroužek.
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
1. - 2. 5. Exkurze do nízkoprahových zařízení Praha
Volný vstup:
Klub pro děti (11-14 let) Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let ) Út, Pá 14.30 - 18.00 hod.,
St, Čt 16.00-20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod.
Nealkodiskotéky: 3. 4. a 17. 4. 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let
Výlety:
mládež od 14 let zpravidla 1. sobotu v měsíci
děti 10 - 14 let zpravidla 3. sobotu v měsíci
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.
Přihlášky na letní tábory v Budkovicích obdržíte na recepci klubu.
Příměstský tábor pro děvčata 10-14 let (rukodělná a výtvarná činnost) bude probíhat v prostorách SKM Zlín.
Rodiče s dětmi do 6 let - Kavárna - út 8.30 - 11.30 hod., st 8.30 11.30 hod.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
keramika, sbor, Klub pod věží.

11. 5. - 15. 5. Cesta kolem světa
Den sportu - netradiční pohybové soutěže
Udělejme si svoji vlastní mapu světa
Zábavný zeměpis - poznej svět kolem sebe
Stolní hry
18. 5. - 22. 5. Putování za dobrodružstvím
Staň se námořníkem/námořnicí - vázání uzlů všech tvarů a velikostí
Poznej přírodniny dle hmatu- rozvoj vnímání
Staré Řecké báje a pověsti" - povídání, čtení a malování o starém
Řecku
Sportovní odpoledne
25. 5. - 29. 5. I pod střechou je zábava
Veselé odpoledne s tužkou a papírem - společenské hry s tužkou a papírem
Pohyb a zábava - pohybové hry s různými náměty
Ukaž, co víš a co odvodíš! - lišácké hádanky a hlavolamy
Filmový pátek

RODINA
CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, poradna
přirozeného plánování rodičovství.
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.

SARKANDER POBOČKA ZLÍN
Tvořivá setkání
Malování na hedvábí 7. 5. - 15.30 - 17.30 hod. - Malování a batikování šátků, šál a obrázků.
Smaltované šperky 21. 5. - 15.30 - 17.30 hodin - smaltování šperků
a ozdob.
Na Tvořivá setkání pro děti, mládež a dospělé se přihlaste předem na
e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel. 575 570 295.
Materiál je zajištěn
Výtvarná odpoledne v budově Regina - Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem.
Vstup volný.
Výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,
zpívání - pondělí, úterý 14.00-17.00 hod., středa 14.00-17.30 hod.
23. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR
Podvesná XIV/ 1458, Zlín, tel. 739 600 124,
travnickova.helena@tiscali.cz, http://www.23ph.royalrangers.cz.
Pravidelné schůzky
- každý čtvrtek 16 - 18 h v klubovně na Podvesné XIV
Přijímáme přihlášky:
Příměstský tábor RR - 13.-17. 7. a prodloužená víkendovka
Prázdniny na Pálavě - 27.-30. 8.
UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.
Zavírací dny v květnu: 1. 5., 4. 5., 8. 5.
T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba Bc. Hana Tománková, tel. 577 011 947
Možnost využít herny: horolezecká stěna, šipky, fotbálek, stolní tenis, knihovna, výtvarné potřeby, hudební nástroje.
Dílny: břišní tance, žonglování, horolezectví, keramika, divadlo
Provozní doba:
úterý-pátek
14.00-18.00 hodin
Klubové večery:
7. 5. Puzzlemánie
14. 5. Malování na chodníku
21. 5. Pétanque
28. 5. Den dětí v Téčku
T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba Jitka Masařová, tel. 739 309 419
Dílny: žonglování, břišní tance, taneční variace

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek: maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 h
Klub maminek Zlín
- každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6
7. 5. MISSIVA - ekologicky šetrné produkty (beseda)
14. 5. Tvoření s dětmi - výroba myšky
21. 5. Baví mě číst si? A co si čteme s dětmi?
28. 5. Hrátky s dětmi s D. Orsavovou
Klub maminek Štípa
- domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úterý v 9.00 h, tel.: 739 561 136
5. 5. Alergie u dětí a zdravá výživa (beseda)
12. 5. Vycházka do Kostelce v 9.00 h od MŠ
19. 5. Beseda o bezpečnosti na internetu
26. 5. Tipy na výlety, kroužky a kurzy
Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.
4. 5. Výlet do cukrárny Maruška v 8.45 z točny MHD
11. 5. Zdravá výživa a bylinky (beseda)
18. 5. Tvoříme Bonsai (s sebou větvičky buxusu)
25. 5. Výživa kojenců a malých dětí (beseda)
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00 do 17.30 h;
4. 5. Srdíčko pro maminku
18. 5. Kytky z barev na sklo
Tvořivé dílny - sál centra, úterý od 15.30
12. 5. Výroba šperků z FIMO hmoty
26. 5. Malování na hedvábí
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let, skupinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí vždy v úterý.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi; Rekondičně-relaxační cvičení
pro ženy
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín. 2. čtvrtek v měsíci od 9.00 h
Den pro rodinu: Dne 17. 5. ve 14.00 h na hradě v Malenovicích.
Zajímavý program pro celou rodinu s prohlídkou hradu. Akce zrušena
pouze za vydatného deště.
Kurz aktivního rodičovství: "Jak dlouho ještě budeš doma? Do práce se nechystáš? Co jsi prosím tě celý den dělala?" Slýcháváte někdy
takové nebo podobné otázky? Potom jste jistě ženou na mateřské dovolené a tento kurz může být právě pro vás. Rodina a profese - dvě
strany téže mince? Nehledáme rozpor, ale harmonii. Celkem 8 setkání
ve středu dopoledne od 8.30 do 11.30 h. Zahájení 6. 5. Hlídání dětí zajištěno. Přihlašujte se v naší kanceláři.
Tvořivý víkend pro ženy: 15. - 17. 5.: chata Pod Tesákem. Čeká vás
malování na hedvábí, plstění, šperky z drátků a korálků, smaltování,
pletení z pedigu..., hlaste se v naší kanceláři
Víkend pro tatínky s dětmi aneb Tatinec: místo konání a program
najdete na plakátech či našich webových stránkách

Květen v kultuře
MATEŘSKÉ CENTRUM MALENOVICE
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Pravidelné programy:
Po 8 - 17 hod. Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkušeností, besedy
14 - 17 hod. Setkávání maminek s dvojčátky
(každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci)
Út 9 - 10 hod. Angličtina pro maminky (mírně pokročilí),
Mgr. Silvie Máčalová
St 14 - 16 hod. Tvořivá středa - dle měsíčního programu
Čt 10.30 hod. Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při klavíru
14 - 16 hod. Angličtina pro děti (MŠ Milíčova)
Pá 11 - 14 hod. Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá
(nutno se předem nahlásit)
10 - 14 hod. Setkání maminek se zájmem o waldorfské školství
(2x za měsíc)
6. 5.
11. 5.
13. 5.
15. 5.

14 - 16 hod.
14 - 17 hod.
14 - 16 hod.
10 - 14 hod.

20. 5. 14 - 16 hod.
21. 5. 10 - 12 hod.
25. 5. 14 - 17 hod.
27. 5. 14 - 16 hod.
29. 5. 10 - 14 hod.
29. 5. 14 - 17 hod.

Tvořivá středa - kvetoucí strom
Setkání maminek s dvojčátky
Tvořivá středa - jarní louka
Setkání maminek se zájmem o waldorfské
školství
Tvořivá středa - zvířátka
Léčivá moc pohádek
- beseda s PhDr. A. Janátovou
Setkání maminek s dvojčátky
Tvořivá středa - květiny
Setkání maminek se zájmem o waldorfské
školství
Den dětí na zahradě MC (soutěže, táborák)

DOMINO
Santražiny 4224,
tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809, mobil: 739 141 082
www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu
Dětský klub cestovatelů Domino - tel.: 577 218 708
Prodloužený víkend v Legolandu a na bobových drahách v Německu.
Termíny: - 28. 5. - 1. 6. a 2. - 6. 7.
Tábory
Na období letních prázdnin máme opět připravenu bohatou nabídku
pobytových i příměstských táborů. Zajímavou nabídkou jsou i pobyty
pro rodiny s dětmi. Nabízíme brigádu na dětských letních táborech:
- kuchař / kuchařka
Miniškolka po dobu letních prázdnin - pro děti 1 - 5 let, jejichž školka je o prázdninách zavřená. Výchovný a zájmový program na každý
pracovní den v čase od 7.30 do 16.00 hodin. Individuální přístup.
Profesionální pedagogové. Omezený počet míst. Nutnost telefonicky
objednat.
BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - Mraveniště - prostory v centru města,
tel. 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel. 737 675 844
Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu
- RMC Mraveniště - úterý, středa, čtvrtek v čase od 8.30 do 14.00
hod. pro děti je zajištěn oběd ze zdravé výživy a pitný režim. Po obědě mohou jít děti spát.
- RMC na Jižních Svazích - pondělí, pátek v čase od 9.00 do 12.00
hod.
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí
Taneční kroužek - pohybová výuka pro děti od 3 let
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Nově otevřena - HERNA - pravidelně každé pondělí a každý pátek (s divadélkem v 10.00 hod.) v čase od 8.30 do 13.00 hod v RMC
Mraveniště.
Narozeninová párty - oslavy narozenin dětí s jejich kamarády ve velkém prostoru a vybavené herně. Výběr ze dvou sobot v každém měsíci. Oslavy v prostorách Mraveniště, možnost zajištění občerstvení, nutno si předem domluvit termín!
15. 5. - Den pro rodinu v RMC Baby DOMINO-Mraveniště - volný
vstup do prostor mateřského centra, různé aktivity jak pro rodiče, tak
i pro děti, výtvarné dílničky, spousta her a soutěží pro děti. Vyznavači
zdravého pohybu si budou moci protáhnout tělo v rámci sportovně zábavných aktivit.
21. 5. - 24. 5. Taneční festival "O Zlatý Klobouček 2009" - Aula
UTB ve Zlíně:
21. 5. Taneční workshopy + metodický seminář pro lektory
22. 5. Taneční workshopy
23. - 24. 5. Aula UTB - samotná taneční vystoupení. Soutěží se ve scénickém a výrazovém tanci, parketových a tanečních kompozicích, jazzovém tanci, břišním tanci, předtančení, disco dance formation, street funky, disco show formation a v hip-hop formation.
29. 5. Den dětí v RMC Baby DOMINO-Mraveniště - připravena spousta her, soutěží, sladkých odměn a skákací hrad.
Taneční škola pro děti a mládež Domino, tel. 603 508 153
Rozdělení dle věku a zaměření (Taneční a pohybová průprava, Mix
dance, Street dance). Přihlášky telefonicky nebo online na www.idomino.eu
Dětský klub Domino - MRAVENIŠTĚ, tel. 739 141 082
Zájmové kroužky: správňáci, džampík, floorball, keramika, šikulka,
dramatický kroužek, žonglérský klub, předškoláček.
Bližší informace a přihlášky telefonicky nebo online na www.idomino.eu

KLUB MRAVENIŠTĚ
- určený pro děti školního věku, mohou si přijít zahrát hry, pobavit se
s kamarády, udělat si domácí úkoly...
Každý pracovní den v době od 12 do 15 hodin.
Anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet
INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz, tel.: 577 019 912, 577 434 602
Soutěž: "Barman roku 2009" pro lidi se znevýhodněním, 5. 5. od
11.00 do 15.00. Soutěží zaměstnanci a uživatelé ze 14 tréninkových
a rehabilitačních kaváren z celé České republiky.
Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod.
5. 5. Keramika
12. 5. Věnce hojnosti
19. 5. Stromečky štěstí
26. 5. Věnce hojnosti
NETRADIČNÍ TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA SLUNEČNICE
Zahrada pro maminky s dětmi v provozu, těšíme se na vaši návštěvu..
Internet, WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny.
Kontakt: 776 391 599
Pondělí
Úterý - pátek
Sobota - neděle

