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poprvé se s vámi - prostřednictvím tiště-
ného slova - setkávám v novém roce. V ro-
ce, který končí sedmičkou. Pevně doufám,
že toto tzv. "šťastné" číslo přinese nám
všem zdraví, klid, optimistický pohled na
svět, dostatek energie pro veškeré konání.
A kdyby přece jen nevyšlo něco z před-
cházejících slov, tak alespoň - hodně do-
brých a citlivých lidí kolem sebe. 

Spolu s vámi stojíme
na startovní čáře,  ze
které "vyběhneme" na
trať dlouhou  čtyři ro-
ky. Čtyři roky funkční-
ho období pro nás, kte-
ří vzešli z posledních,
demokratických voleb.
Nás, kterým jste na
krátký čas poskytli jis-
tou míru důvěry. Za
čtyři roky lze spoustu
bitev větších i menších
vyhrát, ale také nao-
pak na celé čáře pro-
hrát a my jsme tu pro-
to, abychom především
vyhrávali!

Každý den se s vámi
setkávám buď přímo -
při vašich návštěvách
na radnici, jindy na
ulicích, v trolejbuse,
v divadle, při koncer-
tech apod. Jindy mě oslovujete v dopisech
či mailech. Téma sdělování si názorů na-
vzájem je tématem velmi důležitým.
Zejména tehdy, když jsou dopisy pode-
psány. Nevadí, že jsou kritické, otevřené
mají jednu zásadní výhodu - dá se na ně
odpovědět a já tak ráda budu činit neje-
nom v tomto roce.

Stojíme spolu na startovní čáře, my  ob-
čané  Zlína - města, které je v naší zemi
zcela jedinečné a nezaměnitelné. Již v mi-
nulých letech se řada věcí, které by měly
zajišťovat náš vyšší životní standard,  po-
dařila. Snad jen slepý by neviděl opravené
školy a hřiště, divadlo, Malou scénu, no-
vou  druhou  ledovou  plochu, nový dům
s pečovatelskou službou  atd.

V závěru minulého roku započali sou-
kromí investoři - ve spolupráci s městem
zásadně měnit stav náměstí v centru měs-
ta, ať už zcela novou stavbou obchodně
společenského  komplexu, nebo dostav-
bou ulice Bartošova velmi zajímavě poja-
tým multifunkčním domem, vedle hotelu
Moskva vyrostly nové bytové jednotky, za-
čalo se opravovat hřiště u 7. základní ško-
ly apod. 

Velmi důležitým - a v podstatě už neza-
stupitelným - partnerem města je a bude
Univerzita T. Bati ve Zlíně. Také v centru
města v ulici Štefánikově připravuje UTB
výstavbu nové fakulty a má zájem o další

pozemky pro investiční rozvoj této institu-
ce. Univerzita se musí stát doslova a do
písmene "hnacím motorem" Zlína. 

Pod sportovní halou - v blízkosti ulic
Březnická a Mostní, na místě současné tro-
lejbusové točny a parkoviště - se připravuje
ze soukromých finančních zdrojů velký
komplex, který bude mít v podzemních par-
kovištích prostor pro několik set aut.

Snad největší stav-
bou - také v cent-
ru města - je společ-
ný projekt univerzity
a města, který znáte
pod názvem Univerzit-
ní a kongresové cent-
rum. Práce díky dobré-
mu počasí zdárně
pokračují. Připravu-
jeme výstavbu dalšího
Domu s pečovatelskou
službou v Maleno-
vicích, pokračování
projektu cyklostezek
atd. Všechny priority,
na kterých se bude
muset shodnout větši-
na zastupitelů měs-
ta, budou vyjmenová-
ny v připravovaném
Programovém prohlá-
šení města Zlína. Jsem
si jista, že jedno z nej-

významnějších míst v něm bude mít 
doprava jako celek, stejně jako problema-
tika areálu Svitu, péče o seniory a řada
dalších.

Vzhledem k tomu, že zvláště centrum
Zlína je a ještě dlouho bude zatíženo vel-
kým stavebním ruchem, jehož následkem
je i komplikovaná dopravní situace, pro-
sím vás všechny o trpělivost a jistou mí-
ru velkorysosti - výsledek bude určitě stát
za to.

Víme, že město trpí  řadou neduhů a má
svá bolavá místa, která je nutno řešit.
Léčba některých bude dlouhodobá a velmi
komplikovaná - viz Svit, betonové mon-
strum OC na Jižních Svazích, nedostatek
vodních ploch pro volný čas apod. Právě
tam bude zaměřena pozornost všech čle-
nů ZMZ bez rozdílu politické příslušnosti. 

Vážení spoluobčané, nečekejte ani ode
mě, ani od mých kolegů v Radě města
Zlína  zázraky, ty se dějí skutečně jen
v pohádkách. Právem však  od nás očeká-
vejte plné nasazení pro společné věci, po-
ctivý přístup k řešení problémů, dodržo-
vání morálky  i osobní etiky. Pokud někdo
z nás selže, nemá právo dále vás zastupo-
vat ve věcech veřejných.

S optimismem, elánem a otevřeným
srdcem 

Irena Ondrová 

VÁŽENÍ A MILÍ ZLÍŇANÉ,
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DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON Česká republika oznamuje, že

z důvodu plánovaných oprav bude přeru-
šena dodávka elektrické energie v následu-
jících dnech a lokalitách:

9. 1. 2007 od 7.30 do 10 hod.
Část obce: ul. Slezská od č.p. 4765 po

č.p. 4773  a č.p. 5258 

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

že nastat i v jiných lokalitách, které neby-
ly do uzávěrky magazínu známy.

MMááttee  ddoommaa  mmiimmoořřááddnněě  nnaaddaannéé  ddííttěě??
ZLÍN - Pokud máte doma mimořádně

nadané dítě ve věku od dva a půl do pat-
nácti let, navštivte DIAGNOSTICKÝ DEN,
který se uskuteční v sobotu 20. ledna od
9 do 15 hodin v základní škole Zlín -
Malenovice, tř. Svobody 868.

Tato škola ve školním roce 2007/2008
otevře třídu pro mimořádně nadané děti
a v souvislosti s touto skutečností připra-
vuje akci s výběrem žáků do této speciál-
ní třídy. Program diagnostického dne bu-
de věnován zejména samotné diagnostice
a herním aktivitám pro nadané děti
v předškolním a mladším školním věku.

V rámci programu diagnostického dne
rodiče zjistí aktuální úroveň schopností
a studijních předpokladů svých dětí.

Testování zajistí pracovníci pedagogicko-
psychologických poraden, kteří jsou v pé-
či o nadané děti proškoleni. Výsledek tes-
tování předškoláků je směrodatný i pro
vstup dítěte do speciální třídy pro nadané
žáky v ZŠ Malenovice.

Po ukončení programu diagnostického
dne v 15 hodin proběhne schůzka vedení
školy s dětmi a jejich rodiči, které již tes-
tování úspěšně absolvovaly. Zváni budou
i všichni další zájemci o umístění svých
dětí do třídy. Mluvit se bude o systémech
výuky, organizaci a mnohém dalším.

Komplexní diagnostika dětí předškolní-
ho a školního věku je zpoplatněna část-
kou 790 Kč.

(red)

Příjemnou změnu přinesly nové jízdní řá-
dy, které vstoupily v platnost u autobusů
i na železnici dnem 10. prosince 2006, dě-
tem ze Zlína-Lužkovic. Do základní školy
v Želechovicích už totiž nemusí chodit ráno
asi dva kilometry pěšky, ale mohou se svézt
autobusem.

"Po poměrně složitých jednáních se poda-
řilo zajistit, aby ranní autobus z Provodova
začal od 11. prosince 2006 zajíždět v pra-
covních dnech až na náves do Lužkovic.
Tam do autobusu nastoupí žáci z Lužkovic
a autobus je doveze k želechovické škole,"

popsal změnu jízdního řádu zlínský radní
ing. Zdeněk Blažek.

"Pro tuto úpravu trasy linky musela být
nejdříve změněna její licence. S vyřizováním
nám pomohl zejména radní Blažek," uvedl
ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín ing.
Oldřich Holubář. Se změnou musela souhla-
sit také Správa a údržba silnic a Policie ČR.
Zlínská radnice musela zajistit, aby silničá-
ři zařadili náves v Lužkovicích do svých plá-
nů zimní údržby, protože jinak by se zde
v zimě autobus nemohl otočit.

-vc-

Žáky z Lužkovic sveze do školy nový autobus

Počátkem ledna vyjdou opět do ulic
koledníci, aby přinášeli lidem radost
a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Koledování proběhne podle místních
zvyklostí v době připomínky Tří králů,
což je vždy 6. ledna. V roce 2007 je ko-
ledování v našem regionu možné od 
2. 1. až do 7. 1. Zároveň v těchto dnech
budou do všech poštovních schránek
domácností ČR distribuovány tříkrálové
informační letáčky. 

Pro všechny je také připraveno malé
překvapení ve formě netradičního kole-
dování! Ve spolupráci se Salesiánským 
střediskem mládeže Zlín se uskuteční

v sobotu 6. 1. 2007 u kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích
Tříkrálová koleda  spojená s tradiční mo-
ravskou  zabíjačkou. Ta začne již v 8 ho-
din, prodej produktů po 10. hodině.
Uskuteční se díky osobnímu daru poslan-
ce Parlamentu ČR a radního města Zlína
Mgr. Tomáše Úlehly, který nad touto čás-
tí sbírky převzal osobní záštitu.  Součástí
akce bude i prodej tradičních výrobků, je-
hož výtěžek bude určen pro Tříkrálovou
sbírku. 

Ing. Pavla Romaňáková, 
asistentka 

Tříkrálové sbírky Charity Zlín 

TŘI KRÁLOVÉ VYJDOU JIŽ POSEDMÉ

SPRÁVNÍ RADA FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí finančních prostředků z fondu zdraví statutárního města
Zlína na rok 2007.

Finanční prostředky jsou určeny k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravot-
nických zařízení na území statutárního města Zlína, preventivních zdravotních progra-
mů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního pro-
středí. 
Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2007.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Bati 44) - 
J. Richtrová, tel. 577 630 330, nebo jsou k dispozici na internetu: www.mestozlin.cz. 
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem fondu zdraví. Správní rada má
vyhrazenu možnost dodatečné změny podmínek pro poskytnutí finančních prostředků i
právo odmítnout předložené žádosti.

MUDr. Miroslav Šindlář, předseda správní rady fondu zdraví 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům města,

kteří dobrovolně zajišťují předání dár-
kových balíčků a gratulací zlínským
jubilantům, dále pracovníkům úřado-
ven a občanských iniciativ a také pra-
covníkům na údržbu a čistotu města v
jednotlivých lokalitách, za přínosnou
spolupráci v loňském roce. 

Pro tento rok Vám všem přejeme
hodně zdraví, štěstí v osobním i pra-
covním životě a těšíme se na další spo-
lupráci. 

Odbor kanceláře primátora

IInnffoorrmmaaccee  oo  ppiittnnéé  vvoodděě
VVEE  VVAAŠŠEEMM  MMOOBBIILLUU

Zajímají vás důležité informace z ob-
lasti vodárenství a chcete být informová-
ni o velkých haváriích vody či kanalizace
ve  Vašem okolí? Společnost Zlínská vo-
dárenská, a.s. - Váš dodavatel vodáren-
ských služeb, Vám zdarma nabízí bezplat-
nou službu zasílání důležitých informací
formou SMS. Můžete tak  být informováni
o plánovaných významných odstávkách vo-
dy, důležitých zákaznických informacích
a v budoucnu i o datech odečtu vodoměrů či
splatnosti faktur. Co je potřeba udělat pro
aktivaci? Na www.voda-info.cz zaregistrujte
oblasti, o kterých si přejete být informováni.
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete
tak učinit prostřednictvím operátora call
centra na telefonu 840 111 111-112, který
provede nutné kroky za Vás.  

Jako zákaznicky orientovaná společ-
nost se snažíme své služby neustále zlep-
šovat, a proto svým odběratelům nabízí-
me tuto bezplatnou službu. 

Zlínská vodárenská, a.s

Trasa se prodlouží
ZLÍN - S prodloužením trasy stávají-

cí autobusové linky MHD č. 32 na
Kudlově souhlasili zlínští radní.
"V současné době je dokončena reali-
zace stavby točny MHD na Kudlově.
Jedná se o prodloužení trasy stávající
linky o úsek v délce zhruba 630 metrů.
Prodloužením trasy dojde k nárůstu
provozních nákladů dle propočtu 
DSZO o 437 tisíc korun ročně," řekl
náměstek primátorky Miroslav Šenkýř.

O tom, zda k prodloužení dojde, roz-
hodnou nakonec zlínští zastupitelé.
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SPRÁVNÍ   RADA   KULTURNÍHO   FONDU   
MĚSTA   ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu na nájemné prostor k pravidelné
činnosti v roce 2007.

Dotaci lze použít jako podporu subjektů zajišťujících estetickou výchovu: hu-
dební, výtvarnou, taneční a literárně-dramatickou.
O dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné
rozpočty.

Uzávěrka příjmu žádostí je do 31. ledna 2007.

Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne odbor kultury
Magistrátu města Zlína,  ing. Renata Robková, detašované pracoviště na 
tř. T. Bati 44, 7. etáž, dveře č. 71, tel. 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - od-
bor kultury.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení finančních prostředků  z Fondu mládeže a tělovýchovy 
města Zlína na rok 2007 na:

1) Dlouhodobé projekty s tematikou podpory programů primární preven-
ce patologických jevů u dětí a mládeže. 

Grant mohou získat právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou
činnost minimálně půl roku a jsou známy výsledky této činnosti. V případě
nových aktivit je možné podpořit takové projekty, které budou nabízet 
originální řešení a budou v souladu s prioritami státní politiky v oblasti 
prevence, nebo budou konány na objednávku města Zlína.

Uzávěrka příjmu žádostí je 31. ledna 2007.

2) Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární preven-
ce patologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné v I. čtvrtletí
2007.  

O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí
danou činnost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována
originalita, prospěšnost a objednávka samotného města Zlína.    

Uzávěrka příjmu žádostí je 20. ledna 2007.

3) Akce nadregionálního - republikového významu konané v I. čtvrtletí
2007 sportovními organizacemi.   

Podmínkou přidělení dotace organizacím je jejich registrace u MV  ČR dle 
zákona č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích.

Uzávěrka příjmu žádostí je 20. ledna 2007. 

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství,  zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Bati),
tel. 577 630 343, pí Hráčková. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webo-
vých stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře
Magistrátu města Zlína - 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 finančních prostředků i prá-
vo odmítnout předložené žádosti.

Mgr. Karel Jankovič,  
předseda komise mládeže a tělovýchovy RMZ
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ZLÍN - V lednu se Zlín představí hned
na třech veletrzích cestovního ruchu - do-
ma i v zahraničí. "Čeká nás největší do-
mácí veletrh v Brně, Regiontour a GO
2007 (11.-14. 1. 2007), jeden z největ-
ších veletrhů v Evropě v holandském
Utrechtu, Vacantiebeurs (9.-14. 1. 2007)
a pak i veletrh v sousedním Slovensku,
Slovakiatour (18.-21. 1. 2007) v Bratisla-
vě," řekl náměstek primátorky Hynek
Steska.

Všechny tři veletrhy již patří k tradič-
ním, na kterých se Zlín představuje.
V případě Brna a Bratislavy bude zlínská
prezentace součástí expozice Zlínského
kraje. V Utrechtu bude Zlín zastupovat
zájmy Zlínského kraje v expozici České
republiky.

"Účast města je hrazena z projektu spo-
lečné propagace Zlínského kraje a jeho
partnerů, na nějž kraj získal prostředky
z Evropské unie," dodal náměstek Steska.