14.00 - 20.00 hod
10.00 - 20.00 hod
zavřeno - možnost soukromých akcí

1. 6. - 9. 6.
Prodejní místo cihel "Zlínská akce cihla 2009"
Obědy s vyváženou stravou opět zahájeny: úterý a čtvrtek, objednávka den předem na tel. čísle: 732 840 386

lým zpěvákem slavných SAVATAGE Zakem Stevensem v čele v rámci
evropského turné (Masters Of Rock Café)
29. 5. 20.00 hod. MICHAL DAVID - Mega Disco Tour 2009
Host: Damichi (sportovní hala Novesta)
PŘIPRAVUJEME:
20. 6. 20.00 hod. PRONG (USA)
Legendární americká thrash metalová trojice na světovém turné v jediném koncertě pro ČR - ve Zlíně, Masters Of Rock Café!
9. - 12. 7. Masters of rock 2009 - 7. ročník největšího mezinárodního rockového festivalu v ČR! (VIZOVICE, Areál likérky R. Jelínek)
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
5. 5. 19.00 hod. JEDEN STVOL - PROMĚNY
Proměny jsou součástí velkého mezinárodního projektu JEDEN
STVOL, jehož posláním je vystihnout společné kořeny, blízkost, pestrost i různorodost kultur zúčastněných zemí - České republiky,
Slovenska, Polska, Ukrajiny, Běloruska a Ruska.
9. 5. 20.00 hod.
Kreysonfest 2009 - Kreyson + Doga + Nobody Knows
Stálice naší populární scény Láďa Křížek přijede se svou skupinou
Kreyson do Zlína v rámci Rockového tour k podpoře petice "Na komunisty si zvykat nechceme!" a ke vzpomínce na Karla Kryla.
17. 5. 15.00 hod. PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ - divadelní představení pro děti
Divadlo Věž Brno uvádí divadelní podobu mimořádně povedeného večerníčku. Představení je plné známých písniček.
23. 5. 20.00 hod.
Circle II Circle (USA) + Manticora (Den) + Burning Black (Ita)
30. 5. - 31. 5. MANOBRANÍ 2009
Víkend plný her čeká na návštěvníky tradičního Manobraní, jehož
hlavním cílem je seznámit veřejnost se světem moderních sběratelských karetních her a také s celou paletou deskových her.

Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
Úterý a čtvrtek: 9.00 - 17.00 hod
Kontakt: 777 074 286

SENIOŘI

DĚTSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Ševcovská 3350/8, Zlín, tel.: 739 066 167,
www.beruskazlin.cz
- herna pro děti
- hlídání dětí ve vl. prostorách
- dopolední miniškolička pro děti od 2 let
- cvičení rodičů s dětmi od 6. měs. do 6 let
(děti jsou zařazeny do skupinek podle věku a dovedností)
- narozeninové párty (pronájem herny o víkendech)
Odpolední aktivity pro děti od tří let
Po - hudební školička - základy rytmiky, zpěvu, flétny
- individuální výuka hry na klávesy
- výuka zpěvu
Út - výtvarný ateliér pro šikovné děti
St - výuka hry na kytaru (děti od 8 let)
Čt - výuka hry na flétnu (začátečníci a pokročilí)
Podvečerní kurzy salsy pro ženy!
Příměstské tábory pro děti již od 4 let!
13. 7. - 17. 7. Červený tábor
27. 7. - 31. 7. Zelený tábor
Max. 18 dětí v turnuse, zajištěna strava, pitný režim, zkušení instruktoři, zábavný program, soutěže, kreslení, zpívání, výlety, diskotéka,
vše červené nebo zelené, cena 2 500 Kč.

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
13. 5. v 19 hod. Esther Vilarová: ŽÁRLIVOST
Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčová a Jitka Moučková
Příběh tří žen, které se nikdy nesetkají, přesto jsou osudově spojeny,
Academia centrum UTB Zlín
16. 6. v 19 hod. Paul Pörtner: SPLAŠENÉ NŮŽKY
Hrají: Ladislav Potměšil, Ivana Jirešová, Dalibor Gondík, Ladislav Županič, Valerie Zawadská/Jaroslava Brousková a další.
Bláznivá detektivní komedie se skvělým obsazením Divadla Kalich
Praha - divadelní hit jara!, Malá scéna Zlín.
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com,
benesova@pragokoncert.com
2. 5. 20.00 hod.
DEEP PURPLE (Ostrava, ČEZ ARÉNA)
22. 5. 19.00 hod.
YAMATO - THE DRUMMERS OF JAPAN
- zcela nová show slavného japonského bubenického souboru (sportovní hala Novesta)
23. 5. 20.00 hod.
Circle II Circle (USA) + Manticora (Den) + Burning Black (Ita)
Jediný, exklusivní koncert americké melodic-metalové kapely s býva-

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU
Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod.
St - turistický kroužek (instrukce ve vitríně)
- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod.
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do knihy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování knih
a další činnost dle domluvy.
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod.
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411
5. 5. 14.00 hod. Svátek matek
12. 5. 9.00 hod. Akademie III. věku
13. 5. 13.30 hod. Hudební středa - knihovna F.B.
20. 5. 13.30 hod. Receptář
26. 5. 9.00 hod. Akademie III. věku
27. 5. 13.30 hod. Receptář
Po a čt - jazykové kurzy NJ a AJ, út a čt - cvičení pro ženy.
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí
Úterý

- pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod., vycházka turistického kroužku - odpoledne
Středa
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu
a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma
Čtvrtek
- kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek
- francouzština
Klub pořádá 3. 5. Den matek a 17. a 31. 5. taneční odpoledne
v hotelu Moskva. Akce začínají od 14 hod.
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín (za areálem Gymnázia Zlín,
na Lesní čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolej. č. 13),
www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937
13. 5. 17-22 hodin - Večer deskových her
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy trucker, GanXtaz, či Šestiměstí. Vstupné 30 Kč
18. 5. v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček "Ultraviolet"
Ultraviolet je kouzelné slovíčko plné fantazie a mnoha významů. Někdy
stačí jen patnáct minut a celý svět se změní. Přednáška se bude mimo
jiné věnovat neviditelným, malým, téměř fialovým květům na nebi
a ultrafialové astronomii. Vstupné 40 Kč

15

Květen v kultuře
25. 5. 19 hodin
Přednáška: ing. Vratislav Zíka: "Počátky novověké astronomie"
Přednáška se koná při příležitosti 400letého výročí použití dalekohledu v astronomii a Mezinárodního roku astronomie (IYA 2009).
Vstupné 40 Kč
27. 5. 17-22 hodin
Večer deskových her
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy trucker, GanXtaz, či Šestiměstí.
Vstupné 30 Kč
28. 5. 18 hodin
Cestopisná přednáška: Eva Karásková "Vietnam"
Cestopisné povídání a promítání o měsíčním putování po Vietnamu,
kde ještě i po 30 letech jsou vidět stopy války, po zemi s mnoha přírodními i kulturními krásami. Povídání o způsobu života, cestování,
o lidech i o přírodě. Vstupné 50 Kč
VÝSTAVY:
Daniel Balabán
Výstava potrvá do 13. 5. a je přístupná v době konání akcí na hvězdárně
"Kresby" Petra Dosoudila
Petr Dosoudil žije ve Zlíně, ale pracuje i v jiných městech. Občas jezdí
i do světa. Na hvězdárně budou vystaveny jeho nové práce, které jen
pro tuto výstavu vytvoří.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 16. 5. v 17 hodin a vstup na
ni je volný.
Výstava bude na hvězdárně otevřena do 18. 6.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, středu a pátek od 21 do 23 hodin. 1. 5. se pozorování pro veřejnost z provozních důvodů (astronomické soustředění) mimořádně nekoná.
Pozorování mimo uvedené dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe
e-mailem. Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.

TANEČNÍ ŠKOLY
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01
tel.: 608 751 645, www.delila.cz
Škola pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance.
V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny
typy postav. Přijďte mezi nás a alespoň jednou v životě na sebe nechte
působit kouzlo Orientu. První hodina je zdarma!
Pravidelné kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 0420 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)
22. 5. - Orientální diskotéka - Otrokovice - SPACE
13. 6. - Dětské taneční odpoledne aneb letem světem orientem - disko
Flip Zlín
13. 6. - Orientální diskotéka - disko Flip Zlín (vstupenky již v prodeji)
26. - 28. 6. - Víkendový relaxační pobyt s orientálním tancem
Připravujeme:
Letní školu tance - výuka jednotlivých stylů orientálního tance, bollywoodu, Hip hopu a jazzového tance
1. ukázková hodina pro všechny nové zájemce zdarma
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ FELCMANOVÝCH
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
a na tel. 608 831 203, 776 771 323, radek.felcman@tkfortuna.cz
10. 6. 15.30 hod. - Dětský karneval
Soutěže, zábava, minidisco, bohatý program a bohaté ceny.
10. 6. 20.00 hod. - Tančírna pro dospělé
Setkání pro všechny, kteří mají rádi tanec. Akce se konají v kulturním
sále na Čepkově
Probíhá zápis pro taneční sezonu 2009/2010
Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)
Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský
tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie.
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let.
Redakce Magazínu Zlín se omlouvá za uvedení nesprávného názvu Tanečního klubu Fortuna Zlín manželů Felcmanových v posledních dvou číslech magazínu.
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz
TANEČNÍ KURZY PODZIM 2009
ZÁPIS - od 13. 5. do 24. 6. DK Zlín 12 -16.30 hod.
Kurzy tance a společ. výchovy: základní, pokračovací, speciálky
Kurzy pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolování, etiketa v praxi.
Skupinové slevy!
Slevové kupony na oblečení pro naše žáky
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Základní školy - předtaneční výchova
Kurzy pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková
skupina od 4 let
Kurzy pro dospělé: základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez obav
přijďte tancovat a pobavit se s přáteli. Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté
Kroužek společenských tanců pro kluky a holky věk 8-14 let.
SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
Dámský klub - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB - kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.Hip-Hop, Street Dance

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365 dní v roce
a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, unikátní tropická hala
Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
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 cizokrajného ptactva a všechna
zvířata se tak jako lidé radují z nejveselejšího ročního období. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy,
gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. V tropické hale Yucatan
je ovšem léto po celý rok. Spatřit v ní můžete drápkaté opičky, krokodýly či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Novinkou pro letošní rok bude průchozí voliéra pro supy a mangusty,
rozšíření dětského koutku a nové lanové centrum.
Zoo je otevřena každý den v roce, zavítat k nám můžete i během
státních svátků. Ke vstupu lze využít hlavní pokladny i sezonního vstupu.
Otevírací doba:
Areál zoo: 8.30 - 18.00 hod., pokladna: 8.30 - 17.30 hod.
Zámek Lešná - všední dny (kromě pondělí) od 9.00 do 16.00 hod.,
soboty, neděle a svátky od 9.00 do 17.00 hod.
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč, děti 80 Kč
KULTURNÍ PROGRAMY:
17. 5. "Za starý elektrospotřebič do ZOO Zlín"
Podrobnější informaci o akci najdete na internetových stránkách zoo
www.zoozlin.eu
24. 5. "Akademie ZUŠ Zlín"
Hudební vystoupení žáků ze zlínských základních uměleckých škol
proběhne ve dvou časových pásmech.
31. 5. "Medvědí piknik"
Do probíhající kampaně "My šelmy - co nás žere?" se zapojily i školy
Zlínského kraje. V rámci svých školních projektů připravily zábavný
program pro všechny návštěvníky. Těšit se můžete na výtvarné dílny,
na nejrůznější soutěže a hry s šelmí tematikou. Součástí Medvědího
pikniku bude i setkání plyšových medvídků.
1. 6. "Setkání s hosty Mezinárodního filmového festivalu"
V pondělí 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 vystoupení populárních
osobností, chybět nebude ani kouzelník, taneční exhibice, soutěže,
malování na chodníku či křtění mláďat.

POZVÁNKY
DEN DĚTÍ
Centrum služeb postiženým Zlín pořádá dne 29. května od 13.00 do
17.00 hod. zábavné odpoledne v rámci oslav Mezinárodního dne dětí
v areálu budovy na Mostní ulici 4058 (trolejbusová linka č.4, zastávka
Topolová, ulice Na včelíně) ve Zlíně.
Program bude zaměřen na hry a soutěže, které pobaví nejen vaše děti, ale i dospělé. V průběhu akce je možnost prohlídky prostor chráněných dílen sociálních služeb, vyzkoušet si točení na hrnčířském kruhu, zhlédnout výrobu ručně nalévaných svíček, nebo si zakoupit
některý z výrobků.
KAPELA PĚŠÁCI
Biofarma Juré zve 1. 5. v 19.00 na kapelu Pěšáci. Vstup 50 Kč.
Rezervace míst na tel. 739 016 452. Hospůdka na Jurém je opět po zimě otevřena pro všechny.
Kontakt:
Lužkovice, Pod Jurým 63, Zlín, e-mail: biofarmajure@seznam.cz
VYSTOUPENÍ SLOVANSKÉ MLÁDEŽE
Velmi pestrý pěvecký repertoár mládeže České republiky, Slovenska,
Polska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska bude doprovázen tancem i nástroji jako žalejka, balalajka, kobza, bandura, slovenské trojhlasné
gajdy, fujara, tahací harmonika, kytara, perkuse, housle, viola, flétna
aj. 3. 5. Hotel OGAR v Pozlovicích a 5.5. ve Zlíně v Masters of Rock
Café na Čepkově od 19 hod.
Kontakt: www.unueco.cz.
VÝSTAVA SKALNIČEK A BONSAJÍ
Ve dnech 15. 5. 9 - 18 hod., 16. 5. 8 - 18 hod. a 17. 5. 9 - 16 hod.
Prodej skalniček, konifer, rododendronů, pokojových rostlin, sukulentů aj.
Výstava se koná ve II. etáži Domu kultury ve Zlíně.

VÝSTAVA PSŮ
Výstava psů bez PP a voříšků se uskuteční dne 21. 6. ve Zlíně na
Mladcové.
Propozice a přihláška na www.kvczlin.wz.cz nebo tel. 605 465 095,
p. Pavla Ostrčilíková.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 1., 10., a 24. 5. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy).
Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.
FILATELISTICKÁ BURZA
Celostátní filatelistická burza se koná 17. 5. od 7.30 do 11.30 hod.
v Domě kultury ve Zlíně (Flip).
Nákup, prodej a výměna známek.

PORADNY
LOGOS
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz
Poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (sociální služba).
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání,
úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD.

CHARITA
Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
tel.: 577 224 050, mobil: 603 491 601, e-mail: zlin@charita.cz,
www.zlin.charita.cz
26. 5. v 18.00 hodin benefiční Koncert souborů a orchestrů učitelů a žáků ZUŠ Štefánikova pro Charitu Zlín. Výtěžek z dobrovolného
vstupného podpoří činnost Občanské poradny Charity Zlín, sál Malá
scéna
Stálá prodejní expozice výtvarných děl autorů J. Wienerové,
L. Dostála, autorů sdružení AMART, M. Kunstové a dalších, probíhá
v jídelně pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese
Podlesí IV/5302 v pracovní dny v době od 11.30 do 13.00 hodin.
Výtěžek z prodeje autory darovaných počinů podpoří činnost Charity
Zlín.

RŮZNÉ
PLAVECKÝ KLUB SLAVÍ
Klub oslaví v letošním roce 70 let své bohaté a úspěšné činnosti.
Oslavy proběhnou 3. října v restauraci Devítka (bývalá tržnice).
Pořadatelé hledají bývalé členy klubu a přátele, aby upřesnili své
adresy, telefony a maily, případně nabídli svou pomoc při organizování této akce.
Kontakt: p. Přikryl, tel. 604 204 956, e-mail: plavci_zlin@centrum.cz,
p. Martinková, tel. 603 155 138, h.martinkova@seznam.cz
ČLENSKÉ SETKÁNÍ
Výbor SPCCH ZO VERTEBRO Zlín oznamuje svým členům, že dne
19. 5. v 15.30 je členské setkání v Domě seniorů na Podhoří.
Přednáška prim. MUDr. Schöna.
ORGANIZACE DIA
13. 5. přednáška lékařky MUDr. Šotkové na téma Co nevíme o diabetické neuropatii. Kinosál Centroprojektu na ul. Štefánikova od 15.30
hodin.
ANGELICA STUDIO
14. 5. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
OBERON TITANIUM Profesionál.V celostní medicíně patří tato diagnostika k nejmodernějším.
21. 5. Karel Reidl - Diagnostika karmy - odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy. Detoxikační
programy.
22. 5. MUDr. Pavel Šácha - Diagnóza funkční medicíny - graf DFM
a jeho vyhodnocení
Masáže klasické, relaxační, aromatické
Přihlášky do poraden a objednávky masáží, individuální poradenství
výběru produktů na bázi staré čínské a tibetské medicíny na mob.
731 127 170 nebo osobně v kanceláři.
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad firmou Kuchyně
LOŠÁK, 2. patro), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
PŘEDNÁŠKA
Zlínský klub Vědomí Srdce zve na přednášku Aleny Bednářové "Čištění duše, prostor a věcí od negativních energií a jejich nabíjení energií
pozitivní".
Přednáška se uskuteční 15. května od 17.30 do 19.30 hodin v kavárně Slunečnice (II. Morýsův dům). Vstupné 80 Kč.
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 14. 5. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu veřejnou
přednášku Naplňují se světová proroctví v dnešním světovém dění?
Celestinské proroctví,...
Přednáší Petr Soldán.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 12. 5. a 2. 6. od
17.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 315 B. Uvedení
pro nové zájemce vždy od 15.45 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

ROZHOVOR S PETROU HŘEBÍČKOVOU
Herečka Městského divadla Zlín Petra Hřebíčková obdržela za mimořádný jevištní výkon vytvořený v titulní roli v inscenaci Maryša Cenu Thálie 2008 v oboru činohra. Čerstvou držitelku ceny jsme požádali o krátký rozhovor pro Magazín Zlín.
Předně Vám za celou redakci Magazínu
Zlín blahopřejeme. Jak reagovali kolegové
z divadla na Váš úspěch. Byla oslava?
Čekalo mě velké přivítání ve foyer. Bez
nadsázky je to ale úspěch celého divadla.
Bez kolegů, režiséra, pracovníků MDZ, bez
možnosti Maryšu hrát a mnoha dalších aspektů bych Thálii nedostala.

Jste držitelkou ceny Thálie, která Vám
bezesporu přinese další herecké nabídky
mimo Zlín. Je nějaká role, o které sníte?
Ne. Jsou role, o kterých ani nevíte a můžou
být mezníkem v kariéře. Důležité je, s kým máte možnost pracovat. Nechám se překvapit.
Co Vás přivedlo k herectví? Dětský sen,
rodiče nebo náhoda?
Spíše náhoda.
Máte oblíbené rčení "Aby měl život smysl,
musí mít člověk nějakou vášeň." Jaká je ta
vaše vášeň?
Vášeň chápu jako pocit, který vás naplňuje,
sžírá, lomcuje vámi a žene kupředu. Moje stálá
vášeň je divadlo, je to láska, když je, je to tou-

ha... prostě vášeň. Nerada ji pojmenovávám.
Pocházíte z Hodonína, pár let již žijete ve
Zlíně. Cítíte se už jako Zlíňačka? Jak se
Vám žije ve Zlíně?
Jsem na rozcestí mezi Zlínem, Hodonínem
a seznamuji se s Prahou. Takže jsem spíše takový neukotvený poustevník. Ale pomalu se
ukotvuji tady. Je mi tu dobře.
Máte nějaké místo, kde byste se tak zvaně ráda "usadila" třeba do budoucna s rodinou?
Tam, kde budu mít rodinu a nejlépe, kde
bych navíc mohla dělat divadlo s dobrým kolektivem.
Nebojíte se popularity? Dovedete si představit, že by Váš soukromý život řešil bulvární tisk?
Nerada bych, aby to došlo tak daleko.
Myslím, že bych na některé pracovníky bulvárního tisku mohla být dost nepříjemná. Dost.
Velmi se mi tento druh tisku příčí.
Kterou z Vašich rolí máte nejradši? A která Vám naopak k srdci nepřirostla a uvítala
jste derniéru?
Je jich spousta, na které budu nostalgicky
vzpomínat. Třeba Zuzanka ve Figarově svatbě,
Markétka, Cajtl v Šumaři na střeše, Taťána
v Oněginovi, Opice Žofka, Maryša... je jich
opravdu mnoho. Většinou žádnou derniéru nevítám. A jestli mi některá role nepřirostla
k srdci, tak si ji už nepamatuji.
Brzy skončí divadelní sezona. Co budete
dělat o prázdninách?
Jestli půjde vše podle plánu, tak je strávím
pracovně. Pokud bude nějaký volný den, tak
budu nejspíš v Hodoníně s rodinou.
Irena Orságová
Hodnocení výkonu Petry Hřebíčkové činoherní komisí: Petra Hřebíčková hraje velmi citlivě a přesně. Její Maryša je plná energie, je jí
všude plno, září. V projevu je Hřebíčková na
straně jedné velmi civilní, na straně druhé velmi
vášnivá. V závěru hry o to víc zlomená, bez
energie. Pohyb omezuje jen na to, co je nezbytně nutné. Tragédie Maryši má v podání mladé
herečky vskutku antické rozměry.