NOVÁ JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZLÍN - Radní města Zlína souhlasili

se zřízením Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů  typu JPO II/1  jako orga-
nizační složky města. Zároveň doporu-
čili svým kolegům zastupitelům, aby
zřízení této jednotky schválili.

"Nařízením Zlínského kraje, kterým
se stanoví podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území kraje jednot-
kami požární ochrany, vznikla nám
povinnost zřídit a provozovat jednotku
požární ochrany. Jejích dvanáct členů
bude vykonávat službu jako svoje 
zaměstnání v hlavním pracovním po-
měru ve třech směnách po 4 čle-
nech," řekla primátorka města Irena
Ondrová.

Hlavním účelem Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Zlína bude
chránit život a zdraví občanů a majetek

osob před požáry a poskytovat účinnou
pomoc při živelných pohromách a ji-
ných mimořádných událostech, a to
především v územním obvodu města
a i mimo něj.  

Předpoklad zahájení činnosti je od 
1. 2. 2007. Jednotka bude sídlit v ha-
sičské zbrojnici MITAS, a.s., budova
21/2, ul. J. A. Bati, Zlín. Bude se jed-
nat o společnou jednotku zřízenou 
statutárním městem Zlínem tvořenou
jednotkou sboru dobrovolných hasičů
města Zlína a sborem dobrovolných
hasičů podniku MITAS, a. s., výrobní
úsek Zlín.

V jednotce SDH podniku MITAS bude
sloužit ve směnném provozu 13 členů.

Pro výjezd společné jednotky bude
využíváno současné požární techniky
a. s. MITAS Zlín. 

POHÁDKOVÁ ZOO
Jak se již stalo tradicí, i letos se ško-

la ZŠ Křiby Zlín v předvánočním čase
1. 12. 2006 proměnila ve školu "po-
hádkovou", tentokrát v Pohádkovou
ZOO.

Malé návštěvníky - budoucí prvňáč-
ky - (bylo jich celkem asi 80), jejich ro-
diče i sourozence vítala všelijaká zví-
řátka a provázela je nejrůznějšími
trasami - "zoologickou zahradou", ta-
jemným lesem a pozvala je i do svých
neobvyklých příbytků. Děti poznávaly,

ze kterých pohádek jsou jednotlivá zví-
řátka, mohly si zadovádět na opičí drá-
ze a splnit spoustu dalších zajímavých
a někdy i nelehkých úkolů. Své schop-
nosti a dovednosti si dokazovaly také
formou nápaditých soutěží a her. Malí
školáčci odcházeli sice trochu unaveni
po náročné trase, ale zároveň i nadše-
ni z poznání, že i škola může být "po-
hádková" a do takové se určitě už teď
moc těší! M. Matušková,

učitelka ZŠ Křiby 4788, Zlín

Zlín na veletrzích cestovního ruchu

ZLÍN - Rada města Zlína schválila
s účinností od 18. prosince změnu pří-
lohy vnitřního řádu Městské policie
Zlín.

"Změna se týká postavení pracovní-
ka kontroly a inspekce městské poli-
cie. Ten byl doposud podřízen jak ředi-
teli městské policie, tak i představiteli
města, který má řízení městské policie
na starosti," řekl první náměstek pri-
mátorky Martin Janečka.

Navrhovaná změna tento rozpor od-
straní. A proto  nově pracovník kontro-
ly a inspekce bude přímo podřízen
představiteli města řídícímu městskou
policii. "Nadále ale bude zachován i ko-
munikační kanál směrem k řediteli

městské policie. A to zejména v tom
ohledu, aby byly předávány poznatky
z provedených kontrol využitelné pro
potřeby koncepčního a operativního ří-
zení policie," dodal náměstek Martin
Janečka.

Navrhovaná změna jednoznačně po-
siluje nezávislost postavení orgánu
kontroly a inspekce v organizační
struktuře městské policie a vylučuje
případnou možnost nežádoucích ovliv-
nění výsledků konkrétních šetření.
A to proto, že pracovník kontroly a in-
spekce a prošetřovaní zaměstnanci ne-
jsou součástí téže nedílné odpovědnos-
ti ředitele městské policie za chod
tohoto orgánu obce.

Došlo ke změně postavení kontroly
a inspekce městské policie

Den otevřených dveří
ve zlínských školách

ZŠ Zlín, Křiby 4788,
přidružená škola UNESCO, pořádá ve

dnech 25. a 26. 1. Den otevřených dveří.
Učitelé a vedení školy zvou všechny bu-

doucí školáky a jejich rodiče k návštěvě
školy. Zájemci se mohou seznámit se způ-
sobem výuky a metodami práce v 1. a 2.
ročnících a prohlédnout si vybavení školy.

Vstup do budovy bude umožněn po oba
dva dny v době od 8.30 do 8.40 hodin hlav-
ním vchodem.

Informace: tel. 577 142 075, www.zskri-
by.zlinedu.cz. Mgr. R. Temlíková

16. ZŠ Zlín, Okružní 4685, Jižní Svahy
pro rodiče budoucích prvňáčků 
ve čtvrtek 25. ledna 2007
Přijďte se podívat do vyučovacích hodin

v prvních třídách v 8,  9 a 10 hodin a pro-
hlédnout si naši školu!

10. ZŠ Zlín, Dřevnická 1790
Pokud jste se v říjnu nestihli přijít podí-

vat, máte jedinečnou možnost.  Škola je za-
měřená na matematiku, přírodní vědy a se
sportovními třídami Vás zve ve čtvrtek 
11. 1. 2007 dopoledne na Den otevře-
ných dveří. 

Uvidíte naši školu "od sklepů", přes
učebny, tělocvičny, počítačové učebny, no-
vé odborné pracovny, jídelnu až "po stře-
chu". Navíc se můžete zapojit do programu
"Den otevřených dveří, aneb kdo nevěří, ať
tam běží...". Děti mateřských škol (i budou-
cí prvňáčci) si vyzkouší, jaké to je být ško-
lákem. Žáci 1. - 9. tříd se stanou na celé do-
poledne učiteli. Připravili si nejen zajímavé
hry a soutěže. Budou s dětmi také číst,
psát, počítat, zpívat, zopakují si angličtinu,
zvládnou i "pohybový test". 

Za své snažení budou všichni náležitě
odměněni. Děti a pracovníci školy  

ZŠ Slovenská
Vedení základní školy Slovenská 3076

zve srdečně rodiče i budoucí školáky na
Den otevřených dveří ve čtvrtek 25. ledna
2007 od 8 do 11 hodin. Vstup do budovy
školy bude umožněn v době přestávek od
7.35 do 7.50 h, od 8.40 do 8.50 h a od 9.35
do 9.55 h. 

Žákům poskytujeme vzdělání podle vzdě-
lávacího programu Základní škola, od škol-
ního roku 2007/2008 podle vlastního škol-
ního vzdělávacího programu. Kromě
běžných tříd jsou ve škole zřizovány také
třídy specializované zaměřené na vzdělává-
ní dětí se specifickými poruchami učení
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskal-
kulie), a to od druhého ročníku. V těchto
třídách se vyučuje maximálně 14 dětí.

Volný čas dětí vyplňují sportovní krouž-
ky, hra na flétnu, kroužek dovedných ru-
kou, dramatický, výtvarný, šachy, kerami-
ka, didaktické hry  a maňáskový kroužek.
Výchovně-vzdělávací aktivity pravidelně do-
plňujeme organizováním ozdravných poby-
tů v přírodě a zájezdy žáků druhého stupně
do Anglie, Chorvatska a výjezdy do předvá-
noční Vídně. 

Škola se nachází ve velmi příjemném pro-
středí Lesní čtvrti, v blízkosti zastávky
městské hromadné dopravy. Součástí školy
je moderní sportovní areál, umožňující žá-
kům dokonalé sportovní vyžití.

Bližší informace na tel. č. 577 210 284,
www.zsslovenska.eu, 577 006 523 dr. Šen-
keříková.
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Ode dne 1. 1. 2007 se zvýšily všechny
typy důchodů (nařízení vlády č. 461/2006
Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007), a to
v průměru o 500 Kč. 

Od tohoto data došlo v sociální oblasti
k řadě významných změn. Ze současných
dávek sociální péče je zrušen tzv. doplatek
do životního minima, příspěvek na výživu,
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu, jednorázové dávky rodičům nezao-
patřených dětí, těhotným ženám a nezao-
patřeným dětem i jednotlivcům (sociálně
potřebným seniorům, občanům se zdra-
votním postižením, i těm, kteří se pře-
chodně ocitli v mimořádně obtížných po-
měrech nebo v nich žijí). Další dávkou,
která již v lednu 2007 nebude existovat, je
příspěvek na zřízení a změnu připojení te-
lefonní účastnické stanice a příspěvek na
její provoz. Určité úlevy budou mít občané
se zdravotním postižením u některých te-
lefonních operátorů (kromě pevných linek
budou nově zvýhodněny i mobilní), ale
podmínky ještě nejsou zcela vyjasněny.
Jakmile se tak stane, neprodleně uvědo-
míme občany prostřednictvím tohoto peri-
odika. Zrušeny budou i další dávky, které
se však prakticky nevyužívají (nebo jen
minimálně), a proto se o nich pro přehled-
nost nebudu zmiňovat. Z dávek sociální
péče tedy zůstanou zachovány pouze
některé z dávek (a výhod) pro občany se
zdravotním postižením (mimořádné vý-
hody pro těžce zdravotně postižené ob-
čany, jednorázové příspěvky na opatře-
ní zvláštních pomůcek, příspěvek na
úpravu bytu, příspěvky na zakoupení,
celkovou opravu a zvláštní úpravu mo-
torového vozidla, příspěvek na provoz
motorového vozidla, příspěvek na indi-
viduální dopravu, příspěvek na zvýšené
životní náklady, příspěvek na úhradu
bezbariérového bytu a garáže a příspě-
vek úplně nebo prakticky nevidomým
občanům na krmivo pro vodícího psa). 

Zrušeno bude také zvýšení důchodů pro
bezmocnost. 

Ke dni 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost no-
vý zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Ten zavedl novou dávku s ná-
zvem příspěvek na péči. Náležet bude
osobám závislým na pomoci jiné fyzické
osoby za účelem zajištění potřebné pomo-
ci. Jeho smyslem je to, aby si občan mohl
sám vybrat, kdo, a popřípadě kde, o něho
bude pečovat. Výše příspěvku bude jiná
u občanů do 18 let a jiná u občanů star-
ších 18 let, a to podle čtyř stupňů závislos-
ti. Do 18 let se tedy bude jednat o 3 000 Kč
(lehká závislost), 5 000 Kč (středně těžká
závislost), 9 000 Kč (těžká závislost) 
a 11 000 Kč (úplná závislost). Nad 18 let
pak o 2 000 Kč (lehká závislost), 4 000 Kč
(středně těžká závislost), 8 000 Kč (těžká
závislost) a 11 000 Kč (úplná závislost).
Občanům, kteří měli před 1. 1. 2007 dů-
chod zvýšený pro bezmocnost, se po tomto
datu jejich stupeň bezmocnosti automatic-
ky překlopí do stejného stupně závislosti
(částečná do lehké, převážná do středně
těžké, úplná do těžké). Tomu bude odpoví-
dat i výše uvedeného příspěvku na péči.
Příklad: Částečná bezmocnost (480 Kč) bu-
de nyní hodnocena jako lehká závislost 
(2 000 Kč), převážná (960 Kč) jako středně
těžká závislost (4 000 Kč) a úplná (1 700 Kč)
jako těžká závislost (8 000 Kč). O čtvrtý
stupeň (úplná závislost - 11 000 Kč) bu-
de občan muset požádat. Občanům, kteří

měli před 1. 1. 2007 důchod zvýšený pro
bezmocnost a určitá osoba pobírala při pé-
či o ně příspěvek při péči o blízkou nebo ji-
nou osobu, se po tomto datu jejich stupeň
bezmocnosti automaticky překlopí takto -
částečná do středně těžké, převážná a úpl-
ná do těžké. Příklad: Částečná bezmocnost
(480 Kč) + příspěvek při péči o jednu oso-
bu blízkou nebo jinou (5 400 Kč) se pře-
klopí do středně těžké závislosti (4 000 Kč),
převážná (960 Kč) nebo úplná (1 700 Kč)
bezmocnost + příspěvek při péči o jednu
osobu blízkou nebo jinou (5 400 Kč) se pře-
klopí do těžké závislosti (8 000 Kč). Zde 
je nutno upozornit na to, že osoba peču-

jící o člověka
s lehkou zá-
vislostí (nebo
s původně při-
znanou čás-
tečnou bez-
m o c n o s t í )
nebude zdra-
votně ani dů-
chodově po-
j i š t ě n a
(ostatní ano,
ale pouze jed-
na pečující
osoba). Rodi-
če, kteří pečo-
vali o dítě těž-
ce zdravotně
postižené vy-

žadující mimořádnou péči, budou od ledna
na toto dítě pobírat příspěvek na péči ve
výši 9 000 Kč. O čtvrtý stupeň (úplná zá-
vislost - 11 000 Kč) bude občan muset
i v těchto případech požádat. Jinak pro-
běhne přechod automaticky. V lednu 2007
zašlou zaměstnanci obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (v našem případě
zaměstnanci odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína) těmto občanům
sdělení, ve kterém bude uvedeno, jaký je
jejich stupeň závislosti a jaká výše příspěv-
ku. Občané v něm budou rovněž požádáni,
aby obratem uvedli osobu, která o ně pe-
čuje, a sdělili, jakým způsobem a kam si
přejí příspěvek zasílat. Protože půjde o vel-
mi složitou akci, lze předpokládat, že
vznikne nejeden problém. Proto - v případě
jakýchkoliv pochybností - doporučuji obrá-
tit se neprodleně na odbor sociálních věcí
Magistrátu města Zlína (detašované praco-
viště v budově bývalého Okresního úřadu
ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, pí Taťána
Křenková - vedoucí dávkového oddělení se-
niorů a občanů se zdravotním postižením,
kancelář č. 109, tel. č.: 577 630 809).

Ke dni 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost
rovněž zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, a zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu. 
K tomuto datu byly zrušeny zákony 
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
a č. 463/1991 Sb., o životním minimu
(oba ve znění pozdějších předpisů).
Smyslem nových zákonů je to, aby výraz-
ně klesl počet lidí závislých na sociálních
dávkách. Aby tedy co největší počet obča-
nů zajistil sobě i svým dětem živobytí
vlastním přičiněním (především vlastní
prací). Nově se zavádí institut existenční-
ho minima, které bude činit 2 020 Kč. Ži-
votní minimum již nebude prostým sou-
čtem životních minim jednotlivých členů
domácnosti, ale bude se snižovat. Nebude
již dvousložkové (částka na výživu a ostat-

ní základní potřeby a částka potřebná
k zajištění nezbytných nákladů na do-
mácnost), ale pouze jednosložkové.
Významné je rovněž to, že budou nově po-
suzovány okruhy společně posuzovaných
osob. I zde dojde k velkému zpřísnění
podmínek. Nově budou například posuzo-
váni pracující rodiče a jejich dospělé ne-
zaměstnané děti, pokud spolu budou
bydlet v jedné domácnosti. Tzn. že absol-
venti škol již ve velké většině nebudou
shledáni osobami v hmotné nouzi (do
konce prosince sociálně potřebnými).
A obráceně  to platí také. Životní mini-
mum jednotlivce (jediného člena domác-
nosti) bude činit 3 126 Kč. Životní mini-
mum osoby posuzované první v pořadí
(u vícečlenné domácnosti) bude činit 
2 880 Kč, u další dospělé osoby 2 600 Kč,
u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let
věku 2 250 Kč, u nezaopatřeného dítěte
od 6 do 15 let věku 1 960 Kč, u nezaopat-
řeného dítěte od 0 do 6 let věku 1 600 Kč.
Při výpočtu se bude začínat existenčním
minimem (nelze ho použít u nezaopatře-
ných dětí, starobních, plných invalidních
důchodců a občanů starších 65 let věku).
Dále bude posuzováno, zda občan uplat-
nil všechny nároky a pohledávky, využil
svůj majetek ke zlepšení své finanční si-
tuace, je veden v evidenci úřadu práce,
snaží se zvýšit si příjem vlastním přičině-
ním - především vlastní prací. Za všechny
tyto náležitosti bude odměňován "bonu-
sy", takže se může dostat až na částku ži-
votního minima. Dále bude zvýhodněn
300 Kč měsíčně, když si bude prokazatel-
ně hledat zaměstnání (finanční prostřed-
ky např. na telefon, poštovné a cestovné).
Bude-li nucen dodržovat dietu, bude i ta-
to skutečnost zohledněna (částka se bude
lišit dle typu diety, nově se zavádí i dieta
v těhotenství a v době kojení dítěte).
Občanům, kteří dlouhodobě setrvají ve
stavu hmotné nouze, bude nejdříve od 
1. 1. 2008 zvýšena částka na živobytí
o 600 Kč měsíčně. Do příjmu se nově bu-
de započítávat pouze 70 % příjmu z výdě-
lečné činnosti a 80 % příjmu z nemocen-
ských dávek a z podpory v nezaměst-
nanosti a při rekvalifikaci. Budou posky-
továny tři dávky: Příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení (neplést s příspěv-
kem na bydlení vypláceným odborem stát-
ní sociální podpory úřadu práce, nárok
bude tam, kde příjem všech osob trvale
hlášených v domácnosti nepřesáhne
1,3x životního minima, žadatel musí mít
v bytě či v domě trvalý pobyt a musí k ně-
mu být v nájemním či vlastnickém vztahu)
a mimořádná okamžitá pomoc (je speci-
fikováno pět jejích druhů, bude se tedy
prakticky jednat o pět typů dávek, přičemž
i zde platí, že se pravidla zpřísnila). Na zá-
věr je nutno dodat, že celý systém bude
oproti stávajícímu stavu nejen přísnější,
ale i nepoměrně složitější. Vzhledem k to-
mu, že v zákoně jsou určité nedokonalos-
ti, a rovněž i vzhledem k tomu, že státní
programové vybavení není v době psaní to-
hoto příspěvku ještě uspokojivě dokonče-
no, předpokládáme, že bude nutno využít
alespoň části přechodného období (maxi-
málně do konce dubna 2007), kdy bude
u stávajících klientů (nebo u jejich části)
dávka vyplácena v prosincové výši. V pří-
padě, kdy by došlo k poškození klienta,
mu bude rozdíl následně doplacen.

Ing. Jana Pobořilová,
vedoucí odboru sociálních věcí MMZ
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Objevitel léku proti AIDS
přednášel na univerzitě

ZNÁMÁ-NEZNÁMÁ MÍSTA V NAŠEM MĚSTĚ
Většina z nás se domnívá, že Zlín doce-

la dobře zná. Někteří jsou si jisti větší mí-
rou znalosti zlínské historie, někteří z nás
spíše vědí, kde je jaká restaurace, disko-
téka, snad i divadlo, knihkupectví, kino.

Jak jsem se přesvědčila docela nedáv-
no, jsou místa, o kterých vědí jen pamět-
níci - mladší generace o nich ostatně ani
nic vědět nemůže, neboť ona místa již ne-
existují. Tedy konkrétně - je místo ve sta-
rých Malenovicích, které pamětníci znají
jako bývalý starý hřbitov a kde je dnes
jen kus trávníku (naproti Sokolovny).

Dne 17. 11. 2006 jsem měla tu čest být
při odhalení pamětní desky a zasazení pa-
mětního stromu na onom místě. Právě
tam, kde (jak jsem se postupně dozvídala)
byla krásná, drobná sakrální stavba. Ano,
stávala tam kdysi kaple svaté Rosalie. Na
náklady bratrů Grošových - dědiců roz-
sáhlého, avšak  dosud restitučně ne zcela
vypořádaného majetku, byla vyhotovena
skromná deska a byl zasazen strom. To
aby se nezapomnělo, co kdysi stávalo,
zdobilo, zkrášlovalo Malenovice. Dovolím
si připomenout některá fakta z historie
zmiňované kaple.

Byla postavena na pozemku založeného
a vysvěceného hřbitova roku 1700 tehdej-
ším majitelem Malenovic. Kaple byla zasvě-
cena sv. Rosalii, menší Sedmibolestné Pan-
ně Marii - ta měla chránit především proti
morové ráně. Hrabě Leopold Šternberk po-
té v roce 1835 tuto stavbu rozšířil a pozdě-
ji ji nechal  přeměnit v rodinnou hrobku.
V roce 1701 nechal vyhotovit listinu, ve
které upravil financování provozu kaple.

Po zrušení tzv. starého hřbitova - v ro-
ce 1982 se měla zatravněná plocha stát
přirozeným centrem budoucího parku.
Kaple byla zapsána mezi kulturní památ-
ky chráněné státem. 

V sedmdesátých letech minulého sto-
letí však město Gottwaldov - které se
stalo majitelem kaple, neprojevovalo ja-
koukoliv snahu o zachování a údržbu
této stavby. Postupné "plánovité" chát-
rání, posilované vandalstvím, postupně
devastovalo kapli. Ministerstvo kultury
tehdy opakovaně apelovalo na to, aby se
město Gottwaldov zhostilo své povinnos-
ti a zahájilo sanační práce. Reakce - nic,
žádná odpověď. Vrcholem snahy jak ne-
návratně zničit sakrální památku byl
tzv."omyl" jistého bagristy, který kromě
zbourání staré márnice silně poškodil
i památkově chráněný objekt. Tehdejší
zástupci technických služeb se zapřísa-
hali, že k poškození došlo opravdu jen
náhodou. Hned poté následovalo rychlé
rozhodnutí tehdejšího národního výboru
na odstranění kaple sv. Rosálie.

Jediný člověk, který v sobě našel dost
odvahy vzepřít se, byl tehdejší ředitel
Oblastní galerie v Gottwaldově pan Josef
Mikeš. V roce 1986 vydal rozhodnutí, že
se neupouští od památkové ochrany ka-
ple, avšak čas neúprosně pracoval.
Totálně a záměrně zanedbaná péče,
vandalství, atd. bylo zakončeno rozhod-
nutím ruiny kaple definitivně odstranit.
V roce 1987 byly ubohé zbytky kdysi
krásné a vážené stavby zdemolovány. 

PS - onen  bagrista a řidič nákladního
vozu, kteří zapříčinili poškození kaple,
dostali pokutu ve výši 1 400 korun.

Až půjdete vy, kteří čtete moje slova,
kolem místa, jež patřilo a jistě ještě pat-
ří do zlínské historie, zkuste se na chví-
li zamyslet nad osudem kaple sv.
Rosálie. Ostatně zůstal z ní zvon, který -
válící se v blátě u silnice - zachránil
a uschoval pan Olšina z Malenovic.

Irena Ondrová  

Mimořádně zajímavou přednášku svě-
toznámého vědce prof. RNDr. Antonína
Holého, DrSc., dr. h. c., s názvem Nový typ
antivirotika a jeho použití, uspořádali na
sklonku loňského roku na Fakultě tech-
nologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Setkala se s obrovským zájmem  studen-

tů, pedagogů a za-
městnanců uni-
verzity, ale i široké
veřejnosti. 

Antonín Holý
(na snímku) je ře-
ditelem Oddělení
chemie nukleo-
vých kyselin Ústa-
vu organické che-
mie a biochemie
Akademie věd ČR.
Vývojem prepará-
tů proti virům se
zabývá již více než

40 let. Je tvůrcem prozatím nejúčinnější-
ho léku proti nemoci AIDS. Jeho lék jmé-
nem Viread, který zastavuje rozmnožování
viru HIV, pomáhá nemocným v Evropě,
Americe a Japonsku. Známý je i jeho pre-
parát Hespera proti nebezpečné žloutence
typu B. -jb- 

V poslední době se hodně mluví o spo-
lupráci evropských zemí, děti ovládají te-
oretické znalosti o Evropské unii, ale
v praxi kromě zahraniční dovolené s rodi-
či si toho nemohou mnoho vyzkoušet.
Škola ZŠ Komenského I Zlín se to roz-
hodla změnit. Přihlásili jsme se do mezi-
národních projektů Socrates/Comenius I
a podařilo se nám uspět. Našimi partnery
pro následující tři roky se staly ZŠ 
M. Hattalu z Dolného Kubína na
Slovensku a základní škola v Chrzanowě
v Polsku.

Letošní projekt Já a můj region zahr-
nuje spoustu aktivit žáků a pedagogů na-
ší školy i škol na Slovensku a v Polsku,
partnerské schůzky a každoroční závěreč-

né setkání všech tří škol.
V tomto školním roce například před-

stavíme Dolnému Kubínu i Chrzanowu
baťovskou architekturu na Zlínsku, se-
stavíme krajovou kuchařskou knížku,
předvedeme lidová řemesla, jako jsou pa-
ličkování, drátování a výroba tradičních
kraslic, ale i lidové zvyky masopust, vyná-
šení Morany, pálení čarodějnic, zajedeme
do skanzenů v Rožnově pod Radhoštěm,
do Modré aj.

Už teď přemýšlíme o dalším pokračová-
ní projektu, kdy nás čekají témata Já
a moje město a Já a moje škola.

Mgr. Darina Sotolářová,
ZŠ Komenského I, 

Havlíčkovo nábř. 3114

ZŠ Komenského I v mezinárodním projektu

PROJEKT ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, OKRUŽNÍ

Koncem loňského školního roku jsme vypra-
covali dvouletý projekt Zlín pod lupou, který je
součástí celorepublikového projektu Krajina za
školou, dotovaného z prostředků státní infor-
mační politiky ve vzdělávání. Navázali jsme na
úspěch našich žáků v krajské soutěži Krajina
včera a dnes. Obsahem projektu je dokumen-
tovat kulturní, sociální a přírodní podmínky
Zlína a porovnávat je s minulostí. Historické
snímky starší 50 let budou žáci srovnávat se
současnými vlastními fotografiemi pomocí 
speciálního počítačového programu. Budou
spolupracovat s Muzeem Jihovýchodní Mo-
ravy, okresním archivem v Klečůvce, budou
vyhledávat pamětníky, kronikáře... 

Výsledky své práce budou žáci publikovat
na internetu a projekt bude zařazen do data-
báze obdobných projektů vznikajících napříč
Evropou. Učitelé společně s žáky vytvoří e-lear-
ningové výukové jednotky, které tak budou
moci využít  i další školy.

Mgr. Svatava Škrabalová,
vých. poradkyně ZŠ Zlín, Okružní 4685

Zápis do 1. třídy
15. LEDNA  OD 9 DO 16 HODIN

Základní škola Zlín, Kvítková 4338
(tel.: 577 213 405), škola s rozšířenou výu-
kou jazyků, www.zskvitkova.cz

Rozšířená výuka cizích jazyků (RVJ) začí-
ná od roku 2007/2008 již od 1. ročníku,
druhý jazyk si žáci volí v 5. třídě.  

Kvůli plynulé organizaci zápisu prosíme
rodiče, aby si v týdnu od 8. do 12. 1. 2007
vyzvedli v době od 7 do 15 hodin v kancelá-
ři školy pořadové číslo s časovým údajem,
kdy mají se svým dítětem zápis absolvovat. 

(Při zápisu je nutné předložit občanský
průkaz rodiče a rodný list dítěte.)  

ZLÍN POD LUPOU

Zlín partnerem sportovního a kulturního areálu Březnice
ZLÍN - Obec Březnice oslovila město

Zlín se žádostí o uzavření dohody o part-
nerství v rámci projektu "Sportovní a kul-
turní areál Březnice". S realizací by
Březnice měla začít v roce 2007.

V rámci projektu bude vystavěn víceú-
čelový areál, který naváže na stávající fot-
balové hřiště. Dále bude vybudováno zá-
zemí pro sportovce, diváky a návštěvníky,
včetně sociálního zařízení a možnosti ob-
čerstvení. V další fázi projektu budou vy-
budovány univerzální hřiště na tenis, vo-
lejbal, odbíjenou, dětský koutek a pódium

pro pořádání společenských akcí. Celý
areál bude bezbariérový.

Vzhledem k tomu, že areál bude zhru-
ba dva kilometry od Zlína, dá se předpo-
kládat, že jej budou využívat i občané
Zlína. Podle nového územního plánu are-
ál navazuje na cyklostezku Pod Fabián-
kou a projíždějící cyklisté budou mít
možnost se v něm občerstvit či si ne-
chat provést odborný servis kol. I z těch-
to důvodů zlínští zastupitelé s partner-
stvím města Zlína v projektu souhlasili
a schválili jej.
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V loňském roce převzal útvar hlavní-

ho architekta nepřehlédnutelné množ-
ství žádostí o stanovení podmínek pro
regeneraci bytových domů na Jižních
Svazích. Považujeme za prospěšné in-
formovat především obyvatele Jižních
Svahů o způsobu řešení této problema-
tiky i důvodech, které vedly k požado-
vaným podmínkám pro regeneraci by-
tových domů.

Jižní Svahy ve své 1. etapě z let
1972 - 1980 architektů Jiřího Gřegor-
číka a Šebestiána Zeliny (dílčí spolu-
práce architekti Vladimír Vyhňák,
Antonín Adamík, František Dohnal,
Miroslav Cekota) patří nepochybně
k tomu nejlepšímu, co bylo v našem
městě postaveno. V kontextu doby
vzniku sídliště byla výstavba této
městské části ojedinělým počinem jak
z hlediska urbanistického, tak archi-
tektury. Navzdory centrálním norma-
lizátorům tehdejšího ministerstva pro
technický a investiční rozvoj,  pro kte-
ré byl prioritním faktorem nové sou-
středěné výstavby ukazatel hustoty
obyvatel na hektar, se podařilo archi-
tektům nevídané. Obytný soubor se
v jejich podání změnil na městskou
čtvrť se skvělým urbanistickým kon-
ceptem, s širokou nabídkou typů by-
tových domů od bodových přes teraso-
vé, chodbové až po malé byty
v segmentovém domě i rodinných do-
mů řadových a terasových. Princip ur-
banistického konceptu anglického za-
hradního města, tedy obytné domy
rozptýlené v zeleni, uplatněný v obyt-
ných čtvrtích Baťovy éry, byl v urba-
nistické koncepci Jižních Svahů geni-
álně transformován na bytové domy
a doplněn o veřejné stavby - obchody,
služby, školy, školky, jesle, restaura-
ce, hřiště, podzemní garáže. Ty se sta-
věly ve své době rovněž neobvykle,
souběžně s byty. Celek je osazen do cí-
leně založené zeleně (sadové úpravy
ing. Kozová, ing. Tuzarová).

Typizace bytových domů vnímaná ja-
ko nutné zlo byla architekty posunuta
do polohy chtěného. Obklady cihelným
páskem navazují na zlínskou tradici
režného zdiva. Jsou  kombinovány
s pohledovým betonem, ztvárněným
skutečně "pohledově" s reliéfní povr-
chovou strukturou, která je ukázkou
promyšleného použití jinak zprofano-
vaného typizovaného výrobku k neoče-
kávanému, překvapivě dobrému vý-
sledku. Vše je doplněno detaily v bílé -
okna, výplně zábradlí. 