Kde najdete obchody a sluÏby?
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA MIKAO
Deokrystal, vlasová léčivá kosmetika
"Thermal", koňská mast, kosmetika z kozího mléka - La Chévre, olivová kosmetika,
depilační přípravky aj.
Kontakt:
budova Čedoku, Kvítková 80, Zlín,
otevřeno: po-pá 10-13 a 14-18, so 9-12
STUDIO ANIČKA
Přijďte si odpočinout a načerpat sil do
Studia Anička. Nabízíme pedikúru, manikúru, kosmetiku a masáže.
Kontakt:
Anna Césarová, Sadová 6, přízemí, Zlín,
tel.: 603 956 671, www.studio-anicka.wz.cz
PEDIKÚRA A MANIKÚRA
V MALENOVICÍCH
Nově otevřená pedikúra, manikúra a nehtová modeláž v Malenovicích, ulice J. Staši
1148, v prostorách kadeřnického studia J.V.
Přijďte potěšit vaše nohy a zkrášlit vaše ruce!
Otevřeno v pondělí - dle objednávek, úterý
až pátek od 10.00 do 18.00 hod.
Kontakt:
Lenka Šnedorfová, tel.: 775 025 362
PORADNA CELOSTNÍ MEDICÍNY
Pomocí detoxikační metody MUDr. J. Jonáše poradíme, jak z těla odstranit jedovaté látky, aktivujeme imunitní systém a pomáháme obnovit rovnováhu těla i ducha.
Řešíme příčinu nemocí, ne projevy.
Kontakt:
Bartošova 4393 (vedle OD Modus), Zlín,
tel.: 603 358 804, www.detoxikacezlin.cz
KOSMETICKÝ SALON J. CÍCHOVÉ
Salon nabízí speciální kosmetické ošetření
100% přírodní ajurvédskou značkou Tarani,
které je vhodné pro všechny, kdo špatně
snáší syntetickou kosmetiku a pro alergiky.
Procedura zahrnuje ajurvédskou celostní
masáž - hlavy, dekoltu, části zad, ramen
a paží a zábal nohou. Salon také nabízí zeštíhlující masáže přístrojem vacupress.
Kontakt: tel.: 774 803 730,
Říční 412, Vizovice (náměstí),
e-mail: jana.cichova@tiscali.cz
DOBROMILA DARNADYOVÁ - EPITA - DD
Prodejna pro ženy po ablaci prsu ve Zlíně
nabízí kompenzační pomůcky, paruky, cvičební pomůcky, spodní prádlo, plavky,
zdravotní obuv Santé.
Kontakt: roh ul. U Splavu 2445/1 a tř.
2. května, u trolejbusové zastávky Kúty,
linek č. 2, 8, 9, jezdících od a k Baťově nemocnici.
Tel.: 724 486 044, www.epita-dd.cz
ŠICÍ STROJE - MIROSLAV KOVÁČ
Prodej za internetové ceny ve Zlíně na
Prioru v I. poschodí
Prodejní doba po - pá 9 - 12 h, 13 - 18 h,
so 9 - 12 h.
Kontakt: tel.: 577 211 256, kl. 234,
opravy - Zlín, Zálešná V/1309,
tel.: 577 433 591,732 561 858
www.sicistroje.zde.cz,
e-mail:sici-stroje@quick.cz
AKCE V SALONU FELICITA
Salon nabízí kadeřnictví, pedikúru, manikúru, barvení řas, obočí, depilaci, masáže
a solárium. Nyní sleva 20 % na celkové kosmetické ošetření pleti.
Kontakt: ul. Vodní 5178, tel.: 602 748 508
Inzerce
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Poslední termín jarního úklidu
Sobota 9. 5. je posledním termínem jarního
úklidu, který proběhne v níže uvedených lokalitách města Zlína. Od 9 do 16 hodin bude sbírán velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad do
přistavených velkoobjemových kontejnerů nebo speciálního vozidla Technických služeb Zlín.
Úklid není určen pro nebezpečný odpad
(akumulátory, ledničky, televizory a zbytky barev a olejů)
Malenovice - ulice Mlýnská
- ulice Zabrání
- ulice Brigádnická
Náves-Louky
Podhoří - ul. Svat. Čecha na sídlišti u garáží
Prštné - Kútíky
Mladcová - Nadhumení
Mokrá III
lokalita Zlínské Paseky - točna MHD
Jižní Svahy - ul. Nad Stráněmi
- Valachův žleb
- Na Honech I
- křižovatka Podlesí I a II
- ul. Středová (u hřiště)

Městská fotosoutěž pokračuje
Třetí kolo fotografické soutěže města Zlína následuje po dvou úspěšných
předchozích kolech.
Začátek: 1. května 2009.
Uzávěrka: 30. června 2010.
Vyhlášené výsledků: září 2010.
Fotografie, doručené v rámci soutěže zlínské radnici, jsou městem následně používány k propagaci Zlína,
a to zveřejněním v propagačních materiálech, kalendářích, na pohlednicích apod.

Pokyny a kupony k vyplnění zájemci
naleznou na www.zlin.eu v Městském
informačním a turistickém středisku.
Ve třetím kole nejsou - na rozdíl od
kol předchozích - vypsány žádné kategorie, pouze doporučená témata:
Zlínská architektura, Zlínská zákoutí,
Zlínská panoráma, Události a akce ve
Zlíně, Město a lidé, Město a jeho osobnosti, Příroda ve městě.
Podmínkou třetího kola soutěže je,
že z každé fotografie musí být zřejmé,
že byla pořízena ve Zlíně.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
V KVĚTNU
V měsíci květnu od 8 do 15 hodin pokračuje
blokové čištění v níže uvedených termínech
a lokalitách. Pro kompletní úklid chodníku
i vozovky je nutné respektování dopravních
značek "Zákaz zastavení", které budou v lokalitách umístěny vždy 1 týden před termínem
čištění. Dodržování zákazu zastavení v lokalitách dle harmonogramu blokového čištění budou kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.
6. 5. S. Čecha od točny po K. Světlé,
Podhoří sídliště
13. 5. Kúty
20. 5. Tř. Svobody, Husova, Tyršova,
Mlýnská
27. 5. Jílová, Luční, Polní

Mobilní sběr objemných odpadů
Ideální příležitostí, jak se zbavit doma přebytečných věcí, je mobilní svoz objemných odpadů, který v rámci jarních úklidů připravil jako každý rok Magistrát města Zlína ve
spolupráci s Technickými službami Zlín. Svoz
bude probíhat ve dnech 16. května
a 6. června 2009 a je určený pro občany
Jižních Svahů a centra města.
V uvedeném čase bude na stanovištích přistaveno vozidlo Technických služeb:
■ 7.30 - 7.50 hod.
stanoviště I. segment (zespodu u garáží)
■ 8.00 - 8.20 hod. - stanoviště Hony (točna)
■ 8.30 - 8.50 hod. - stanoviště Valachův žleb
■ 9.00 - 9.20 hod.
stanoviště Křiby (cesta k bývalému SD)
■ 9.30 - 9.50 hod. - stanoviště Na Požáře
■ 10.00 - 10.10 hod. - stanoviště Sadová
■ 10.20 - 10.40 hod. - stanoviště Smetanova
■ 10.50 - 11.10 hod. - stanoviště Vodní
■ 11.50 - 12.10 hod.
stanoviště Santražiny (Potoky vnitroblok)
■ 12.20 - 12.30 hod. - stanoviště Lorencova
■ 12.40 - 13.30 hod. - stanoviště Mokrá III
■ 13.40 - 14.30 hod.
stanoviště Mladcová (u hasičské zbrojnice).
Ve druhém termínu 6. června 2009 mohou
občané navíc odevzdat nebezpečný odpad (zářivky, motorové oleje, akubaterie a monočlánky) a vyřazené elektrozařízení (staré televizory,
chladničky, monitory k PC).
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Festival s novým systémem akreditací
Letošní 49. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který se
uskuteční ve Zlíně ve dnech 31. 5. - 7. 6.
2009, je věnován španělské kinematografii. Tvůrci festivalu zohlednili toto zaměření i při vizuální přípravě festivalu
a všechny propagační materiály jsou
proto laděny do žluto-červených španělských národních barev. Hosty a diváky
festivalu čekají kromě řady nových, premiérových filmů a celé škály doprovodných akcí i změny týkající se akreditací
a vstupného na odpolední projekce.
Doposud byli diváci zvyklí na bezplatný
vstup na všechny filmové projekce. To se
ale letos mění. Vzhledem k negativním
zkušenostem z minulého ročníku, kdy
byly poprvé otevřeny filmové sály v multikině Zlaté jablko, se organizátoři festivalu rozhodli zavést vstupné ve výši
20 Kč na odpolední projekce. Kinosály
totiž daly vzniknout i zcela novému fenoménu - multiplexové turistice. Diváci,
kteří neplatili vstupné, přecházeli ze sálu do sálu a rušili ostatní, kteří měli zájem sledovat filmy. Zavedení vstupného
má tomuto jevu zamezit. Má také umožnit všem filmovým divákům, aby si mohli vstupenku zarezervovat předem a měli
jistotu, že se na vybraný film opravdu
dostanou, což systém vstupu zdarma na
všechny projekce neumožňoval. Tuto organizační změnu si vyžádal také neustále rostoucí nápor diváků - loňský ročník
festivalu navštívilo přes sto tisíc hostů.
Organizátoři festivalu nicméně i nadále chtějí udržet ničím neomezený přístup
na projekce pro děti. Zavedení vstupného se proto žádným způsobem nedotkne

dětí do 6 let. Těm zůstává i nadále vstup
zdarma na všechny projekce. Opatření
se nedotkne ani škol, protože ty jsou již
tradičními návštěvníky dopoledních filmových projekcí. Změna, kterou organizátoři festivalu zavádějí, se týká pouze
projekcí, jež začínají po 13. hodině.
Festivalové pokladny budou k dispozici ve Velkém kině Zlín, v multiplexu
Zlaté jablko a v prostorách akreditačního centra festivalu, na Univerzitě
Tomáše Bati - Mostní ulice, Zlín.
K systému zavedení vstupného v odpoledních hodinách přibývá nově i možnost
získat tzv. VOLNOU AKREDITACI, která
opravňuje k bezplatné rezervaci vstupenek na dvě projekce denně po celou dobu konání festivalu. Vydávání volných
akreditací po předložení kontaktních
údajů zájemce bude kapacitně omezeno.
Volné akreditace budou vydávány v neděli 31. 5. 2009 (10.00 - 16.00 hod.)
v prostorách akreditačního centra festivalu na Univerzitě Tomáše Bati v Mostní
ulici u přepážek označených VOLNÁ
AKREDITACE.
Detailní informace naleznou zájemci
na webových stránkách festivalu
www.zlinfest.cz. Zde je přístupný i online akreditační formulář pro ty návštěvníky festivalu, kteří mají zájem o zajištění ubytování na vlastní náklady
v některém z festivalových hotelů.
Organizátoři festivalu se již nyní těší
na všechny diváky a hosty, které festival
přivítá. Pevně věří, že letošní organizační
změny přispějí k větší spokojenosti a pohodlí všech jeho aktérů.
-hm-

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU
www.chytraenergie.cz
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to
jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak:
občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním
firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní části Louky
a Podhoří.

Jak dál v energetickém rozvoji obcí a regionů?
Ve dnech 23. - 25. března se v Modré
a v Hostětíně konala výměnná schůzka
pracovníků energetických agentur
a dalších organizací, zabývajících se
energetickým poradenstvím a rozvojem v účastnických městech projektu
Energy in Minds! Proč se schůzka konala právě v Modré a Hostětíně? Obě
obce jsou známy svou podporou energetických projektů. V Modré je to např.
veřejné osvětlení na bázi solárních (fotovoltaických) svítidel, která jsou instalována nejen na veřejných prostranstvích, ale osvětlují i známou místní
atrakci - archeoskanzen. Hostětín je
zase znám jako Centrum modelových
ekologických projektů pro venkov, zahrnujících mimo jiné centrální výtopnu
na biomasu, energeticky mimořádně
úspornou (pasivní) budovu školicího
střediska neziskové organizace ZO
ČSOP Veronica, moštárnu zpracovávající místní ovoce, kořenovou čistírnu
odpadních vod a v našich krajích neobvykle velký počet střech, vybavených
solárními kolektory na ohřev teplé vody
a případně i dotápění domů.
Schůzky se zúčastnilo 8 zahraničních účastníků projektu Energy in
Minds! ze 4 zemí EU, 3 místní účastníci a 4 pracovníci Energetické agentury
Zlínského kraje. Po úvodních prezentacích, kdy zástupci jednotlivých agentur
představili své formy energetického poradenství, služeb a výsledky, kterých
bylo díky nim dosaženo, následovala
intenzivní diskuse. Ta probíhala formou tzv. brainstormingu, kdy přítomní
reagují na dané otázky a jejich odpovědi se zapisují na tabuli tak, aby vyvolaly reakce ostatních. Jen pro ilustraci projednávanými tématy byly cílové
skupiny klientů, na které by se energetické agentury měly zaměřit, a služby,
které jim mohou poskytovat, dále fi-