Začátkem tohoto století postupně do-
cházelo ke změně vlastnických vztahů,
z uživatelů bytů se stali majitelé.
Bytové domy a byty v nich byly v té do-
bě na hranici únosného opotřebení.
Noví majitelé musí řešit stavební úpra-
vy svých domů. Doporučujeme řešit re-

konstrukce komplexně pro celý bytový
dům, ne po jednotlivých bytech. Tak je
zaručen dobrý výsledek vzhledu domu
i ekonomická výhodnost rekonstrukce.

Jedním ze startovních impulsů k roz-
sáhlým stavebním úpravám, popř. 
rekonstrukcím bytových domů, byl
Program PANEL. Jeho cílem je usnad-
nit financování komplexních oprav by-
tových domů postavených panelovou
technologií nebo bytových domů posta-
vených v některé z typizovaných kon-
strukčních soustav. Tento dotační pro-
gram je upraven Nařízením vlády 
č. 299/2001 Sb., ve znění Nařízení vlá-
dy č. 325/2006 Sb. Velký důraz při po-
skytování této státní dotace se klade na
odstranění statických poruch a zlepše-
ní tepelně technických vlastností do-
mů. Program PANEL obsahuje dva zá-

kladní nástroje podpory - dotace na
úhradu části úroků ve výši 4 % ročně
a poskytnutí cenově zvýhodněné záru-
ky k zajištění úvěru na financování re-
vitalizace domu.

Po komplexním vyhodnocení jednot-
livých etap výstavby Jižních Svahů
útvarem hlavního architekta ve spolu-
práci s oslovenými odborníky a politic-
kou reprezentací radnice bylo rozhod-
nuto klást důraz na zachování kvalitní
panelové výstavby v jihozápadní lokali-
tě Jižních Svahů. Území zahrnuje eta-
py, které mají v souvislosti s dobou
vzniku vysokou urbanistickou a archi-
tektonickou hodnotu a které navazují
na tradiční výstavbu ve Zlíně. Z těchto
důvodů je s mírnými odchylkami regu-
lována zástavba jednotně pro celou tu-
to lokalitu. Jde především o opětovné
použití cihelných pásků při zateplování
domů, o barevnost omítaných ploch
(původních betonových panelů), vý-
stavbu nových balkonů, resp. lodžií
a jejich zasklívání.

Obnova cihelného pásku jako finální
povrchové úpravy je investory nejdis-
kutovanější téma regenerace, protože
je ekonomicky náročnější. Je to však
jeden z mála striktních požadavků,
které vůči vlastníkům domů 1. etapy
Jižních Svahů uplatňujeme. Důvodem
je zachování ojedinělé estetické kvality
celku i detailu, navázání na tradici
zlínské architektury. Zachování původ-
ního povrchu s cihelným páskem pro-
jednala a odsouhlasila komise výstavby
a územního rozvoje a následně celá
Rada města Zlína v roce 2006.

Za prioritní při řešení regenerace by-
tových domů v 1. etapě v jihozápadní
lokalitě Jižních Svahů považujeme:

1. ZATEPLENÍ FASÁD 
K nejpalčivějším problémům regene-

race bytových domů patří zcela nevy-
hovující tepelně izolační vlastnosti ob-
vodového pláště. Termovizní měření
fasád jednoho z bytových domů, které
měl ÚHA MMZ k dispozici k nahlédnu-
tí, odhaluje "tepelné díry" v obvodových
stěnách a je velmi pádným argumen-
tem k zateplení objektů. V otázce, jak
řešit finální úpravy zateplené fasády,
přistoupil ÚHA po pečlivém zvážení
a širší diskuzi odborníků ke kompro-
misnímu řešení. Aby nebyla zcela po-
přena původní architektonická kon-
cepce bytového domu, vyžadujeme
obnovit cihelný pásek na těch čás-
tech fasád, kde byl. Obnova struktu-
rovaného povrchu betonových pane-
lů zůstává v oblasti science fiction,
tady pod tíhou reality připouštíme
standardní zateplovací systémy s fi-
nální povrchovou úpravou tenkovrst-
vou omítkou, optimálně s hrubozrn-
nou strukturou nebo drásanou
úpravou v barevném odstínu identic-
kém s pohledovým betonem. Rovněž
jsme upustili od přepisu rastrového
členění fasády, tvořené panely, přesto-
že panelový rastr dodává domu charak-
teristický vzhled s příhodným měřít-
kem. 

Stavební řešení objektů odpovídá
normám a předpisům platným v době
realizace. Navrhované postupy regene-
race však musí vyhovovat současným
požadavkům. Jedním z nejdůležitějších
kriterií, na která jsou regenerace zamě-
řeny, je požadavek na snížení spotřeby
tepla na provoz objektů. Stavební opat-
ření zaměřená na úsporu energií ne-
mají dopad pouze na energetické vlast-
nosti budov. Např. pomocí dodateč-
ných tepelných izolací se dosáhne
značného zlepšení mechanických vlast-
ností objektu (zmenší se objemové tep-
lotní a vlhkostní dilatace) a zabrání se
zatékání srážkové vody styky a spoji
panelů, což je nejčastější závada pane-
lových budov.

Snížení spotřeby tepla na vytápění
v panelových objektech se řeší násle-
dujícími opatřeními:

a) dodatečné tepelné izolace stěno-
vých konstrukcí, střešních kon-
strukcí a stropů pod či nad nevy-
tápěnými prostory,  

b) repasí, úpravou či výměnou oken
a vnějších dveří za okna a dveře
s výhodnými tepelně technickými
vlastnostmi.

2. NÁHRADA ZAVĚŠENÝCH 
BALKONŮ 

buď jejich replikami, nebo systémem
polozapuštěných lodžií. Dáváme před-
nost zachování původní architektonic-
ké koncepce, tedy opravě či výměně

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA
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stávajících balkonů. Způsob stavebně
technického řešení je ověřen i v praxi.
Zájem vlastníků bytů o zvýšení stan-
dardu bydlení záměnou balkonů za lo-
džie se zvětšením užitné plochy je
značný, proto připouštíme náhradu
zavěšených balkonů systémem polo-
lodžií. Nosným systémem pro ně jsou
standardní prvky na celou výšku ob-
jektu ("žiletky"). Všechny nové prvky
musí mít jednoduché geometrické tva-
ry. Mnohdy jsou vlastníci bytů naklo-
něni netradičním novotvarům se zko-
senými hranami, jakési košatosti
tvarosloví, rozehranosti v barevném ře-
šení. Každého přesvědčujeme, že platí
osvědčené "v jednoduchosti je síla"
zvláště, jde-li o objemově výrazné ob-
jekty přesahující  měřítko blízké člově-
ku, uplatňující se v dálkových pohle-
dech především z centra města. Tady je
lpění na původním koncepčním řešení
typizovaných objektů jednotné barev-
nosti rozptýlené v zeleni na místě. 

3. ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Dalším "evergreenem" Jižních Svahů

je zasklívání lodžií. Ani tomu nebrání-
me, důležité je, jaký typ zasklení se
použije. Lodžie, popř. balkon jsou ar-
chitektonickým prvkem, který základní
hmotu bytového domu "odlehčí", rytmi-
zuje fasádu střídáním plných ploch
a otevřených prostorů stavby. V 1. eta-
pě Jižních Svahů povolujeme pouze
bezrámové systémy zasklení lodžií,
které zůstanou transparentní i při uza-
vření lodžie a opticky téměř neovlivní
stávající vzhled stavby. Výjimku tvoří
sešikmené lodžie bytových domů, tzv.
"hokejek", kde použití bezrámového
systému není technicky možné. V tom-
to případě lze aplikovat subtilní rámo-
vý systém. Zasklení lodžie z bezrámo-
vého systému je posuvné, z otočných
skleněných dílců. V případě zábradlí
s ocelovou výplní s otvory je spodní
část zasklení lodžie (od podlahy lodžie
po horní líc zábradlí) zasklená čirým

sklem nebo čirým polykarbonátem ze-
vnitř lodžie.

Jako houby po dešti se začaly na ce-
lých Jižních Svazích objevovat lodžie
s použitím systému Figolock s výraz-
nými prvky rámů, předokenních rolet
a vodicích lišt. Je to systém, který se
oficiálně nepovoluje a buďte si jisti, že
ti, kteří ho použili, s námi nekomuni-
kovali. Tento systém opticky uzavře lo-
džie a popře princip zmíněné rytmiza-
ce fasády. Architektonický výraz domu
touto stavební úpravou spěje k masiv-
ní a těžkopádné formě. To je v měřítku
tak rozsáhlé městské čtvrti, jakou Jižní
Svahy bezesporu jsou, naprosto nepři-
jatelné. Použití systému zateplení,
resp. zasklení lodžií, Figolock komise
výstavby a územního rozvoje Rady
města Zlína zamítla. 

4. ZÁBRADLÍ LODŽIÍ, DETAILY
Značnou pozornost jsme věnovali de-

tailům nových lodžií. Zábradlí je kovo-
vé, nosné prvky z uzavřených, čtyř-
hranných ocelových profilů, možná je
kombinace s ocelovou pásovinou.
Výplň zábradlí je z plnostěnného ma-
teriálu v barvě bílé, alternativně z ta-
hokovu s oky tvaru kosočtverce. Šířko-
vá modulace svislých nosných prvků
zábradlí je s ohledem na technické
a statické možnosti co největší, aby vý-
sledný vizuální efekt zdůrazňoval hori-
zontální charakter zábradlí. Výplň zá-
bradlí je "naložena" na nosné prvky
z vnější strany. Povrchová úprava oce-
lových prvků zábradlí je žárovým zin-
kováním, možné jsou variantní barevné
odstíny.

Sušení prádla je řešeno teleskopic-
kým nebo svinovacím systémem, výš-
kově osazeným tak, aby horní líc sušá-
ku nebyl výše než horní líc madla

zábradlí. Touto úpra-
vou sledujeme "vizuál-
ní očistu" domů od
vlajícího prádla, obou-
stranně výhodnou -
uživatel bytu bude mít
stálý výhled, ať suší,
nebo ne, a kolemjdou-
cím nebude na první
pohled zřejmé, že dnes
máte velké prádlo. 

5. ZASTŘEŠENÍ
BALKONŮ 

je také jeden z ne-
přehlédnutelných ar-
chitektonických prv-
ků. Realizované stříš-
ky válcového tvaru

nad balkony v posledním podlaží ne-
jsou schváleným typem. ÚHA MMZ má
k dispozici typ elegantní rovné proskle-
né stříšky, který jednoznačně doporu-
čujeme.            

6.  VSTUPY 
Častým požadavkem je výměna pro-

sklených vstupních stěn. Pro řešení
vstupů včetně jejich zastřešení u byto-
vých domů na Jižních Svazích je zpra-
cován ve variantách realizační projekt
(zadavatelem projektové dokumentace
je statutární město Zlín, útvar hlavního
architekta, autorem Architektonická
projekční kancelář S.M.S.). Navržené
řešení je kultivované, dotažené v detai-
lech (listovní schránky, domovní zvon-
ky, elektroskříně apod.) a takový vstup
jako jeden z výrazných architektonic-
kých  prvků  povyšuje dům do katego-
rie domova.  Pro výměnu vstupních
stěn bytového domu doporučujeme
použít modelový typ vstupu podle uve-
deného projektu. Projekt je k dispozici
na ÚHA MMZ.

7. VÝMĚNA OKEN 
A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

je nejfrekventovanějším požadavkem
vlastníků bytů. Tady uplatňujeme zá-
sadu - nová okna mohou být plasto-
vá, musí být stejné velikosti, stejného
členění a v původní bílé barvě. Vnější
parapety oken doporučujeme rovněž
bílé.

V dalších etapách výstavby Jižních
Svahů uplatňujeme standardní poža-
davky, barevnost zateplovaných fasád
musí kopírovat původní řešení fasád
s odstíny červenohnědé a šedé. Dilema
s použitím cihelných pásků je reduko-
váno většinou jen na soklové části by-
tových domů.

V letošním roce začal platit nový sta-
vební zákon. Jeho tvůrci vsadili na dů-
věru v disciplinovaného občana, který
chce sám, bez úřední kurately, dodržo-
vat platné zákonné normy. Spolu s au-
tory nového stavebního zákona věříme
i my, že vlastníci bytů budou při sta-
vebních úpravách svých domů respek-
tovat uvedené zásady a výsledkem bu-
de harmonické prostředí, se kterým se
ztotožní jako s místem svého domova.

Alena Nožková, 
ÚHA MMZ

Prameny:
- Kronika moderní architektury

Gottwaldova, akad. arch. Eduard
Staša

- článek z konference "Regenerace
panelových budov 2005", Ing.
Jaroslav Šafránek, CSc. 

- článek "Přelet nad sídlištěm Jižní
Svahy 2003", Ing. arch. Pavel Novák

- Program Panel

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA



je hazardu, přepadává lidi, krade a neštítí se ani zabít -
až jednou. Režie: Gavin Hood

19. - 21. ledna  v 17 hodin 
a 22. - 24. ledna v 19.30 hodin
BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnáv-
ku slavnoj kazašskoj narodu
USA-2006-84 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Komedie plná mystifikací a neslušného a nekorektního
humoru. V hlavní roli Sacha Baron Cohen. 
Režie: Larry Charles

19. - 21. ledna v 19.30 hodin 
a 22. - 24. ledna  v 17 hodin
DOBRÝ ROČNÍK
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Každý jednou dospěje - možná... Komedie s Russellem
Crowe, Albertem Finney a Marion Cotillard v hlavních
rolích.                                                                        
Režie: Ridley Scott                                                       

25. ledna v 17 a v 19.30 hodin          PROJEKT 100
TAXIDERMIA
Maďarsko -2006 - 91 min - titulky-premiéra-AČFK-(15)
Příběhy děda, otce a syna, jež se odehrávají ve třech dě-
jinných obdobích.                                                        
Režie: György Pálfi

26. - 28. ledna v 17 a v 19.30 hodin 
a 29. - 31. ledna jen v 17 hodin
PRÁZDNINY
USA-2006-135 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život! Komedie
s Cameron Diaz, Kate Winslet a Jude Law v hlavních ro-
lích. Režie: Nancy Meyers

29. - 31. ledna v 19.30 hodin
DOKONALÝ TRIK
USA-2006-130 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Díváte se pozorně?  Napínavý příběh plný překvapení 
a nečekaných odhalení hledá hranice mezi možným 
a nemožným. Režie: Christopher Nolan

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

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

6. 1. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA -73 minut
Perníková chaloupka, Psí kusy, Krtek a para-
plíčko, Tylínek a další.

13. 1. PŮLNOČNÍ PŘÍHODA - 61 minut   
Loupežnická pohádka, A neříkej mi Vašíku,
Půlnoční příhoda a další.

20. 1. POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I . - 62 minut
Štaflík a Špagetka - Sportovci, Krtek ve snu,
Štaflík a Špagetka - Stavebnice a další.

27. 1. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - 65 minut
Sněhová královna, Pokusníček, Malý tygr 

tel. 577 103 284
Začátky představení v pátek - neděli v 17 a v 19.30 h, 

pokud není uvedeno jinak, 
v pondělí v 19 h program Kina Art.