nancování těchto organizací, nezbytné
personální, technické a ekonomické
požadavky pro jejich efektivní činnost.
Zajímavá diskuse se rozproudila k tématu, jak mohou energetičtí odborníci
reagovat na současnou finanční krizi.
Zatímco u některých převládal pesimismus plynoucí z toho, že krachující
podniky řeší úplně jiné než energetické
otázky, další viděli v současné situaci
výzvu. Náklady na energetické vstupy
představují v řadě firem významnou
položku, jejíž snížení může ekonomiku
podniků významně ozdravit.
K maximálním energetickým úsporám se ostatně rozhodli i organizátoři
schůzky.
Přesun
mezi
Modrou
a Hostětínem se namísto původně plánovaným autobusem uskutečnil plně
obsazenými osobními auty účastníků
a trasa byla optimálně zvolena tak, aby
zahrnovala exkurze objektů, jejichž návštěva byla v rámci schůzky plánována. Konkrétně šlo o velkoplošnou solární elektrárnu v Ostrožské Lhotě
a bioplynovou stanici v Kunovicích.
Dobrým rozhodnutím bylo také přespat
druhou noc v Hostětíně. Pro mnohé to
byla první noc strávená v pasivním domě, tedy v domě, který je do značné míry "vytápěn" třeba právě tělesným teplem přítomných. Pochopitelně ne tak,
že by byl hermeticky uzavřen, ale tak,
že teplem vyprodukovaným díky aktivitám uvnitř domu se předehřívá čerstvý
vzduch, přicházející skrze rekuperační
jednotky zvenku. Dům je tímto způsobem nejen dokonale větrán, ale je
v něm udržována stálá příjemná teplota, a to se spotřebou energie 10-15x
nižší, než má běžná budova. Ačkoliv
účastníci schůzky jsou vesměs energetickými odborníky, pro mnohé z nich
byl celodenní pobyt v pasivním domě
inspirativním zážitkem.
-lf-

VÝZVA PRO POSKYTOVATELE UBYTOVÁNÍ
Městské informační a turistické
středisko ve Zlíně vyzývá poskytovatele ubytování ve městě a v jeho
okolí, aby potvrdili stávající údaje
a kontakty týkající se jejich nabídek
ubytování v databázi zlínské radnice, popřípadě je aktualizovali.

Ubytovatelé mohou případné změny nahlásit na tel. čísle 577 630 222,
prostřednictvím e-mailu marcelaherinkova@muzlin.cz nebo osobně
v informačním a turistickém středisku v budově radnice na náměstí
Míru 12.

Simulovaný let na Mars
S ÚČASTÍ UNIVERZITY
Čeští vědci z Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně ve spolupráci se společností QED
GROUP, a.s., se sídlem v Praze se zapojili
do významného mezinárodního projektu
Mars 500. Cílem projektu, který organizuje Institut lékařsko - biologických problémů (IBMP) Ruské akademie věd spolu
s Evropskou kosmickou agenturou (ESA),
je simulace letu šestice kosmonautů na
planetu Mars. Experimentu se účastní pracovníci z mnoha členských zemí Evropské
kosmické agentury, USA a Kanady.
První etapa projektu Mars 500 v délce
105 dnů byla zahájena 31. března.
Simulace letu na Mars má navodit podmínky co nejvíce podobné těm, jež budou
zažívat skuteční kosmonauti. Šestice dobrovolníků (4 Rusové, Francouz a Němec)
proto žije v maketě kosmické lodi o velikosti 550 m3. Program pobytu a práce odpovídá pravidlům zavedeným již nyní pro
posádky Mezinárodní kosmické stanice
(ISS).
"Cesta skutečných kosmonautů na Mars
bude trvat téměř dva roky. 250 dní potrvá
cesta kosmické lodi k Rudé planetě, 240
dní je třeba počítat na návrat a 30 dní bude loď na oběžné dráze Marsu, přičemž
část posádky sestoupí na povrch planety,"
uvádí sociolog PhDr. Jaroslav Sýkora, člen
Mezinárodní astronautické akademie, který za Univerzitu Tomáše Bati odpovídá za
projekt. "Dlouhodobé soužití malé skupinky lidí na omezeném prostoru bez možnosti úniku s sebou přináší řadu krizových
momentů. Proto je třeba zjistit, jakým problémům mohou být budoucí kosmonauti
ve vzájemné komunikaci vystaveni, aby se
jim při skutečném letu mohlo předejít," pokračuje dále dr. Sýkora. Projekt navazuje
na řadu mezinárodních experimentů tohoto typu, které byly v průběhu posledních
dvaceti let uspořádány a ve kterých dr.
Sýkora působil jako hlavní řešitel.
Úkolem českých vědců v experimentu
bude monitoring, kontrola a průběžné vyhodnocování údajů o soudržnosti posádky
a o mezilidských vztazích v posádce ve vzájemném komunikačním propojení s řídicím
centrem experimentu. K vyhodnocování
získaných údajů bude použito originální
české metody sociomapování, která byla
vyvinuta ve spolupracující instituci QED
GROUP, a.s. Sociomapování - matematická
analytická metoda grafického typu - je velice pružným ukazatelem skutečné soustavy vztahů mezi vloženými prvky, je vizualizovaná v podobě geografických map a je
snadno pochopitelná i pro laiky v tomto
oboru. Může tak poskytnout cenné informace kupř. řídicím pracovníkům, členům
šetřené skupiny i odborníkům, kteří vztahovou strukturu vyhodnocují a poskytují
tak závažné informace pro rozhodovací
procesy.
Účast Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a QED GROUP, a. s., se neomezí pouze na
psychologickou část projektu Mars 500,
ale bude se nadále rozvíjet v dalších projektech mezinárodního kosmického výzkumu. Vědci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se například zapojí do studia působení vlivů beztížného stavu na kosmonauty, do
projektu studia mezikulturní komunikace
a dalších.
Mgr. Jan Malý
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ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN, U DŘEVNICE 206
"Lidstvo má povinnost dát dítěti
to nejlepší, co má. Je to jeho zodpovědnost, neboť..." "...stáváš se
zodpovědným za to, cos k sobě připoutal..."
ANTONIE DE SAINT EXUPÉRY
O NÁS
Mateřská škola Zlín, U Dřevnice
206, příspěvková organizace, vznikla
dne 1. 1. 2003 sloučením dvou předškolních zařízení, Mateřské školy Zlín
- Louky a Mateřské školy Zlín Prštné. Školy se nachází ve vzdálenosti 2 kilometrů od sebe, jsou v klidné a zelení obklopené městské části
města Zlína, v blízkosti MHD.
Mateřská škola - Louky má tři třídy, z čehož je jedna třída speciální
pro děti s vadami řeči. Mateřská
škola - Prštné je jednotřídní. Obě
školy jsou prostorné, vzdušné, jsou
vybaveny barevným nábytkem a doplňky, moderními hračkami a učebními pomůckami. Obě mateřské
školy mají vlastní kuchyně, přičemž
Mateřská škola Louky i samostatnou jídelnu.
SPORT I KNIHY
V tělocvičnách MŠ, které jsou
v obou zařízeních, probíhají v odpoledních hodinách různé tělovýchovné

aktivity - gymnastika pro děti, sportovně - společenské tance, oddíl kopané předškolních dětí, oddíl stolního tenisu, joga, Klub TAIJI QUAN
atd. V Mateřské škole Louky se spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou. Děti se účastnily
speciálních programů, jako např.
Metody dobrého startu, Grafomotoriky aj. Areál Mateřské školy Louky je obklopen zahradou, kde
jsou umístěny promyšlené dřevěné
hrací prvky pro děti různých věkových skupin. Zahrada Mateřské školy - Prštné je nyní modernizovaná,
bude vybavena také novými hracími
prvky a vybavením. Dalším pozitivem
je umístění Knihovny Františka
Bartoše do přilehlých prostor Mateřské školy - Prštné, kterou děti navštěvují a prohlubují si tak kulturně estetické cítění a kladný vztah ke knize. Zařízení je vybaveno televizory,
přehrávači, počítači. Velkým pomocníkem je počítač se speciálním programem pro děti s vadami řeči.
ŠŤASTNÁ ŠKOLKA
Školní vzdělávací program je pod
názvem "Šťastná školka", na něj navazují třídní vzdělávací programy. Ve
speciální třídě je doplněn o speciální
vzdělávací program.

Hlavním cílem mateřské školy je
mít školku plnou zábavy, místnost
plnou rozradostněných dětí se šťastnými úsměvy, ale i se zaměstnanýma
rukama, tělem i myslí.
Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu (pitný režim, pobyt ve
zdravém prostředí, vhodná a zdravá
skladba jídla, pravidelný denní režim
atd.).
Všestranné vzdělávání dětí se rozvíjí přirozenou cestou prostřednictvím
smyslových a duševních prožitků,
praktických zkušeností, experimentů. Spoluprací s rodiči se snaží zajišťovat soulad MŠ a rodiny, což je podmínkou pro spokojené prospívání
dítěte a jeho harmonický rozvoj.
Výchovně - vzdělávací program je
v průběhu roku doplňován dalšími
aktivitami, jako jsou divadla, koncerty, exkurze, účasti v různých soutěžích atd.
Vzdělávací program je plně zaměřen na všestranné působení na dítě,
a to je hlavní výchovně - vzdělávací
cíl.
Kontakt:
Mgr. Ivana Vymětalová, ředitelka,
tel.: 577 105 537,
e-mail: ms_louky@quick.cz,
www.ms-louky.info

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI 1285
HISTORIE A SOUČASNOST
Trojtřídní mateřská škola Zlín,
tř. Tomáše Bati 1285, je umístěna
na hlavní třídě Tomáše Bati v přízemí Morysova domu, na okraji centra
města Zlína. V mateřské škole s celodenní péčí je zapsáno 84 dětí,
o které se stará 11členný tým zaměstnanců.
Provoz mateřské školy je od 6.00
do 16.30 hodin. Má velmi dobré dopravní spojení, jak do centra města,
tak rovněž do okrajových čtvrtí města Zlína. Součástí mateřské školy je
velká zahrada s ovocnými stromy.
Je vybavena dvěma velkými pískovišti, dřevěným domečkem, skluzavkou, kolotočem a brouzdalištěm.
Zahrada je zařazena do projektu
"Modernizace vybavení mateřských
škol a jeslí ve Zlíně".
"KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ"
Škola v rámci vzdělávacího programu preferuje metody, jako je komunitní kruh, psychomotorická cvičení,
práce s encyklopediemi, práce s přírodními materiály. Respektuje individuální osobnost každého dítěte
a dbá na dobrou spolupráci s rodiči.
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
Pro děti i rodiče MŠ nabízí také
doplňující aktivity: seznámení se základy anglického jazyka, hudebněpohybovou výchovu Domino, plavecký výcvik, kvalitní logopedickou
péči, návštěvy knihovny, vycházky
do přírody se zaměřením na roční
období, návštěva ordinace zubního
lékaře a čištění zoubků v mateřské
škole.
Oblíbené akce dětí mateřské školy
jsou pravidelné návštěvy divadel,
koncertů a filmových představení,
mikulášská a vánoční besídka, jednodenní výlet do skanzenu ve
Strážnici, oslava jara a Velikonoc,
besídka ke Dni matek, karneval ke
Dni dětí, sportovní odpoledne, den
otevřených dveří pro nově přijaté
děti.
Ve spolupráci se 4. ZŠ Komenského organizují pro děti odcházející do ZŠ návštěvu školy před zápisem dětí a zábavné odpoledne
s večerem plným her, pohádek
a s následným přespáním v mateřské škole.
Filozofií MŠ je rozvíjet samostatné
a zdravé sebevědomí dětí cestou při-

rozené výchovy, s cílem položit základy celoživotnímu vzdělávání
všem dětem podle jejich možností,
zájmů a potřeb.
Kontakt:
Helena Rosmanová,
ředitelka MŠ Zlín,
tř. Tomáše Bati 1285,
tel. 577 225 333
www: http://multiweb.cz/skolka,
e-mail: morysak@seznam.cz

Provoz mateřských
škol o prázdninách
Přerušení provozu mateřských
škol v době hlavních prázdnin je
zveřejněno na internetových stránkách www.zlin.eu.
Počet volných míst v jednotlivých
mateřských školách, která budou
k dispozici pro děti z jiných mateřských škol v obci, bude za každou
mateřskou školu samostatně pravidelně aktualizován na www.zkola.cz.