1. - 4. ledna   KINO NEHRAJE

5. - 7. ledna v 17 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
USA-2006-89 minut-animovaný-český dabing-Warner
Bros-(0)
Kreslený  příběh o tom, co se vám může stát, když se své-
volně navezete do mravenčí kupky. Režie: John A.Davis

5. - 7. ledna v 19.30 hodin
BORAT: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnáv-
ku slavnoj kazašskoj narodu
USA-2006-84 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Komedie plná mystifikací a neslušného a nekorektního
humoru. Režie: Larry Charles

KINO KVĚTEN

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

10

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

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

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

tel. 577 432 936

1. ledna  KINO NEHRAJE

2. - 3. ledna v 17 hodin
ERAGON
USA-2006-115 minut-český dabing-premiéra-Bonton-
film-(0)   
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezd-
ce... Režie: Stefen Fangmeier

2. - 3. ledna v 19.30 hodin
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
USA-2006-109 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Skvostná královna módy Meryl Streepová dusí coby šéf-
redaktorka časopisu pro ženy mladičkou absolventku
žurnalistiky. Režie: David Frankel

4. - 7. ledna v 17 a v 19,30 hodin 
a 8. - 10. ledna  v 17 hodin 
PRAVIDLA LŽI
ČR-2006-115 minut-premiéra-Bontonfilm-(15)
Nevěřte jim všechno, co říkají!
V hlavních rolích Jiří Langmajer, David Švehlík, Petra
Jungmanová. Režie: Robert Sedláček

8. ledna v 10 hodin        FILMOVÝ  KLUB SENIORŮ
BÍLÁ MASAJKA
SRN-2005-131 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Podle autobiografického románu Corinne Hofmanové
vznikl příběh lásky bílé ženy (Nina Hoss) a masajského
bojovníka. Režie: Hermine Huntgeburth

8. - 10. ledna v 19.30  hodin
KUPEC BENÁTSKÝ
USA/Itálie/Velká Británie-2004-138 minut-titulky-pre-
miéra-Blue Sky Film-(12)
Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes a Lynn Collins
v adaptaci slavné hry Williama Shakespeara. 
Režie: Michael Radford

11. - 16. ledna v 17 a v 19.30 hodin 
a 17. ledna v 17 hodin
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-premiéra-Bioscop-(12)
Životní osudy malého českého číšníka podle Bohumila
Hrabala. V hlavních rolích Oldřich Kaiser, Ivan Barnev,
Julia Jentsch, Martin Huba a další.                               
Režie: Jiří Menzel

17. ledna ve 14 hodin       FILMOVÝ  KLUB SENIORŮ
VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
USA/Velká Británie/Itálie/Španělsko-93 minut-BLUE
SKY FILM-(12)
Pokušení, sex, skandály... Každý svatý má minulost.
Každý hříšník má budoucnost. Komedie podle předlohy
Oscara Wilda. Režie: Mike Barker

17. ledna v 19.30 hodin     
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu

PRIME
USA-2005- 105 minut-titulky-Bioscop-(15)
Čerstvě rozvedená 37letá žena si najde mladého milence.
Její psycholožka, se kterou rozebírá své milostné  eska-
pády, má úžasného a dokonalého syna. Co se stane,
když obě zjistí, že se jedná o stejného muže? V hlavních
rolích Uma Thurman a Meryl Streep. Režie: Ben Younger  

18. ledna v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100
TSOTSI
JAR-2005-94 minut-titulky-premiéra-(0)
Příběh obyčejného pouličního kriminálníka, který holdu-

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
8. ledna v 19 hodin (a)
ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE
Německo-2004-113 minut-titulky-premiéra- 35mm-(15)
Adaptace známé knihy francouzského spisovatele
Michela Houelleberqa vypráví příběh dvou čtyřicátníků,
jejichž způsob života šokoval konzervativní společnost.
Režie: Oskar Roehler

12. - 14. ledna v 17 hodin
PŘÍBĚH ZROZENÍ
USA-2006-101 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Jeden z největších příběhů lidstva... V hlavních rolích
Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass.
Režie: Catherine Hardwicke

12. - 14. ledna v 19.30 hodin
POTOMCI LIDÍ
VB-2006-114 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Do nedaleké budoucnosti nás ve své temné a šokující 
vizi uvádí režisér Alfonso Cuarón, který se inspiroval 
slavnou stejnojmennou sci-fi novelou královny detekti-
vek P. D. James.

15. ledna v 19 hodin  (a)
TRANSYLVANIA
Francie-2006-103 minut-titulky-premiéra-Artcam-(15)
S hlavní hrdinkou příběhu Zingarinou (Asia Argento) se
vydáme na cestu do Transylvánie. Režie: Tony Gatlif

19. - 21. ledna v 17 hodin
ERAGON
USA-2006-115 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)   
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezd-
ce... Fantazie o patnáctiletém chlapci Eragonovi. 
Režie: Stefen Fangmeier

19. - 21. ledna v 19.30 hodin
VOLVER
Španělsko-2006- 120 minut-titulky-Falcon-(15)
Když duchové tančí tango... V hlavních rolích Penélope
Cruz, Carmen Maura, Blanca Portillo. 
Režie: Pedro Almodóvar

22. ledna  v 19 hodin    (a)
NIKDO NESMÍ CHYBĚT
Čína-1999-100 minut-titulky-premiéra-AČFK-(0)
Neobvyklý příběh odvážné mladé dívky, která působí ja-
ko suplující učitelka v zapadlé vesnici na čínském ven-
kově. Režie: Zhang Yimou

26. ledna v 17 hodin FILMOVÝ  KLUB SENIORŮ
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
ČR-2006-108 minut- Bontonfilm-(0)                              
Hana je psycholožka - samostatná, emancipovaná. Její
manžel nemá práci. Na svou ženu žárlí, a tak si najde
mladou přítelkyni. V hlavních rolích Jana Janěková,
Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus. 
Režie: Věra Chytilová                           

27. - 28. ledna v 17 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie/Dánsko-2006-78 minut-český dabing-SPI-(0)
V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: prá-
vě přijel Zničehonix, šéfův synovec. 
Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller

26. - 28. ledna v 19.30 hodin
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK
USA-2006-91 minut-titulky-WarnerBros.-(15) 
Staňte se svědky zrození strachu. V hlavních rolích
Jordana Brewster, Tailor Handley. 
Režie: Jonathan Liebesman

29. ledna v 19 hodin         (a)
NAUKA O SNECH
Francie-2006-105 minut-titulky-premiéra-HCE-( )
Laškovná romantická fantazie odehrávající se v chaotic-
kém mozku Stephana Mirouxa. Režie: Michel Gondry 

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

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

7. 1. O ZLATÉ RYBCE - 62 minut
O zlaté rybce, O líném Honzovi, O bílé princez-
ně, Cvrček a pavouk a další.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

L eden  v  ku l tu ře



14. 1. PARAPLÍČKO - 63 minut                               
Paraplíčko, Půlnoční příhoda, Dva mrazíci,
Dvanáct měsíčků a další.

21. 1. V ČERTÍCH SLUŽBÁCH - 68 minut 
V čertích službách, Cvrček a housličky, Ondra
a Sněžný drak a další.

28. 1. SAMETKA - 72 minut 
Devět kuřátek, Zatoulaná ovečka, Cvrček a sle-
pice, Sametka a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

4. čtvrtek v 19 h - 11. abonentní řada
K. Čapek: R.U.R.

5. pátek v 19 h - 4. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: KDO HLEDÁ, NAJDE

6. sobota v 19 h - 8. abonentní řada
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála: 
LIMONÁDOVÝ JOE

11. čtvrtek v 19 h - 10. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE

13. sobota v 19 h - premiéra
William Shakespeare: KRÁL LEAR

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

16. úterý v 10 h
R.U.R.

17. středa v 19 h - 2. abonentní řada
W. Shakespeare: KRÁL LEAR

18. čtvrtek ve 14.30 h - 26. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: KDO HLEDÁ, NAJDE

20. sobota a 21. neděle v 17 h
Z. Fibich - J. Vrchlický: SMRT HIPPODAMIE
Společný projekt Městského divadla Zlín a Fil-
harmonie B. Martinů
Natáčení České televize

22. pondělí v 19 h
N. V. Gogol: 
REVIZOR
Divadlo Husa na provázku Brno
Benefiční představení pořádá Nadace Jana Pivečky

23. úterý  v 10 h - 30. abonentní řada 
a ve 14.30 h - mimo předplatné
N. Tanská - Z. Mikotová: 
PUF A MUF

24. středa v 10 h
D. Wasserman - J. Darion - M. Leigh: 
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

24. středa v 17 h - 21. abonentní řada
KRÁL LEAR

25. čtvrtek v 10 h - mimo předplatné 
a ve 14.30 h - 28. abonentní řada
V. Čtvrtek, J. Skovajsa, O. Klíč: 
RUMCAJS
Divadlo Polárka Brno

25. čtvrtek v 19 h - 3. abonentní řada
KDO HLEDÁ, NAJDE

26. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE

27. sobota v 19 h - 6. abonentní řada
KRÁL LEAR

MĚSTSKÉ DIVADLO

28. neděle ve 14.30 h - 19. abonentní řada
M. Macourek - J. Soprová: 
MACH A ŠEBESTOVÁ
Slezské divadlo Opava

30. úterý v 10 h
V. Peška: 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb Jenom jako

30. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
D. Laurentová: 
DRAHOUŠKOVÉ
Divadlo Kalich Praha

31. středa v 10 h
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

12. pátek v 19 h
Edgar Allan Poe: 
JÁMA A KYVADLO

15. pondělí v 19 h
S. Königgrätz: JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ
A PLÁCAČKOU

23. úterý v 19 h
B. Hrabal - J. Krasula: 
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

Třetí věk současného českého a slovenského dra-
matu 
29. pondělí v 19 h
M. Frydrychová: PANENKA Z PORCELÁNU
Scénické čtení

22. pondělí v 19 h
J. Holcman - K. Semerád: 
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE,
POLETÍME... aneb Neklidná noc

divadlo v Arše
10. středa v 18 h
KLEVETIVÁ STŘEDA
Beseda v knihkupectví Archa o premiéře hry
Williama Shakespeara - Král Lear

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Štefánikova 91, www.malascenazlin.cz   
tel.: 776 575 307

6. 1. Ph. Miniyana: INVENTURY 
(Divadlo Prkno Veverská Bítýška)

Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
7. 1. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka - Začátek představení v 15.30 h, vstupné
40 Kč
11. 1. N. V. GOGOL - ŽENITBA
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
13. 1. T. Dorst: PATŘÍŠ MI! ANEB FERNANDO

KRAPP MI NAPSAL DOPIS
(Divadlo Bez střechy Vyškov)
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
14. 1. U NÁS V NESVÁROVĚ 

ANEB KDO PŘEMŮŽE DRAKA
Pohádka - Začátek představení v 15.30 h, vstupné
40 Kč 
18. 1. MÜSCHMASCH AUTORSKI: 

CO JE V DOMĚ, TO JE O MNĚ
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
20. 1. P. Marcel: NA DOTEK
PREMIÉRA
- komedie o sexu, lžích a internetu, režie P. Nýdrle
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
21. 1. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Začátek představení v 15.30 h, vstupné 40 Kč

MALÁ SCÉNA ZLÍN

DIVADÉLKO V KLUBU

STUDIO „Z“
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Leden  v  ku l tu ře
22. 1. P. Marcel: NA DOTEK
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
25. 1. KDYŽ TANČILA...
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
27. 1. N. V. GOGOL - ŽENITBA
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč

Změna programu vyhrazena
Prodej vstupenek přímo před představením nebo
rezervace na tel. 608 430 172, případně osobní re-
zervace v kavárně Café Malá scéna.

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
František L. Gahura (1891 - 1958)
- projekty, realizace a sochařské dílo do 18. 2. 2007

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Ivan Bergman - architektonická tvorba do 4. 2. 2007

Stálá expozice 
České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století
ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 12, 
13 - 17 hodin. 

Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstav-
ních prostor galerie.

tel.: 577 005 730 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna, 

e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

18. 1. 2007 v 19 hodin, Dům umění
L. v. Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur, 
op. 61
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur Anglická, op. 88
Sólista: Juraj Čižmarovič, housle,  Německo
Dirigent: Stanislav Macura

25. 1. 2007 v 19 hodin, Dům umění
O. Mácha: Sinfonietta č. 2
D. Šostakovič: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1
A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60
Sólista: Jiří Bárta, violoncello
Dirigent: Petr Vronský

1. 2. 2007 v 19 hodin, Dům umění
Operní koncert
W. A. Mozart, G. Rossini, G. Puccini, B. Smetana a další
Sólistky: Jana Jonášová, Hana Jonášová, soprán
Dirigent: Rastislav Štúr, Slovensko

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

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

Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webo-
vé adrese: www.fbmzlin.cz

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

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

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE
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Leden  v  ku l tu ře
velký sál
18. ledna - 13. května 
KRASOHLED
Výstava Krasohled zavádí návštěvníky muzea do první
poloviny 20. století a ukazuje jim, jak v té době trávily
svůj volný čas děti a mládež. 
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 18. ledna v 17 hodin - vel-
ký sál muzea.

malý sál
11. ledna - 22. dubna 
KOROZE
- výstava fotografií Pavla Bezděčky
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 11. ledna v 17 hodin - ma-
lý sál muzea.

spojovací chodba
do 21. ledna 
Výstava Šťastné a veselé Vánoce představuje krásu
a proměny vánočních pohlednic od roku 1900 až do sou-
časnosti. 

25. ledna - 3. června 
Brumovský hrad v proměnách staletí
Příběh významného, původně královského hradu nad
Vlárským průsmykem, který po letech archeologického
výzkumu, následných stavebních úpravách a vybudová-
ní expozice znovu "ožil" a zařadil se mezi nejnavštěvova-
nější památky východní Moravy.
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 25. ledna v 17 hodin - spo-
jovací chodba.

přednáškový sál
19. ledna - 18. března 
EXPEDICE TITICACA. CZ 2004
Jedním z účastníků expedice byl ing. Otto Horský, CSc,
geolog, cestovatel a spisovatel. A také fotograf, neboť ge-
ologie se bez fotografie neobejde. 
Vernisáž výstavy v pátek dne 19. ledna 2007 v 15 hodin
za účasti autora fotografií v přednáškovém sále
Přednáška k výstavě začíná v 16 hodin.

6. ledna 2007
TŘÍKRÁLOVÉ KOŠTOVÁNÍ SLIVOVICE
18 - 20 hodin

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 ná-
vštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem vý-
roby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.

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

KLUB  PŘÁTEL  VÝTVARNÉHO  UMĚNÍ  A KNIHY
Přednáškový  cyklus

9. ledna
KRÁSA  ORLOJŮ  A JEJICH  HISTORIE
Přednáška o nejznámějších a nejkrásnějších orlojích
v naší republice.
Přednáší Ing. Rostislav Rajchl z hvězdárny v Uherském
Brodě. Přednáška bude doplněna promítáním.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
začátek v 17 hodin.

16. ledna
SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÉ KNIHY JUDr. JOSEFA
HOLCMANA
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
začátek v 17 hodin.

23. ledna
PUTOVÁNÍ  STŘEDNÍ  AMERIKOU anebo - Mezi dvě-
ma oceány 
Po stopách cestovatelů ing. Hanzelky a Zikmunda.
Přednáška s promítáním, přednáší JUDr. Libor Bureš ze
Vsetína.
Přednáškový sál Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
začátek v 17 hodin.

Vstupné na přednášky, pro členy KPVU 10 Kč, pro ne-
členy 20 Kč. 