II. kolo městské fotosoutěže zná vítěze
Pořadí vítězů II. kola fotografické
soutěže města Zlína podle kategorií:
Zlín - město lidí:
1. Hana Bartošová
2. Stanislav Pospíšilík
3. Martin Šťastný
Zlín - město v pohybu:
1. Pavel Šavara
2. Jan Horák
3. Martin Šťastný
Zlínská zákoutí:
1. Jaromír Chudárek
2. Hana Bartošová
3. Jan Horák
-pm-

SKÝ
ÈE

RV
ÈE E

Z LÍ N

PAMÁTNÉ STROMY
Jaromír Chudárek, Zlínská zákoutí

Hana Bartošová, Zlín - město lidí

Pavel Šavara, Zlín - město v pohybu

Mateřské školky potěšily diváky na Zlínském škrpálku
Letošní čtvrtý ročník festivalu mateřských škol Zlínský škrpálek byl nezapomenutelným zážitkem pro více než dva
tisíce diváků. Ti se v průběhu dvouhodinového programu vystřídali v hledišti
městského divadla při podívané na téměř tři sta padesát malých umělců
z dvaceti mateřských škol zlínského regionu.
Zlínský škrpálek, který se letos uskutečnil v úterý 7. dubna, je coby nová kulturní tradice nesoutěžní přehlídkou, prezentující veřejnosti práci mateřských
škol. Neodmyslitelnou součástí kulturní
přehlídky je také výstava výtvarných prací žáčků mateřských škol, která letos ve
zlínském divadle trvala ještě dalších deset
dnů po skončení festivalu.
Čtvrtý ročník přehlídky byl navíc bohatší o další, mezinárodní rozměr. Akce se
zúčastnili zástupci partnerských měst ze
Slovenska a Polska, kteří odjížděli s velkým nadšením a s plány na další spolu-
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Hana Bartošová, Pavel Šavara
a Jaromír Chudárek se stali vítězi
II. kola fotografické soutěže pořádané
městem Zlínem.
Autoři nejzdařilejších snímků v kategoriích Zlín - město lidí, Zlín - město v pohybu a Zlínská zákoutí, obdrželi věcné ceny během vernisáže
výstavy vybraných fotografií, která
proběhla v Galerii II. patro v budově
zlínské radnice ve čtvrtek 2. dubna.
Výstava byla v galerii k vidění do
17. dubna 2009.
V rámci II. kola fotografické soutěže
zaslalo na adresu zlínské radnice své
snímky 21 autorů.
Vítězné momentky vybrala šestičlenná komise složená z náměstka
primátorky města, architekta, grafičky, profesionálního fotografa
a zástupců oddělení cestovního ruchu. Vybrané fotografie ze soutěže
budou použity k prezentaci města
v podobě zveřejnění v propagačních
materiálech, kalendářích, na pohlednicích, v periodikách a dalších
materiálech.

práci. Vítězem nesoutěžní přehlídky mateřských škol Zlínský škrpálek tak nakonec byli vedle všech malých odvážlivců
a jejich obětavých učitelek všichni ti, kdo
letos zavítali do zlínského divadla.
Jana Moučková

V rámci environmentální výchovy byla minulý rok vydaná Ekomapa, která
sleduje ve městě Zlíně a okolí ekologické prvky. Mezi ně se řadí i památné
stromy.
Jako památné stromy je možné vyhlásit mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Ve Zlíně
a okolí je v současné době vyhlášeno
celkem 27 památných stromů, 4 skupiny památných stromů a několik dalších
je připraveno k vyhlášení. Mezi těmito
památnými stromy se nejčastěji objevují lípy a duby, výjimkou ale nejsou ani
zástupci ovocných dřevin, jako jsou
hrušně a oskeruše. Jako památné stromy jsou vyhlašovány dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem, působící
jako významné krajinné dominanty, ale
i zvláště cenné dřeviny a stromy, ke kterým se váže historická událost nebo pověst. Podnět k vyhlášení památného
stromu může dát každý občan.
Na ulici Sokolská ve Zlíně roste památná lípa srdčitá, která byla vyhlášena v devadesátých letech. Jedná se
o nejmohutnější a patrně nejstarší lípu
na území města.
Kousek od ní roste v soukromé zahradě jeřáb oskeruše, který byl vyhlášen v roce 2000. Oskeruše je teplomilná, nepříliš často vysazovaná dřevina,
jejíž jedlé plody se využívají na výrobu
marmelád nebo pálenky. V současné
době je však setkání se staršími vzrostlými oskerušemi spíše vzácností.
Ekologickou mapu s uvedením památných
stromů
najdete
na
www.zlin.eu, odkaz: o městě - mapy, je
také k dispozici na Městském informačním středisku ve zlínské radnici.
OŽPaZ
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LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
KARAMELA ZVE
Pestrá nabídka dětských táborů: čarodějný, výtvarný, pohádkový, jízda na koni, vojenský, střelecký, sportovní, fotbalový a další. Ubytování: rekreační střediska, hotel s vnitřním bazénem.
Turnusy : 5, 8, 10, 14 dní. Ceny od 1 300 Kč.
Kontakt: tel. 577 220 858, 737 987 487,
www.karamela.info
AGENTURA BODY CLUB
Od 26. 7. do 1. 8. pořádá Body Club dětskou
letní rekreaci v RS REVIKA ve Vizovicích (www.revika.cz). Středisko je obklopeno lesy, v areálu je
koupaliště, nový sportovní areál se 3 hřišti a minigolfem.V týdenním bohatém programu za cenu
2 790 Kč bude např. autogr. hokejistů, skákací
hrad, bublinkový bazén, nafukovací horolezecká
stěna, jízda na koních, karneval, diskotéky, táborová pouť, spousta her i soutěží a mnoho dalších
překvapení. Kontakt: Body Club, Zálešná
IV/2964, 760 01 Zlín, www.bodyclub.cz, tel. čísla:
577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
• Mladý záchranář 1. - 7. 8. RS Revika Vizovice
v ceně 1 700 Kč
• Tábor s rehabilitačním cvičením 1. - 15. 8.
RS Revika Vizovice v ceně 3 500 Kč
Kontakt:
tel.: 577 430 011, e-mail: zlin@cervenykriz.eu
ODYSSEOVA CESTA
ZŠ Kvítková pořádá od 2. do 12. 8. letní dětskou
rekreaci inspirovanou řeckými bájemi a pověstmi
a zaměřenou na zdravý životní styl. Rekreace je
určená dětem od 6 do 15 let, ubytování ve středisku Revika ve Vizovicích, cena 4 400 Kč.
Kontakt: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D,
tel. 608 253 372, e-mail: polinekm@seznam.cz
POZNÁVÁME SVĚT S ANGLIČTINOU
• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Pro děti od 6 do 10 let - 7 turnusů (každý týden
jiný program)
Místo: Jazyková škola Lingua, nám. T. G. Masaryka 2433 Zlín, 2. patro
Program od 8.00 do 16.00 hod., cena za jeden
týden 1 200 Kč
Uzávěrka přihlášek je 26. 6. (na červencové termíny) a 15. 7. (na srpnové termíny)
• FRIENDS
Letní pobytový kurz s výukou angličtiny pro
teenagery od 14 do 17 let v rekreačním zařízení
Hájenka v Brumově-Bylnici. Termín 16. - 22. 8.
Program: aktivity k prohloubení znalosti angličtiny - stylizované jako hra na filmový štáb, široké
možnosti rekreace. Cena 3 990 Kč
• PETR PAN
Pobytový tábor s výukou angličtiny pro děti od
8 do 13 let v rekreačním zařízení Hájenka
v Brumově-Bylnici.
Termín: 22. - 28. 8., cena 3 920 Kč
Uzávěrka přihlášek na oba pobytové tábory je
30. 5.
Kontakt: Jazyková škola Lingua, nám. T. G.
Masaryka 2433, Zlín
Tel.: 577 222 067, 605 464 801, 775 243 320,
www.elingua.cz, e-mail: info@elingua.cz
LETNÍ CYKLOTÁBOR
1. - 8. 7. Letní cyklotábor - jižní Moravou na kolech, letní prázdninové cyklistické výlety po jižní
Moravě (Mikulov, Pálava, Lednice, Valtice, Nové
Mlýny, aj.). Ubytování dětí je zajištěno v Dolních
Věstonicích. Pro děti od 12 do 16 let.
Kontakt: tel. 577 142 297, 723 318 030,
e-mail: m.rabek@ddmastra.cz, Milan Rábek.
SLUNÍČKO
• I. tábor : 19.-25. 7. "Prázdninové dovádění
na Bílé"
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Horská chata Bílá v Beskydech (možná dotace
od magistrátu pro děti s trv. bydlištěm ve Zlíně)
Cena s dotací 2 580 Kč, bez dotace 2 930 Kč
• II. tábor: 2. - 9. 8. 2009 "Letní pohodička se
Sluníčkem"
RS Pohoda v Sidonii. Cena s dotací 2 550 Kč,
bez dotace 2 950 Kč.
Kontakty: tel. 603 187 124, 577 22 33 55 p. Iva
Kusbachová, 603 552 628 p. Marcel Huňka,
e-mail: Sdruzeni.slunicko@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz
PUTOVÁNÍ PO DIVOKÉM ZÁPADĚ
V termínu 26. 7. - 8. 8. za cenu 3 000 Kč (sourozenci či kamarádi 2 900 Kč)
Kontakt: www.klubovna14.cz, klubovna14@seznam.cz, tel. 777 90 98 95 Radek Pobuda (v týdnu
po 17. hodině), tel. 602 546 343 Petr Šimoník, PS
Klubovna Čtrnáctka
NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
HEPA in-line school Zlín pořádá již třetím rokem oblíbené příměstské tábory - In-line školička.
Tábory jsou určeny dětem od 6 do 12 let a probíhají na hřišti u Střední školy zdravotní, konečná
autobusu č. 33, každý týden hlavních prázdnin.
Cena je 2 300 Kč za pět dnů. V ceně je zahrnuta
výuka bruslení, každý den oběd v restauraci, občerstvení a pitný režim během dne, pojištění a závěrečná párty. Nabízíme také možnost výhodného
zakoupení nebo zapůjčení dětských bruslí, chráničů a přileb.
Kontakt: www.inlineschool.cz, 731 511 227 Marie Urbánková.
CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
www.cvakzlin.cz,info@cvakzlin.cz, 724 140 098.
• Příměstský tábor všeobecného zaměření
V termínech 20. - 24. 7. a 27. - 31. 7. v areálu
C.V.AK. Zlín - Mladcová a přilehlé okolí
Tábor je pro určený děti ve věku 6 - 12 let 8.00
- 16.30h
Cena 1 000 Kč pro zlínské děti, 1 200 Kč mimozlínské děti.
• Sportovní příměstský tábor
pod lany
Od 3. do 7. 8. a od 10. do 14. 8.
v areálu C.V.AK. Zlín - Mladcová
a přilehlé okolí
Tábor je určený pro dobrodruhy
ve věku 10 - 15 let
Na programu je lezení na lanových
překážkách, lezecké stěně, branné
aktivity, střelba, orientace v terénu,
soutěže i pohodové hry, uzlování
a mnoho dalších aktivit. Časový plán:
8.00 - 17.00 hod. Cena 1 150 Kč
zlínské děti a 1 250 Kč mimozlínské
děti.
(Rozdíly cen hradí Magistrát města Zlína)
• Pobytový tábor
Termín od 10. 8. do 23. 8.
Zaměření na ztracené civilizace
Pobyt v Trnavě okres Zlín v rekreačním středisku. Cena 4 100 Kč
Kontakt: www.cvakzlin.cz, e-mail:
info@cvakzlin.cz, tel. 724 140 098.
SPORTOVNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 6 do 16 let v termínech
od 13. 7. do 17. 7. a od 3. 8. do 7. 8.
Cena 1 450 Kč.
Kontakt:
ZPS - KLUB, a. s.
Masarykova 1013, Zlín,
tel. 571 117 633
nebo 737 301 687 p. Slaměnová,
e-mail: zps-klub1@volny.cz,
www.volny.cz/zps-klub

LETNÍ TÁBORY UNIE KOMPAS
• Příměstský tábor "Listování zapovězenou
kronikou"
Je určen dětem ve věku 8 až 12 let, koná se ve
dvou na sebe volně navazujících turnusech, takže
se zájemci mohou zúčastnit obou turnusů či jen
jednoho z nich, případně se přihlásit jen na jednotlivý den: Termíny od 7. 7.do 10. 7. (cena 900 Kč)
a od 13. 7. do 17. 7. (cena 1 100 Kč). Cena za samostatný den 250 Kč
Kontakt: T klub, Pod Stráněmi 2505, tel. číslo:
577 011 947, matochova@unko.cz, tomankova@unko.cz, www.unko.cz
• Tábor s intenzivní výukou angličtiny "English Camp 09"
Určen pro mládež ve věku 15 - 19 let (ročníky
1990 - 1994). Jazyk vyučují rodilí mluvčí z USA.
Pracuje se ve studijních skupinkách podle úrovně
anglického jazyka. Na odpoledne jsou zařazeny zábavné hry a sporty. Večery s křesťanskou tematikou - diskusní skupinky v angličtině. English
Camp je pořádán ve spolupráci s Křesťanskou
akademií mladých (www.kam.cz). Od 4. do 11. 7.
Nový Hrozenkov. Cena 2 990 Kč
Kontakt: T klub, Pod Stráněmi 2505,
T klub DOMA, Divadelní 6,
tel.: 577 434 428, 737 608 399, 732 136 905,
unko-archa@centrum.cz, www.unko.cz
• Pobyt pro děti s ADHD - Tesák: Tajný teleport
Sociálně - psychologicky podpůrný pobyt pro
děti s ADHD. Podmínkou pro přijetí na pobyt je
absolvování alespoň 1 setkání dětí s vedoucími,
které se koná v poradně Logos (Pod Stráněmi
2505) 10. a 17. 6. vždy od 15 hod. Na tomto setkání dostanou zájemci také přihlášky. Pobyt se koná pod odbornou garancí MUDr. Vítězslava
Kouřila. Od 8. do 14. 8., TON Tesák. Cena 2 700 Kč.
Kontakt:
Logos, Pod Stráněmi 2505,
tel.: 577 011 948, 736 148 996,
zemanova@unko.cz, unko-archa@centrum.cz,
www.unko.cz

19. - 23. KVċTNA 2009

POHLED - NADHLED

Divadlo Jonáša Záborského Prešov / Dejvické divadlo Praha
Slovenské národné divadlo Bratislava / Divadlo Jána Palárika Trnava
MČstské divadlo Zlín / Divadlo v Dlouhé Praha
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Divadlo DISK Praha, scéna Divadelní fakulty AMU
Divadlo Polárka Brno / Divadlo Alexandra Duchnoviþa Prešov
Slovácké divadlo Uherské HradištČ
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen / Divadlo Šumperk
Studio Marta Brno, scéna Divadelní fakulty JAMU
Divadlo Feste Brno / ýinoherní studio Ústí nad Labem
Národní divadlo Praha
off program: www.divadlo.zlin.cz
MČstské divadlo Zlín, pĜíspČvková organizace, tĜ. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel.: 577 636 111, e-mail: divadlo@divadlo.zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz

SPORT V KVĚTNU
AEROBIK
AEROBIK JANA
Hodiny aerobiku po, st - ZŠ Malenovice sídliště, 18-19 hod.,
út, čt - 9. ZŠ Štefánikova, 19-20 hod.
Hodiny Body&Mind po, st - bývalá 1. ZŠ Štefánikova (vedle nové budovy UTB), 19.45-20.45 hod.
út - 17. ZŠ Křiby - cvičení na velkých míčích, 17.30-18.30 hod.
čt - 17. ZŠ Křiby - cvičení na velkých míčích, 18-19 hod.
Kontakt: tel. 776 184 959.
AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, Zlín
Tel.: 577 432 079, 608 751 612, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz
31. 5. Závěrečná přehlídka pohybových kurzů Aerobik klubu Zlín,
basketbalová hala Zelené, 17.00 hod.
23. 5. Sobotní dopoledne s power yogou,
lektorka Jitka, 9.30 - 11.00 hod.
Vstupenky v předprodeji denně 15-20 hod.
SPORTOVNÍ CENTRUM K2
H.E.A.T. program-jediný originální program pouze na K2. Letní cena
60 Kč za lekci.
Spinning 50 Kč, Tae-Bo, Slim-Box, Aerobic, Pilates, Powerjoga, Body
form a spoustu dalších cvičení v létě pouze za 35 Kč. Dětský koutek
a hlídání dětí, poradenství výživy, kurzy hubnutí a zdravého životního
stylu...
Kontakt: www.k2sport.cz, konečná trolejbusu č. 4 - Vršava,
tel.: 577 200 204, 604 260 020, e-mail: K2@avonet.cz

FOTBAL
2. 5. Zlín-Bohemians, 19.00 hod.
9. 5. Zlín-Sparta, 19.00 hod.
23. 5. Zlín-Brno, 15.00 hod.

RAGBY

Zájemci, hlaste se ihned - nejpozději do 20. 4., vedoucí J. Tomáš
(tel.: 737 005 174).
STŘEDA 13. 5. LUHAČOVICE
8 km: odjezd do Provodova z AN ve Zlíně z nástupiště 45
v 9.00 hod., vede St. Chadim st.
STŘEDA 20. 5. PŘEROV
8 km, odjezd do Přerova vlakem z Otrokovic v 7.50 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 23. 5.
POVÁŽSKÝ INOVEC - autobusový zájezd Slovensko
300 Kč, odjezd autobusu v 6.15 od Velkého kina ve Zlíně, vede
St. Chadim ml.
SOBOTA 23. 5. SMRŽICKÉ VANDR
14-52 km pro pěší, 34-110 pro CT, 14-110 pro MTB, odjezd do
Smržic vlakem z Otrokovic v 5.50 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 27. 5. UHERSKÉ HRADIŠTĚ
8 km, odjezd do Huštěnovic vlakem z Otrokovic v 8.11 hod., vede
St. Chadim st.
NEDĚLE 31. 5. PRAMENY ZLÍNSKÝCH POTOKŮ: "RACKOVÁ"
15 km, sraz v 8.30 hod. na zastávce MHD Malenovice - sklady,
vede J. Tomáš.
KČT ŠTÍPA
3. 5. VSETÍN - BAŤKOVÁ - KOPNÁ - KAŠAVA
Odjezd: 7.10 hod. MHD do Zlína, v 8.00 hod. ČSAD na Vsetín,
délka 17 km, vede p. Kolář
17. 5. ŽELECHOVICE - VYHLÍDKA - LÍPA
Odjezd: 7.10 hod. MHD do Zlína, délka trasy 12 km, ved. P. Julina
31. 5. ŠTÍPA - FRYŠTÁK - ČERTOVY KAMENY ONDŘEJOVSKO - LUK. POLESÍ - LUKOV - ŠTÍPA
Sraz Lešná v 9.00 hod., délka trasy 18 km, ved. p. Šlahař

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

1. 5. - 15.00
Zlín - Havířov - KB Pohár Ragby
9. 5. - 15.00
čtvrtfinále Poháru KB/ČSRU
23. 5. - 15.00
semifinále Poháru KB/ČSRU
30. 5. - 10.00
turnaj mladší žáci - Morava
31. 5. - 10.00
turnaj starší žáci - Morava
Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle
Městských lázní). Pozor, změna termínu nebo času možná, pro aktuálnost sledujte stránky klubu www.zlin.rugby.cz

BASKETBAL

50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PÁ 1. 5.
9.00–20.00 - státní svátek
PO 4. 5.
6.00–11.00/17.00–21.00
PÁ 8. 5.
9.00–20.00 - státní svátek
SO 9. 5.
14.30–20.00

10. 5.
19.00 hod. Proton Zlín - BC Orlová, II. liga žen, skupina B, nadstavba o 5.- 9. místo

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:
PÁ 1. 5.
9.00–20.00 - státní svátek
PO 4. 5.
17.00–20.00
PÁ 8. 5.
9.00–20.00 - státní svátek
PÁ 29. 5.
otevřeno také 13.30–14.30

12. 5.
11.00 hod. Proton U18 Zlín - USK Praha, případné 4. utkání čtvrtfinále play-off extraligy juniorů

OSTATNÍ SLUŽBY
Venkovní bazén - voda přihřívána solární energií.
Bazén otevřen v závislosti na počasí.

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova
čtvrť. V měsíci květnu budou odehrána i čtvrtfinálová utkání play-off
extraligy kadetů U16. Soupeř bude znám až po dokončení základní
části extraligy kadetů. Více na www.skbzlin.cz

Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky
za výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, 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.

5. 5.
Proton U18 Zlín - USK Praha, 1. utkání čtvrtfinále play-off extraligy
juniorů
9. 5.
19.00 hod. Proton Zlín - Lokomotiva Krnov, II. liga žen, skupina B,
nadstavba o 5.- 9. místo

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
KČT ZLÍN
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 731 504 655,
St. Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
SOBOTA 2. 5. MALÉ KARPATY - autobusový zájezd Slovensko
300 Kč, odjezd autobusu v 6.15 od Velkého kina ve Zlíně, vede
St. Chadim ml.
SOBOTA 2. 5.
PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC - KOLEM STARÉHO HROZENKOVA
18,5 km, odjezd do Uherského Brodu vlakem z Otrokovic v 6.36
hod., dál autobusem, nutný OP, vede J. Tomáš.

PLAVÁNÍ
www.nekky.cz
BABY CLUB NEKKY
Centrum I. Městské lázně Zlín, tel. 736 520 409
Kurzy plavání kojenců, batolat a předškoláků
Kurzy cvičení kojenců a batolat
Kurzy péče o dítě pro těhotné maminky

STŘEDA 6. 5. KOMÁROVSKÁ OBORA
8 km, odjezd do Napajedel vlakem z Otrokovic v 8.11 hod., vede
St. Chadim st.