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

Zápis do kurzů na II. pololetí školního roku 2006/07 se
uskuteční 22. 1. 2007 - 25. 1. 2007 od 13 do 17 hodin.
Platba kurzů v hotovosti

Poslední  volná místa v jazykových kurzech 
angličtina, němčina, italština, španělština, francouzšti-
na, ruština pro začátečníky i pokročilé, AJ úroveň FCE 

Pohybové kurzy pro děti   
Klubíčko - cvičení pro 3 a 4leté děti (čtvrtek)
Junior aerobic - pro děti od 4 do 14 let (úterý)

NOVINKY:
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 3 do 4 let (čtvrtek)
ANGLIČTINA pro děti ve věku od 5 do 7 let 

POHYBOVÉ  KURZY PRO DOSPĚLÉ
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro že-
ny i muže.
Kalanetika, fitness jóga, pilates, pilates a jóga, kondiční
pilates, pilates mix, kondiční cvičení, aerobic mix, body
styling, zdravotní kurzy, rehabilitační kurzy pod odbor-
ným vedením, kick box aerobic

Celoročně - kurz psychoprofylaxe, příprava na těhoten-
ství a porod
Každý pátek -  klub maminek, cvičení na balonech (v pá-
tek)
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, Dům kultury, 
informace - tel. č. 728 989 184
ZÁPIS do výtvarných kurzů ve dnech 17. a 18. 1. vždy
od 12 do 17.30 hod. v DK - III. et./322
Výtvarné kurzy pro děti  (5 - 16 let), po st, pá - zahájení
2. 2.
Večerní kresba podle modelu - pá - zahájení 2. 2.
Malířské techniky - zahájení 23. 1. (úterý), 7. 2. (středa)
Kresba a modelování - st - zahájení  7. 2.
Knihařský kurz - čt - zahájení 1. 2.

VÝSTAVA ve III. et. Domu kultury:
Zlínská soukromá VO škola umění, o.p.s.
Studijní kresby podle modelu
do 31. 1. 2007

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel. 577 240 036, 737 504 258, 

e-mail:chp.zlin@charita.cz

4. 1. v 17  h - Slavnostní zahájení prodejní výstavy ob-
razů Jaromíra Lešťanského. 
Jeho  nejnovější tvorbu pod názvem "Zrcadlení" můžete
obdivovat do 30. 1. 2007.

Kreativní tvorba 
S paní Ditou Královou se setkáme:

9. 1. v 17 h - Šití hraček - hračky budeme vyrábět 
z různých látek 

23. 1. v 17 h - Ledové krásy. Zhotovíme si květy z PET
lahví, tentokrát jiným způsobem a spoje-
ním s přírodním materiálem si vytvoříme
celé kytice.                                           

Cena 50 až 100 Kč  za materiál. Z kapacitních důvodů
nutná rezervace týden před uskutečněným kurzem  na
telefon 737 504 258.

Upozorňujeme širokou veřejnost na otevření nové
cukrárny a změnu otvírací doby
Prodejna otevřena: 
po - pá od 10 do 19 hod., so od 10 do 14 hod. 
Cukrárna, Kavárna, Galerie otevřena:
po - pá od 10 do 20 hod., so od 10 do 14 hod., ne od 14
do 20 hod. 
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakáz-
ku.  

GALERIE

DŮM KULTURY
Změna programu vyhrazena!

Komplex obchůdků Chráněného  pracoviště  s výrobky
chráněných dílen otevřen po-pá 10 -19 h, so 10-14 h
a při kulturní akci.  
Kavárna s galerií otevřena pro veřejnost po-pá 10-20 h,
so 10-14 h, ne 14-20 h

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Stálá výstava: Vladimír Suchánek, Ota Janeček,
Herbert Kisza, Olbram Zoubek a další.
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

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

Obrazy ze sbírek autorů: Hofman, Hroch, Kousal,
Tokoš a další.
Otevřeno: po - pá 12.30 - 17.30 hodin  

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA

Smíšená prodejní výstava spolupracujících autorů:
Kuklík, Born, Polcar, Pardy, Svoboda a další.
Akademická malířka Jana Mašíková: 
Obrazy z Provence.
Otevřeno: út-pá 9 - 18 hod., so 9 - 12 hod.
Info: www.galerieatelier.cz

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

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

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

GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

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

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

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

PROGRAM:

4. 1. - 20. 1. ANIMATORÁMA 07 - výstava
Práce vedoucího pedagoga akad. mal. Michala Zemana
a absolventů Ateliéru animované tvorby Ústavu animace
a audiovize Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati. Vernisáž výstavy se uskuteční 
4. ledna v 18 hodin.

24. 1. Koncert - ZUŠ Jižní Svahy, 
začátek v 18 hod., vstup volný

25. 1. - 10. 2. ČLOVĚK A JEHO STOPA - výstava prací
Studenti a pedagogové Gymnázia nám. T. G. Masaryka
ve Zlíně zvou na procházku po stopách tvoření a myšle-
ní v současné výtvarné výchově.
Vernisáž výstavy 25. 1. v 17 hodin. 

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

4. 1. Třídní besídka Arnoštky Machurové, komorní sál,
16.30 hod.

9. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře, komorní
sál

23. 1. Hudební večer, komorní sál, 17.30 hod.
30. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře, komorní

sál 

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

tel.: 577 143 767

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ALTERNATIVA
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ŽÁKOVSKÝ KONCERT
se bude konat dne 24. ledna v 18 hodin v prostorách
Alternativy. Tentokrát se kromě sólistů představí i ko-
morní seskupení.
Srdečně zveme všechny příznivce.

5. PLES ZUŠ
V sobotu 10. února 2007 pořádá Sdružení rodičů při
ZUŠ a ZUŠ v pořadí 5. ples. Uskuteční se v IH Moskva,
začátek je v 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek u ředitele školy od 15. ledna, re-
zervace lze i telefonicky na  577 143 767.

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

www.volny.cz/zusm

23. 1. v 17.30 hod. Žákovský koncert,
zrcadlový sál ZUŠ

V knihovně v Malenovicích bude v lednu instalována vý-
stava prostorových prací s názvem Svítilny.

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

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

16. 1.  Hudební podvečer - sálek školy, začátek v 18 hod.
23. 1.  Školní kolo komorních souborů - sálek školy
30. 1.  NOVOROČNÍ KONCERT -  uskuteční se koncert

žáků ZUŠ Harmonie Zlín v obřadní síni zlínské
radnice. Začátek je stanoven na 18 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce školy.

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793

Hudební obory: klávesové nástroje (keyboardy), kláveso-
vé nástroje - klavír
Věk uchazečů o studium:  4 - 16 let. 
Kontakt: tel.: 577 437 434, 736 102 424, 

e-mail: harmonya@volny.cz
Info: www.volny.cz/harmonya

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321, 

E-mail: info@skolayamaha.wz.cz,
www.skolayamaha.wz.cz

Zápis nových žáků do všech oborů:
Obory pro předškoláky: robátka - krůčky k hudbě -
krůčky rytmus.
Obory pro děti a dospělé: klávesy - zobcové flétny - ky-
tara - el. kytara - baskytara - populární zpěv - divadélko.
Výuka probíhá: 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114, 9. ZŠ,
Štefánikova 2514, 17. ZŠ Křiby 4788
Zapsat se a vybrat místo výuky si můžete:
6. 2.,  15 - 17 hod. ve 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114
7. 2.,  15 - 17 hod.  v 17. ZŠ, Křiby 4788 - Jižní Svahy

Hudební škola Yamaha Zlín pořádá:
Pohádkový karneval pro nejmenší - 4. 2. v 15 hod.
v Masters Of Rock Café na Čepkově

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, 

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

PŘIPRAVUJEME:

24. 2.  VISACÍ ZÁMEK - pokud nevíte, co je to Známka
punku, tak přijďte. 

28. 2.  RYCHLÉ ŠÍPY - Slovácké divadlo Uherské
Hradiště Vám přináší nepřekonatelnou a věčně
vyprodanou komedii. Vstupenky v prodeji od za-
čátku února.

3. 3. VELKÝ REVIVALOVÝ VEČER - přijďte si po-
slechnout největší hity AC/DC, Led Zeppelin,
Accept, Judas Priest a mnoha dalších v podání
kapel Nevím, Flashback, Pakultura nebo The
Gwozdz.

10. 3. TŘI SESTRY -  Průša, Zelená, Kovárna... co víc
si přát?

23. 3. Večer plný reggae, ska a funky! TIMUDEJ
a zlínská SENZACE PŘÍŠTÍHO LÉTA to rozjedou!

MASTERS OF ROCK CAFÉ

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

BESEDY
10. ledna v 17 h: Setkání se spisovatelkou a hereč-
kou Evou Hudečkovou a beseda o její nové knize
Tajemství pražského šotka (sálek hudebního oddělení)
17. ledna ve 13.30 h: Mozart a Salieri - pořad doplně-
ný hudebními ukázkami, ve spolupráci s Domem senio-
rů (sálek hudebního oddělení)
24. ledna v 17 h: Beseda s Josefem Holcmanem o je-
ho nové knize Trvalá bydliště (sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST 
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)

9. ledna 10-12 h: Internet na první pokus (seznáme-
ní s internetem, vyhledávání informací)
16. ledna 10-12 h: Elektronická pošta pro začáteční-
ky (principy elektronické pošty, zřízení poštovní schrán-
ky)
23. ledna 10-12 h: Elektronická pošta prakticky (vol-
ně navazuje na kurz Elektronická pošta pro začátečníky,
práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schrán-
ky)
24. ledna 15-16.30 h: Elektronický katalog knihovny
(hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, re-
zervace, práce se čtenářským kontem apod.) 
29., 30. a 31. ledna 10-12 h: Internet pro seniory (se-
známení se základy práce s počítačem ve WINDOWS,
práce s internetovým prohlížečem, vyhledávání informa-
cí na internetu)

Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním
a referenčním centru knihovny nebo na tel. 577 210 018,
linka 126 nebo 122, příp. na e-mailu tomanco-
va@kfbz.cz. Kurzy jsou bezplatné.

VÝSTAVY 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
do 5. ledna: Voskové Vánoce - výrobky Chráněné díl-

ny Naděje, pobočky Zlín (vitríny)
Ze starozlínských pověstí - výtvarný
obor ZUŠ Štefánikova (chodba v přízemí)

od 8. ledna: výtvarné práce dětí ZUŠ Zlín-Jižní Svahy    

OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY 
leden: Zima maluje - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Kapka vody - práce dětí z výtvarně ekologické
soutěže DDM Astra

OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
leden: Království zimy - MŠ Malenovice, tř. Svobody

DDM Astra, Družstevní 4514, tel.: 577 142 742
Oddělení společenských věd a estetiky 

(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková) 
ddmastra@volny.cz   

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková) 
ddmastra@volny.cz   
13. 1. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední pro-

gram pro všechny děti - od 9.30 h.
Práce ve výt. ateliéru, počítače, hry, soutěže v tě-
locvičně. Vstup zdarma. 

20. 1. "Pět ran do černého" od 19 h. Představení diva-
del. souboru Houpačka.

Novinka: Kurz studené kuchyně - pro začátečníky i po-
kročilé, setkání 1 x v měsíci.

Oddělení ekologie a přírodovědy 
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová) 
simkova.ddmastra@volny.cz, 
petra.brodinova@seznam.cz
15. 1. Krabice plná vody s Ekocentrem Čtyřlístek -

JS, Družstevní ul.
17. 1. Zima v lese - vycházka do lesa plná poznání a her 
31. 1. Den otevřených dveří v malé Zoo Astra - od 13

do 17 h. Více než 15 druhů zvířat v nově uprave-

DDM ASTRA

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
né pracovně. Možnost i pro školy, družiny, MŠ po
dohodě i v dopoledních hodinách. 

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

13. 1.   Sobotní dopoledne na PlayStation 2  
9 - 13 h, DDM Družstevní. Soutěžní dopol. na PS2 pro
děti, spousta her a zábavy. PS2, PC, internet.
16. 1.   Novoroční turnaj ve stolním tenise  
15 - 18 h, 11. ZŠ Zlín - Malenovice. Turnaj je určen pro
děti od 7 do 15 let. Ktg. ml. i st., CH + D. Přihlášky do
turnaje do pátku 12. 1., telefonicky nebo e-mailem.

2. 2.   "Po stopách Yettiho"
- turistická vycházka Malenovice - Zlín  

Sraz v 9.15 h na vlakovém nádraží Zlín střed. Vycházka
zimní přírodou kolem malenovického hradu přes Maják,
hospůdku U Hřiba a z kopce do údolí zpět do Zlína.
Předpokládaný návrat kolem 14 h. S sebou jízdenku na
vlak a kapesné na čaj a bramborák.

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

Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz

PINOKIO - divadelní dílna - zaměřená na propojení lout-
kového a činoherního divadla, základy pantomimy, je-
vištního pohybu, spoluúčast na tvorbě divadelního před-
stavení (loutky, scéna, hudba...) D, CH od 6 let a výše.
Středa 16 - 18 hod., 300 Kč/šk. rok

KALANETIKA - určeno pro studenty a dospělé, cvičí se
v DDM Astra na Jižních Svazích každé úterý od 18.30 do
19.30 h, poplatek 300 Kč/šk. rok

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz

8. 1. Den otevřených dveří - 13.30 - 17.30 h, vstup
volný (ve spolupráci s odd. společ. věd)

19. 1. Krmítko pro ptáčky - 13.30 - 17.30 h, poplatek
25 Kč

2. 2. "S tebou mě baví svět" - Akce pro děti od 6 let,
cena 140 Kč (zahrnuje program a oběd)

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

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

Pravidelné programy:
Pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová), 
úterý - Břišní tance začátečníci, 
středa - Tvořivá středa, Masáže kojenců, Kurz předpo-
rodní péče, 
čtvrtek - Kolo mlýnský, Kurz předporodní péče, 
pátek - Angličtina (I. Tichá), Cvičení maminek (B. Babí-
ková)

PROGRAM: 
8. 1. v 15.30 h Jak připravit děti k zápisu do ZŠ 
- beseda s ředitelem Nedbalem (ZŠ Malenovice,
Komenského 78) v Mateřské škole, ul. Milíčova

9. 1. od 10 h Ukázkové hodiny výuky angličtiny
(ZDARMA) pro předškolní děti

PŘIPRAVUJEME
od ledna 2007 pro maminky na mateřské dovolené výu-
kový program na zvládnutí základní práce na počítači
v rámci nového PROJEKTU NA PODPORU NÁSTUPU
MAMINEK PO MD DO PRÁCE! 

Kurz bude pro maminky ZDARMA, event. hlídání dětí po
dobu výuky zajištěno! 

Podrobnosti a přihlášky od 10. 1. 2007 přímo v MC!

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY,
tel. 577 223 056

Středa 24. 1. od 14.30 do 17 h
Zdobení knih a šanonů

MATEŘSKÉ CENTRUM

Leden  v  ku l tu ře
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AGENTURA PRAGOKONCERT 
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582

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

Připravujeme:
14. 3. Sportovní hala Novesta - legenda světového he-
avy metalu MANOWAR (USA) - velkolepá pódiová show!
Koncert se uskuteční v rámci světového turné DEMONS,
DRAGONS and WARRIORS WORLD TOUR 2007 k nově
vydané desce.

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA MASTERS OF ROCK
2007. 
Festival se uskuteční od 12. do 15. 7. v areálu likérky 
R. Jelínek ve Vizovicích. Headlinerem festivalu se stala
kapel MOTÖRHEAD, k dalším potvrzeným hvězdám pat-
ří HAMMERFALL, RAGE + LINGUA MORTIS ORCHEST-
RA, STRATOVARIUS, DIE HAPPY a spousta dalších.
Předprodej vstupenek exkluzivně v Masters of Rock
Cafe ve Zlíně na Čepkově a na www.mastersofrock.cz

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

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

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

Připravujeme:
9. února v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Dana Bartůňková: LOVU ZDAR
Situační komedie s detektivní zápletkou a vtipnými dia-
logy. Hrají: V. Kratina, J. Obermaierová, P. Oliva, M.
Hudečková, L. Jeník / J. Hána a další.

12. února v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Noel Coward: LÍBÁNKY
Komedie o věčných problémech s láskou a manžel-
stvím... Hrají: J. Langmajer, I. Jirešová / K. Issová, 
J. Čvančarová / M. Válková, J. Teplý ml. / K. Rímský. 

6. března  v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Francis Joffo: PRÁZDNINY SNŮ
Hrají: I. Andrlová / O. Želenská, M. Dvorská / J. Šulco-
vá, V. Beneš / M. Vašinka, L. Zedníčková / J. Zenáhlí-
ková, V. Čech / Z. Pantůček a další.

26. března v 19 hod. - Academia centrum UTB
P. Barrillet a J. P. Grédy: 
ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, P. Filipovská, D. Morávková
/ A. Kačerová, J. Révai / M. Kubačák, J. Ptáčník a dal-
ší.

březen v 19 hod. - Academia centrum UTB
MYSTERY OF THE DANCE 
Velkolepá irská taneční show 

ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub, 

www.sopa.cz, tel.: 577 434 414

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

13. 1.  POZOR! Začátek v 19 hod.          
VEČER BOJOVNÍKŮ II. 
7 zápasů
GLADIÁTORSKÝ ŠERM - EREBUS
PETR KELNER SHOW 
NEJLEPŠÍ ČESKÝ ULIMÁTNI BOJOVNÍK    
Live Music: HOTENTOTI
Vstup: 220 Kč

19. 1. ve 21 h
RAMMSTEIN MEMBERS CLUB
Liberecký Rammstein revival

27. 1. ve 21 hod.
PROGRES & FUTURUM 
Brněnské rockové legendy se vrací!
Zdeněk Kluka, Pavel Váně, Pavel Pelc, Bořek Nedorost,
Roman Dragoun, Miloš Morávek, Jan Seidl, Emil Kopřiva

AGENTURY
Připravujeme:
16. března  
SPECIAL KONCERT - KEN  HENSLEY, legendární klá-
vesista a zakládající člen skupiny Uriah Heep

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

4., 11., 18. a 25. 1. ve 13.30 h - Ruční práce
4. 1. od 11 hod. začíná cvičení pro ženy - ještě jsou vol-

ná místa
10. 1. ve 13.30 h - Receptář
17. 1. v 17 h - Hudební středa - Mozart a Salieri - prav-

da a mýtus
24. 1. Besedování
31. 1. Zábavná středa
Po a čt - dopolední kurzy NJ a AJ
Út a čt - cvičení pro ženy

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 14. 1.
od 14 do 19 hodin a 28. 1. Ples seniorů.

KLUB DŮCHODCŮ, Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání každé pondělí a středu začínají ve 
13 hodin.
Pondělí až pátek od 9 do 12 h stolní tenis, út a čt od 
14 h šipky.

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích 7. 1. a 21. 1. se konají další hudební odpo-
ledne v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná
se vždy v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská
muzika, řízený Miroslavem Františákem.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Každou středu 13.30 - 14.30 h se koná pohodové cviče-
ní pro seniory (pro zdraví a kondici) v Aerobik studiu
D na Pasecké ulici ve Zlíně. Informace na 721 760 136
nebo rytmik@aerobic-zlin.cz

KLUB PARKINSON
Členové zlínského Klubu Parkinson děkují všem přízniv-
cům, zvláště manželům Severinovým, za milé dárky
k Vánocům.

Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na set-
kávání se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kon-
gresovém sále hotelu Moskva. Odpoledne v rytmu se ko-
ná o nedělích 7. a 21. ledna od 15 do 19 hodin.

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

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

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

Kancelář je od Nového roku přestěhovaná do jiných míst-
ností ve stejné budově.

Rodinná poradna (konzultace vedou odborní spolupra-
covníci centra)
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kur-
zy přirozeného plánování rodičovství - ve školách i jinde
dle domluvy, info v kanceláři. 
Příprava snoubenců: cyklus sedmi setkání začne v úno-
ru, hlaste se prosím v naší kanceláři.  

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí každý týden nebo každé dva týdny
od 9 do 11 hod.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

BIG BAND ZLÍN

KLUBY DŮCHODCŮ

Kluby maminek: Zlín-Centrum, Zlín-Velíková, Zlín-Štípa.
Programy zlínských klubů:
Klub maminek Zlín - centrum - čtvrtek v suterénu
klášterní budovy Regina v Divadelní 6  

4. 1. Mše svatá a jak jí porozumět - beseda s P. Ivanem
Fišarem ze Zlína

18. 1. Co jsme dělaly před nástupem na mateřskou do-
volenou?

Klub maminek Zlín-Velíková - každé úterý ve staré ško-
le Velíková 

8. 1. Jak jsme prožili vánoční svátky
15. 1. Malování na sklo  
22. 1. Prohlídka svatebních fotografií - každá si přinese

své album
29. 1. Sáňkování a bobování 
Klub maminek Zlín-Štípa - 1. a 3. pátek v měsíci v pro-
storách kláštera ve Štípě

5. 1. Bobování - sraz Na Výpustě (při špatném počasí
hraní v místnosti KM)

19. 1. Přednáška o výchově dětí 
Modlitby matek - setkání pro maminky a babičky: čtvr-
tek 11. 1. od 9 hod., kaple ve 3. poschodí v Divadelní 6.
Cvičení žen s hudbou: pondělí 19.30 hodin; letos se
místo Orlovny koná v tělocvičně SOU gastronomického,
Štefánikova ul. 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy:
úterý 18 hodin, tělocvična 9. ZŠ, Štefánikova ul.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: 
pondělí 9 a 10 h, úterý 9 hodin; letos místo Orlovny v tě-
locvičně na Zeleném. Další skupinka začne cvičit v úterý
od 10 hodin, můžete se hlásit v naší kanceláři.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi:
pondělí 16 h, 1x za 14 dní, Divadelní 6.  Termíny jsou 
8. a 22. ledna.
Angličtina: v úterý v 9 h mírně pokročilí, v 10 h nejpo-
kročilejší, v 11 h úplní začátečníci. Můžete se ještě při-
hlásit v naší kanceláři.

ZVEME VÁS NA AKCE
Drátkování - čtvrtek 11. ledna od 16 hodin
v Divadelní 6. 
Výroba a zdobení gelových a voskových svíček  - čtvr-
tek 25. ledna od 16 h v Divadelní 6. 

PŘIPRAVUJEME
Kurz aktivního rodičovství 
V průběhu osmi dopolední (vždy ve středu, první setká-
ní bude 7. února) se pokusíme objevit rodičovství z mé-
ně obvyklého úhlu. 
Kurz je určen pro maminky, které jsou na rodičovské do-
volené s malými dětmi. Jedno večerní setkání bude pro
tatínky. Hlídání dětí v průběhu kurzu je zajištěno.
Zájemci se mohou do konce ledna hlásit osobně nebo te-
lefonicky v naší kanceláři. Kurz je pro účastníky zdarma:
tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 

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

4. ledna v 18 hodin
Přednáška: Jeden den na oběžné dráze
Přednáška k právě otevřené výstavě o současnosti kos-
monautiky. Vstupné 40 Kč

9. ledna  18 - 22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč

15. ledna 2007 v 19 hodin
Přednáška: MUDr. Zdeněk Coufal "Cape Canaveral
a Kennedyho kosmické středisko"
Přednáška o Kennedyho kosmickém středisku na
Floridě. Vstupné 25 Kč

23. ledna 2007 18-22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.
Vstupné 20 Kč

27. ledna v 17 hodin
Koncert skupiny FRONTSIZE
Mladá zlínská skupina vystoupí v prostředí zlínské hvěz-
dárny. 
Vstupné 40 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Leden  v  ku l tu ře
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29. ledna, 19-21 hodin
Přednáška: 
Martin Kolařík "Proč už Pluto není planeta?"
Astronomové po 76 letech Pluto vyřadili ze seznamu pla-
net po složité diskuzi. Proč se tak rozhodli? 
Vstupné 25 Kč

30. ledna v 18 hodin
Koncert Jana Buriana
Jan Burian opět přijede do zlínské hvězdárny. Vstupné
130 Kč

Kroužky mladých astronomů
Schůzky se konají každý pátek ve hvězdárně od 17 ho-
din (začátečníci) a 18.30 hodin (pokročilí).  

Výstavy:
Jeden den na oběžné dráze
Výstava o současnosti kosmonautiky. Vernisáž 4. ledna
v 17 hodin. Výstava potrvá do konce února 2007.

Martin Macháček: "Sandra nocturne tribute"
Černo-červená výstava. Grafiky. Texty. Videoinstalace.
Vernisáž 6. ledna v 17 hodin. Výstava potrvá do 8. 2.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 19 do 21 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

Pod Stráněmi 2505, tel.: 577 434 428, 
unie-kompas@volny.cz, www.unko.cz

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 011 947
Klubové večery
Každé úterý od 17 do 18 h

2. 1. Téčkohry
9. 1. Naše - vaše Téčko

16. 1. Výtvarné řádění
23. 1. Naše - vaše Téčko
30. 1. Hrajeme si na divadlo

Středisko pro mládež od 13  let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová,  tel.: 577 018 876
Klubové večery
Čtvrtky od 18 do 19.30 hod.

4. a 18. 1. Naše - vaše Téčko
11. 1.  Asertivita
25. 1. Je to tak, jak chcete aneb Volný večer na vaše té-

ma

Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající
a jejich rodiče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individu-
ální i skupinová práce s dětmi s ADHD, krizová inter-
vence.
Kontakt: 
Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996 

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

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

Nealkodiskotéky: 5. 1. a 19. 1. od 19 do 23 hod.  
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 do 17 let
Účast dětí mladších 13 let není vhodná.

Výlety:  
mládež od 14 let - pravidelně 1. sobota v měsíci, popř.
víkend  
děti 10 - 14 let - pravidelně 3. sobota v měsíci
Informace o akcích a výletech sledujte aktuálně na ná-
stěnkách klubu.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

UNIE KOMPAS

Rodiče s dětmi do 6 let - cvičení, diskuse - út 9 hod. 
Kavárna (po mši sv.) - st  8.30 hod.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá
kopaná, volejbal - viz nástěnky

Program:
6. 1. Tříkrálové vepřové hody

- prostranství před kostelem
13. 1. Ples SKM - kulturní dům Sazovice 

- lístky v předprodeji
19. 1.  Naša Ivanka má narozeniny
31. 1.  Den otevřených dveří

2. 2. Don Bosco show a nealkodiskotéka  

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
Tel.: 608 831 203, 577 222 028

e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz, www.tkfortuna.cz

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé
mezinárodní licence a Mistři republiky v novém reprezenta-
tivním prostředí MASTERS OF ROCK CAFE na OC Čepkov.

Kurzy tance a společenské výchovy Jaro 2007
Mini taneční pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Taneční pro mládež (začáteč. a pokročilí), až 50 % slevy;
Taneční pro vysoké školy (začátečníci a pokročilí), slevy;
Taneční pro dospělé (začátečníci, pokročilí), intenzivní
kurz pro skupinky i jednotlivce.

Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda,
Salsa party a Latino party (také VELRYBA MUSIC BAR
Jižní Svahy).
Baby klub od 5 let 
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na
sportovní společenský tanec. Dodatečný zápis kluků.
Junior klub od 12 let
Systematická příprava pro sportovní společenský tanec.
Individuální lekce a semináře s předními českými
lektory.

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

TANEČNÍ ŠKOLA   A. & A. MĚDÍLKOVI

Zápis do tanečních kurzů
- JARO 2007 od 15. 1. do 12. 2.
Kurzy tance a společenské výchovy, Licence Svazu učite-
lů tance ČR

ZÁKLADNÍ   -   POKRAČOVACÍ   -   SPECIÁLKY
KURZY  pro studenty - žáky středních i vysokých škol
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, mažo-
retková skupina
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk ne-
rozhoduje, 
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 
8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad.
pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

PLESOVÉ FORMACE a taneční vystoupení pro sezonu
2007

NOVINKA! - D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů pro děti a mládež 12-17
let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP- HOP, STREET DANCE
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel: 777 283 877, 775 141 123, 
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

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

3. ledna  v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
Čas, Jižní Korea 2006, 96 min., titulky 

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

TANEČNÍ ŠKOLY

Scénář a režie: Kim Ki-duk 
Může skalpel plastického chirurga zastavit čas? Může ho
zastavit láska? Film byl uveden ve světové premiéře na
41. MFF Karlovy Vary.

10. ledna v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
Short bus, USA 2006, 102 min., titulky 
Scénář a režie: John Cameron Mitchell
Film ukazuje možné způsoby, jak najít odpovědi na stá-
le se vracející otázky: jak milovat a být milován. Jak být
šťastný... 

17. ledna v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
Zítra nehrajeme, USA 2005, 101 min., titulky
Režie Robert Altman. Hrají  Meryl Streep, Woody
Harrelson, a další. Ocenění: Berlinále - Ocenění čtenářů
Berliner Morgenpost

24. ledna v 19.30 hod., vstupné 55 Kč
Život je zázrak (Zivot je cudo), Jug./Francie 2004,
154 min., titulky
Režie Emir Kusturica. Film je další z řady extravagant-
ních a různobarevných filmů tohoto význačného filmaře. 

31. ledna v 19.30 hod., p r e m i é r a, vstupné 55 Kč
Tristram Shandy (a Cock and Bull Story), VB 2005,
92 min., titulky
Režie Michael Winterbottom. Hrají: Steve Coogan, Rob
Bridon, Raymond Waring.
Rozsáhlý román britského pastora Laurence Sterne pat-
ří k anglickým literárním skvostům. 

Tel. 577 914 180, www.zoolesna.cz

V říjnu loňského roku byla slavnostně otevřena nová do-
minanta zlínské zoo - tropická hala Yucatan. Těšit se zde
můžete např. na lenochody, drápkaté opičky, krokodýly,
želvy, sladkovodní ryby a rejnoky. Zcela ojedinělá je flo-
ra haly, vysázeno zde bylo téměř 2000 rostlin v zhruba
300 druzích. V interiéru haly vás navíc zavedeme zpět do
doby, kdy na yucatanském poloostrově uprostřed nepro-
pustného pralesa vzkvétala civilizace Mayů. Do tropické
haly můžete zavítat každý den.
I v chladném období roku je v pavilonech nebo ve výbě-
zích k vidění téměř 220 druhů zvířat včetně nejatraktiv-
nějších, kterými jsou sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi,
lachtani a tučňáci. Zkrátka Lešná ani v zimě nespí a roz-
hodně stojí za návštěvu. Z letošních přírůstků se může-
te těšit např. na mládě medvěda ušatého, dvě žirafy
Rothschildovy či malé plameňáky. 

Otevírací doba (do března): 
areál zoo 8.30 - 16 h, pokladna: 8.30 - 15.30 h
Vstupné:
dospělí 75 Kč, studenti, důchodci 65 Kč, děti 55 Kč
Sezónní slevy (platí v období od 1. 9. do 15. 4.): 
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 30 Kč (neplatí

pro hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené 

o 10 Kč 
- pro školní skupiny dětí s pedagogickým dozorem 

a doprovodem (více jak 10 dětí):
a) vstup bez výukového programu - vstupné 30 Kč/žák
b) vstup s výukovým programem -  vstupné  55 Kč/žák

třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín

Výstavy ve 3. etáži

18. 12. - 5. 1. Život se nám zastavil jen na chviličku
Výstava fotografií ze života onkologicky nemocných dětí.
Připravilo sdružení Šance.