Centrum II. Valachův žleb 5371, Zlín, 736 520 494
Kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let
Herna pro rodiče s dětmi v úterý a ve čtvrtek (volná herna 90 min./50 Kč)
Rodinné plavání ve slaném bazéně - volné plavání pro rodiče s dětmi
od 2 let v sobotu a neděli
Masáže pro těhotné maminky

ČTVRTEK 7. - NEDĚLE 10. 5. - ŽĎÁRSKÉ VRCHY NA KOLE
Doprava vlakem, cena ubytování asi 250Kč/os./noc, vede Roman
Lechner. Info: e-mail: roman.kolobezka@centrum.cz či tel. číslo
577 004 511/kl. 518.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

PÁTEK 8. - NEDĚLE 10. 5. ZLATOHORSKO - vlakový zájezd
Trasy 16 km:, noclehy 120 Kč osoba/noc.
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BIKE VÍKEND LÍPA 2009
Závod ve sjezdu horských kol, jednotlivců i čtveřic, akrobatických sko-

ků a tance na kole... se koná 5. - 7. 6. 2009 v Lípě u Zlína. Bike víkend Lípa 2009 je po dětském filmovém festivalu největší akce určená
pro mládež ve Zlínském kraji.
Jedná se o svátek všech přívrženců hned několika bikerských disciplín na jednom místě.
Kontakt:
www.bikegeneration.cz, p. Jiří Haferník, e-mail: haff1@seznam.cz
ŠERMÍŘSKÝ TURNAJ
ASPV SK Zlín - oddíl šermu pořádá celostátní turnaj šermu fleretem
a kordem pro veteránské kategorie.
Turnaj se koná 9. 5. v 10 hodin v tělocvičně 12. ZŠ - Podhoří, M. Alše.
Vstup volný (při vstupu do tělocvičny je nutno se přezout).
BODYSTAT - analyzace složení těla
Vyšetření na Bodystatu, sdělí aktuální složení těla včetně cenných rad
a doplňkových informací. Vše s odborným zdravotním pracovníkem.
Kontakt:
www.aerobic-zlin.cz, tel.: 721 760 136, lépe na rytmik@aerobic-zlin.cz.
TAJČI
Cvičení probíhá každé pondělí od 19.30 hod. v Aerobik studiu D na
Pasecké ve Zlíně, lekce TAIČIČUANU.
Čínské cvičení pro zdraví, krásu a vitalitu, určeno pro lidi všech profesí a věku.
Kontakt: tel.: 773 282 010 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz
BOSU MIX
Účinné, zábavné a spolehlivé spalování tuků při využití vlastností speciálního náčiní. Posilování břicha, zpevňování a vyrovnávání zad.
Každé pondělí od 18.00 hod. nebo ve čtvrtek 19.00 hod. na 17. ZŠ
ve Zlíně.
Kontakt: tel.: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz
ZÁVODY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
Otrokovický inline oddíl Speedskating club Otrokovice pořádá pro
všechny příznivce inline bruslení závody na kolečkových bruslích pod
názvem Otrokovický inline pohár (OIP).
Závody se uskuteční tradičně na městském inline ovále ve sportovním
areálu na sídlišti Trávníky v Otrokovicích. První kolo OIP se koná
2. května. Bude se soutěžit v celkem 5 dětských kategoriích od těch
nejmenších do 7 let, po ty starší do 15 let.
Další čtyři kategorie budou určeny všem, bez rozdílu věku. Pojede se
i oblíbený Rodinný závod a kategorie FITNESS, která je určena těm,
kteří bruslí na klasických fitness bruslích.
Kontakt: http://oip.ssco.cz.
CVIČENÍ VE VODĚ
Cvičení - vodní aerobik v bazénu v Baťově nemocnici (teplá voda,
malá skupina lidí). Vhodné i pro klienty s nadváhou! Každou středu
17.00 - 18.00 hod., na cvičení je nutno se předem objednat.
Kontakt:
www.hubnutizlin.cz, renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761
POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé.
Neděle 17.30 - K2 Vršava (60 min.), středa 18.00 - ZŠ Štípa (60 min.),
čtvrtek 18.30 - Středisko kurzů Benešovo nábř., Zlín (75 min.)
Kontakt: tel. 605 527 605

ÚSPĚCH
LYŽOVÁNÍ
Lyžař Michal Brzoň získal zlatou medaili na mezinárodním akademickém mistrovství ČR v alpských disciplínách. Student Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně zvítězil ve slalomu mužů před druhým Janem
Čermákem z pražské VŠE o 11 setin sekundy.
Pro Michala Brzoně je to již třetí cenný kov z akademických mistrovství, když tentokrát získal po dvou stříbrech z let 2006 a 2008 pro
zlínskou univerzitu zlato. Mezinárodní akademické mistrovství ČR
v alpských disciplínách proběhlo ve dnech 7. a 8. března 2009 v areálu SKI Vítkovice v Bílé v Beskydech.
HOKEJ
Mladí zlínští hokejisté zvítězili v turnaji GRAND PRIX žáků čtvrtých
tříd o putovní pohár primátora města Hradce Králové. Tým RI OKNA
Zlín zvítězil ve finále nad mužstvem Kolína po velkém boji 3:1, a radoval se tak z triumfu na neoficiálním mistrovství republiky své věkové
kategorie.
Vítěznou trofej převzal z rukou primátora Otakara Divíška kapitán
týmu Marek Gharibyar, nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen
zlínský talent Daniel Šimonů.
Akce se konala ve dnech 27. - 29. 3. 2009 na královéhradeckém ČEZ
Stadionu a zúčastnilo se jí deset týmů.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Družstvo žákyň ZŠ Komenského I ve složení Iva Šimonová, Kristýna
Dobrovolská, Veronika Handlová a Michaela Procházková se zúčastnilo republikového finále poháru Asociace školských sportovních klubů
ve sportovní gymnastice, které se uskutečnilo ve dnech 29. až
30. 3. 2009 v Táboře.
Žákyně 7. A třídy Iva Šimonová zvítězila v soutěži jednotlivkyň, a navázala tak na úspěch v krajském kole. V soutěži družstev dívkám
uniklo umístění na stupni vítězů jen o několik setinek, když nakonec
skončily čtvrté.
AEROBIK
Kolektiv fitness-seniorky trenérek Renáty Myjavcové a Sylvy Košacké
z Aerobik klubu Zlín se díky zisku druhého místa na pohárové soutěži ve sportovním aerobiku a fitness týmech v Kladně úspěšně nominoval na evropský šampionát v aerobiku, který proběhne ve dnech
9. - 13. 5. 2009 ve Španělsku.
Jediným přemožitelem zlínských cvičenek se na nominačních závodech, které v Kladně proběhly počátkem dubna, a které pořádal
Český svaz aerobiku, stal tým žen z Prahy.

Váš nový skutečný výhled

ZLÍN KŘIBY

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

Nejvýhodnější spoření
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lan suma přesáhla 4,5 miliardy Kč
- více
vícce než 7 000 klientů, přes 12 let kvalitních
slu
služeb
uže klientům
Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)
3

6

12

18

100 - 400

3,7

4,3

4,5

4,6

400 - 800

4,0

4,5

4,8

5,0

800 - 1 200

4,2

4,7

5,0

5,1

1 200 - 3 000

4,3

4,9

5,1

5,3

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

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

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

bezplatná infolinka

800 678 678

Základní umìlecká škola Zlín

Štefánikova 2987
tel: 577 210 008
fax:577 210 008
zus.zlin@zus.zlin.cz
www.zus.zlin.cz

S
I
P
ZÁ

do hudebního, literárnì - dramatického,
taneèního a výtvarného oboru

» hudební obor: pøípravná hudební výchova, výuka hry na
hudební nástroje (zobcová flétna, klarinet, hoboj, pøíèná
flétna, trubka, lesní roh, pozoun, housle, viola, violoncello,
kontrabas, kytara, basová kytara, klavír, varhany, keyboard,
cimbál, akordeon, bicí nástroje), výuka zpìvu, hudební soubory
» literárnì - dramatický obor: umìlecký pøednes, práce
v souboru - divadelní pøedstavení, tvoøivá dramatika
» taneèní obor: klasický, lidový, moderní výrazový tanec, step
» výtvarný obor: pøípravná výtvarná výchova, kresba, grafika,
keramika, malba
» v rámci výuky pøíprava ke studiu na støedních a vysokých
školách
» zápis ákù základních a støedních škol
» estetická výchova pro dìti od 5 let

4. - 6. kvìtna 2009
00
30
od 14 do 17 hodin

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

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

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

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

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

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

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

další projekty:
Bydlete vnaše
novém
co nejdříve!
VÝBĚR Z VÍCE NEŽ 12 PROJEKTŮ NOVÉ VÝSTAVBY
ve Zlíně, Otrokovicích a dalších lokalitách Zlínského kraje

www.zvonek.cz
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Zlín - Zelinova

Zlín - Kozlův Žleb

:/
LET
\a1D
saz>E1

Trávníky
Zlín - Vršava

Zlín - Příluky

577 200 100

Otrokovice

Zlín - Malenovice

Komenského
Otrokovice

PROFESIONÁLNÍ REALITNÍ SLUŽBY

WKZ1D
sDZD͊
VOLEJTE IHNED

Zlín - Kúty

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ:

Otrokovice

Vizovice

- poradenství zdarma
- výhodné financování
- výkup Vašeho „starého“ bytu

www.zvonek.cz | tel.: 577 200 100

t FINANČNÍ PORADENSTVÍ V PLNÉM ROZSAHU
t POJIŠTĚNÍ ŽIVOTA, DĚTÍ, RIZIK, MAJETKU, AUTA, FIREM,
PODNIKATELŮ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, ...
t HYPOTÉKY, VKLADY, STAVEBNÍ SPOŘENÍ, ÚVĚRY
t MOŽNOST SPOLUPRÁCE S NADPRŮMĚRNÝM VÝDĚLKEM
obchodní zastoupení: Budovatelská 4821,760 05 Zlín
malina.p@kapitol.cz, tel.: 724 577633, cepak.j@kapitol.cz, tel.: 608 970 662
kancelář: Lorencova 9,760 01 Zlín, datka.v@kapitol.cz, tel.: 602 641 642

KAPITOL - JEDNIČKA V PRODEJI POJIŠTĚNÍ

BLOK

BLOK

bytové domy

B9 B10

Zelinova
ůşŶͲ<ŽǌůƽǀůĞď

EzKds\E|,s\1:

pátek: 22.5.2009 (14 - 17 h)
sobota: 23.5.2009 (9 - 14 h)

WÛ®¹ãÝÖÊ°òã®sù͊

· byty 1+kk - 4+kk
· součástí všech bytů je balkon
nebo prostorná terasa
· dokonalá infrastruktura
· vynikající dopravní dostupnost
· krásný výhled
· vysoký standard provedení
· podzemní parkování

B7

poslední byt 3+kk ihned
k nastěhování! AKČNÍ SLEVA!

Bydlete v novém ještě
letos! Zajistíme vyřízení
výhodné hypotéky
a postaráme se
o výhodný prodej
Vašeho „starého“ bytu.

Dokončení:
blok B9 - 11/2009
blok B10 - 3/2010

WK^>E1sK>Ezdzs>K1,ϳ͕ϴ͊
BLOK

www.zvonek.cz

BLOK

B8

2+kk B8/51A
3+kk B8/53A
3+kk B8/54B
4+kk B8/42A
4+kk B8/52A

tel.: 736 631 212 (B7, B9), 603 246 685 (B8, B10)

TEL.: 577 200 100
PORADENSTVÍ ZDARMA!
|
|
|
|
|

63,4 m2
82,2 m2
83,8 m2
111,35 m2
104,1 m2

| 1.971.000 Kč
| 2.669.000 Kč
| 2.749.000 Kč
| 3.427.000 Kč
| 3.457.000 Kč

ideální místo pro život...