8. 1. - 2. 2. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ
Otrokovice - Trávníky

Výstava v 13. - 15. etáži

27. 11. - 5. 1. European identity
Plakáty na téma evropská identita vytvořili studenti vý-
tvarných škol z osmi zemí Evropy, mimo jiné také
z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

BAŤŮV MRAKODRAP

ZOO ZLÍN

Leden  v  ku l tu ře
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Leden  v  ku l tu ře
Výstavy jsou volně přístupné v pracovní dny od 7 do 17
hodin

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

Krajská nezisková organizace
Sídlo: Santražiny 4224, Zlín

Tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz

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

3. 1. Zahájení kurzů pro děti od 1 roku Klubíčko - mo-
torický vývoj

4. 1. Zahájení výtvarných kurzů pro děti od 2 let
8. 1. Dílnička pro maminky s dětmi

10. 1. Masáže a cvičení kojenců a batolat - měsíční kurz
12. 1. Psychoprofylaxe pro těhotné - porodní asistentka

Romana Gogelová - kurz
15. 1. Loutkové divadlo pro děti
22. 1. a 29. 1. Tvořivá herna pro rodiče s dětmi
Služby: hlídání dětí, herna, klub pro děti, poradenství,
odborná knihovna, PC učebna

Dětská diskotéka na IH Moskva se uskuteční 20. 1.
2007!

Taneční škola pro děti a mládež DOMINO
Tel.: 603 508 153
3. - 1. 1. Zápis do pohybových kurzů pro děti od 3 let
a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, po-
hybová a taneční výchova pro nejmenší děti...)

Dětský klub cestovatelů DOMINO
Tel.: 739 141 082
25. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny
- lyžařský tábor pro děti a mládež od 6 do 17 let 

Pro provoz letních dětských pobytů hledáme táborové
pracovníky do kuchyně (i důchodkyně), na úklid.

Hledáme táborové vedoucí a instruktory, studenty i pra-
cující.

ANGELICA STUDIO, 
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
11. 1. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnosti-
ka na EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů
z konečků prstů
18. 1. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdra-
votních problémů pomocí vaší karmy,  detoxikační pro-
gramy
22. 1. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů
metodou návratu do minulých životů
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Přednáška:
25. 1. E. Vohárová: Kolagen
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
(předprodej permanentek na r. 2007).
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170
nebo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail:
jindra.muzna@quick.cz  

JAZYKOVÉ KURZY
němčiny a angličtiny ve Zlíně - možnost se připojit od
ledna 2007. 
Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo
tel. 577 218 290, 728 961 836.

POBYTY PRO NEZADANÉ:
Lyžování - Jeseníky - Rejvíz: 24. 2. - 2. 3. 2007
Fotoseznamka, poradenství!
Informace: Agentura Harmonie, nám. Míru 61, 760 01
Zlín, tel. 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919, 
info@seznamka-harmonie.cz

SPOLEČNOST ŽIVOT A ZDRAVÍ 
ve spolupráci s církví Adventistů sedmého dne zve na po-
kračování cestopisných přednášek AUSTRÁLIE v sobotu

RŮZNÉ

DOMINO

6. 1. 2007 v 16 hod. v sále modlitebny CASD Malenovice,
Tyršova 1108, vstupné dobrovolné.
Pokračujeme v setkávání O ČEM VŠEM JE BIBLE kaž-
dou první a třetí středu v měsíci na Drofě ve Zlíně. Vstup
je volný, vstupné dobrovolné.

HARMONIZACE TĚLA, MYSLI I DUCHA
Léčím účinnou přírodní metodou různé zdravotní potíže
fyzické i psychické.
Informace a objednávky denně na tel. 776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st., certifikát.

HUDEBNĚ TANEČNÍ 
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA  
Nabízí i ve 2. pololetí  pohybovou výuku pro předškolní
děti v těchto oborech:
Hudebně taneční - pro děti 3 -7 let
Sportovní - Kocouři - pro chlapce i děvčata od 4 do 7 let
Babyškolička - cvičení dětí s rodiči - pro 2-3leté děti
NOVINKA! Sál Čepkov
Tančíme s Barbie vílou, úterý od 16 hod.    
Hudebně pohybový a dramatický kurz pro děvčata od 
4 do 7 let - tanec, aerobic, hry 
Zápis od 17. 1. na tel. 607 606 928,  www.kotata-zlin.cz

AGENTURA VICTORIA
Tel.: 777 58 53 11 nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
11. 1. v 16 hod.
Frost art
Ledové dekorace na sklo. Vyrobíte si pomocí této techni-
ky zajímavé vázičky a dva svícínky. Místo konání: rege-
nerační a masérské centrum Elisté, Vodní 105, Zlín

25. 1. v 16 hod.
Malování na keramiku za studena
Namalujete si vlastní kachli (jako obrázek), kterou si na-
lepíte do dřevěného rámečku. 
Místo konání: regenerační a masérské centrum Elisté,
Vodní 105, Zlín

TERAPIE, ODBLOKOVÁNÍ, PORADENSTVÍ
Alexandra Dubská, Kineziologie Světla
Telefon: + 420 577 657 520, mobil + 420 776 698 871

STUDENTSKÝ KLUB "POD KÁNOÍ"
Sadová 149, Zlín, www.rr49.cz, kontakt: 608 030 591
15. 1. v 19.15 h - Čajovna s vernisáží fotografií ze

Záhřebu - Pouť důvěry na zemi - Taizé
17. 1. v 19.30 h - Modlitební setkání Taizé
22. 1. v 19.30 h - Manželé Smékalovi. Přednáška na té-

ma: Vztah muže a ženy. 

HOVORY O DOSPĚLÉ VÍŘE
Celoživotní vzdělávání - Mgr. Petr Žůrek, Th. D., 
přednáškový sál, Sadová 149

3. 1. v 19.15 h - Tříkrálová sbírka. Dějiny, společen-
ský, kulturní a náboženský  význam. 

10. 1. v 19.15 h - Nová hnutí a komunity v životě kato-
lické církve v ČR. 

17. 1. v 19.15 h - Uvedení do církevního práva. Přednáší
ThLic. ICLic. František Cinciala. 

24. 1. v 19.15 h - Slovo života: konkrétní příklady užití
biblických textů. 

31. 1. v 19.15 h - Pastorační plány a programy.

EZOTERICKÝ KLUB KA
zve na pravidelné setkávání každou středu od 17.30 h
a seminář na tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD Věžové 
domy), info tel. 731 109 568

10. 1. v 17.30 h - Povídání o běžných věcech života,
v 18.30 h Transmisní meditace  

24. 1. v 17.30  h - Povídání a hledání řešení problema-
tických situací, v 18.30 h Transmisní meditace   

Tajemství vnitřní síly a moudrosti se koná  20. - 21. 1.
s pokračováním 3. - 4. 2. - dvouvíkendový seminář. Cena
1600 Kč. Bližší info www.ernestina.cz, tel.: 724 104 980.
Lektor  B.Gerychová.

TERAPIE, Sokolská 418
Etikoterapie, kineziologie, su-jok, masáže AFS, ezo-
terika.
Bližší informace na tel. 605 219 030

NADACE HNUTÍ GRÁLU   
pořádá 25. 1. v 17 hod. přednášku na téma "Nebojme se
onoho světa. Přirozené vlivy z neviditelného světa
nás ovlivňují více, než si myslíme". 
Koná se v kinosále Centroprojektu, přednáší ing. Artur
Zatloukal.

3. 11. 2006
Anna a Štěpán Večeřovi, nar. 24. 7. 2006, 

tř. Svobody, Malenovice
Gabriela Zbořilová, nar. 25. 6. 2006, Podlesí
Ema Horáková, nar. 25. 7. 2006, Na Honech
Karel Hřešil, nar. 23. 7. 2006, Podlesí
Eliška Brázdová, nar. 8. 7. 2006, Benešovo nábřeží
Jakub Chovanec, nar. 21. 7. 2006, Lorencova
Lukáš Tomala, nar. 19. 7. 2006, Sv. Čecha, Prštné
Michaela Molková, nar. 14. 7. 2006, tř. T. Bati
Jan Dvořák, nar. 12. 7. 2006, Okružní
Marek Smažinka, nar. 8. 8. 2006, tř. Svobody, Malenovice
Nikola Zatloukalová, nar. 24. 7. 2006, Křiby
Veronika Khainová, nar. 24. 7. 2006, 

Papírenská, Želechovice nad Dřev.
Samuel Rajtar, nar. 11. 7. 2006, Růžová, Louky
Patricie Černíková, nar. 19. 7. 2006, Husova, Malenovice

10. 11. 2006
Tadeáš Štolfa, nar. 26. 7. 2006, Dětská
Eliška Kopčilová, nar. 26. 7. 2006, Okružní
Tomáš Polák, nar. 28. 7. 2006, Štefánikova
Jan Šimek, nar. 13. 6. 2006, Lesní
David Piačka, nar. 26. 7. 2006, U Trojáku
Petr Gahura, nar. 27. 7. 2006, Podvesná
Lucie Čechmanová, nar. 31. 7. 2006, Podlesí
Filip Březík, nar. 26. 7. 2006, Ke Křibům
Emma Zábojníková, nar. 28. 7. 2006, Obeciny
Michael Řezníček, nar. 1. 8. 2006, Okružní
Natálie Kročilová, nar. 31. 7. 2006, Řadovka, Štípa
Tereza Sedláčková, nar. 24. 7. 2006, Fabiánka, Kudlov
Jan Králík, nar. 19. 7. 2006, Podlesí
Tomáš Zetek, nar. 29. 7. 2006, U Trojáku
Tereza Kraváčková, nar. 31. 7. 2006, Pod Mlýnem

24. 11. 2006
Jakub Sochora, nar. 12. 8. 2006, Kotěrova
Nicol Klostermannová, nar. 29. 7. 2006, Újezdy, Příluky
Sára Evelin Sedlářová, nar. 15. 9. 2006, Podlesí
Nela Mudráková, nar. 9. 8. 2006, Zálešná
Tereza Kotasová, nar. 10. 8. 2006, Kúty
Adéla Lutková, nar. 4. 8. 2006, Na Honech
Kateřina Elšíková, nar. 7. 8. 2006, Budovatelská
Lukáš Přikryl, nar. 3. 8. 2006, Horní Dědina, Příluky
Jan Puype, nar. 1. 8. 2006, Za Humny, Kostelec 
Ondřej Dostál, nar. 2. 8. 2006, Prostřední
Lucie Ševečková, nar. 3. 8. 2006, Benešovo nábř. 
Tamara Peloušková, nar. 8. 8. 2006, K. Světlé, Prštné
Eduard Čapka, nar. 13. 8. 2006, Mokrá, Mladcová
Radovan Kostka, nar. 5. 8. 2006, Masarykova, Malenovice
Jonáš Bernátík, nar. 11. 8. 2006, Osvoboditelů
Jakub Vodák, nar. 14. 8. 2006, Dukelská
Bára Slaměnová, nar. 8. 8. 2006, Zarámí
Lukáš Doležalík, nar. 4. 8. 2006, Švermova, Malenovice
Antonín Kolenovský, nar. 25. 7. 2006, Na Vrchovici, Kudlov
Karolína Nedomová, nar. 8. 8. 2006, Padělky 
Patrik Soldán, nar. 7. 8. 2006, Křiby
Tobiáš Březina, nar. 9. 8. 2006, Podlesí

4. listopadu, radnice
Jozef Puna, Irena Vaculová (Zlín, Zlín)
Marek Dočkal, Petra Jasenská (Zlín, Zlín)
Martin Černoch, Zuzana Kučerová (Brno, Zlín)
Michal Ambrož, Olga Albrechtová (Zlín, Zlín)
Petr Pavelka, Petra Huňová (Trnava, Zlín)

10. listopadu, koliba Kocanda
Aleš Michálek, Lenka Hořčicová (Zlín, Zlín)

11. listopadu, radnice
Jaroslav Manďák, Petra Hánová (Zlín, Zlín)
Robert Čížek, Dana Dvořáková (Starý Poddvorov, Zlín)
Jiří Šefl, Ivana Kučeříková (Zlín, Záříčí)
Michal Orava, Markéta Bartošíková (Zlín, Zlín)
Jiří Kliment, Andrea Zámečníková (Zlín, Zakvášov)
Michal Škubal, Kateřina Vičíková (Zlín, Zlín)

SŇATKY - LISTOPAD 2006

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – LEDEN 2007

90 let František Číž              
Jaroslav Vlasák          
Zdenka Patoušová     
Jaroslav Šupík          
Milada Tolarová     
Josefa Neradová        
Marta Krmíčková     

91 let Václav Toman         
Vladimír Voráč          
Anežka Baťová         
Karel Škrlant          
Božena Krajčová      

92 let Růžena Petriczová      
Blažena Váňová          

93 let Blažena Doleželová     
František Pekárek       

Marie Jordová        
Dobromila 

Jadrníčková  
Karel Latner         

94 let Františka Sukupová    
Drahomíra 

Reichelová  
Marie Machačová        

95 let Antonie Doležalová      
Marie Rosíková        
Josefa Vohrnová        

96 let Anežka Šarmanová      
Marie Burešová        

97 let Anežka Kňourková 
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PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA
ZLÍNA ZA ROK 2005 INVESTICE

Vážení občané, 
v tomto dílu finančního okénka se budeme věnovat dalšímu

pohledu na rozpočet statutárního města Zlína za rok 2005.
Zaměříme se na investiční výdaje.

Tab. č. 1 - Struktura investičních výdajů v roce 2005 
v tis. Kč

Oddíl Schválený  Upravený Investiční
rozpočet rozpočet výdaje

31, 32 Vzdělávání 65 500 99 725 86 996
34 Tělovýchova a zájmová činnost 52 750 128 896 84 367
22 Doprava 83 560 98 611 72 817
23 Vodní hospodářství 72 196 92 952 68 099
36 Bydlení, služby a územní rozvoj 107 630 147 915 57 867
33 Kultura, církve 

a sdělovací prostředky 88 855 147 862 43 572
37 Ochrana životního prostředí 38 450 50 687 26 396
61 Územní samospráva 

a státní správa 17 750 20 473 10 835
43 Sociální péče a pomoc 41 732 56 798 7 073
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 850 3 757 3 755
52 Civilní nouzové plánování 1 350 1 260 1 220
35 Zdravotnictví 3 000 6 535 1 031
21 Průmysl, stavebnictví, 

obchod a služby 6 750 10 926 831
55 Požární ochrana 

a integrovaný záchranný systém 0 625 624
10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 100 97
63 Finanční operace 9 000 7 625 0

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 591 373 874 747 465 580

Nejvíce investičních prostředků v celkové výši 86,9 mil. Kč
bylo v předloňském roce vynaloženo do oblasti vzdělávání, a to
zejména díky provádění rozsáhlé rekonstrukce 10. ZŠ ve Zlíně
(46,6 mil. Kč), další významnou investiční akcí byla výměna
oken a zateplení 17. ZŠ (22,2 mil. Kč). Mezi další investiční ak-
ce patřila  rekonstrukce školního hřiště u 3. ZŠ (9,1 mil. Kč),
rekonstrukce plynové kotelny 17. ZŠ (2,5 mil. Kč), výměna
oken MŠ Budovatelská (1,5 mil. Kč), dále byla rekonstruová-
na a dovybavována stravovací zařízení dle předpisů Krajské 
hygienické stanice ve Zlíně a byly zabezpečeny objekty mateř-
ských škol.

Druhou nejvýznamnější oblastí v rámci investičních výdajů
v roce 2005 byla oblast tělovýchovy a zájmové činnosti, ve
které bylo proinvestováno celkem 84,4 mil. Kč. Byla dokonče-
na výstavba II. ledové plochy, 43,9 mil. Kč), částkou ve výši 
8,5 mil. Kč město přispělo na zateplení střechy 50m bazénu
Městských lázní. Mezi další investice v předloňském roce 
patřil nákup majetkových podílů ve společnosti HC Hamé 
(13 mil. Kč), rekonstrukce rozvodů vody (2,7 mil. Kč) a sociál-
ních zařízení a sprch (2,7 mil. Kč) v Městských lázních. Město
také přispělo na výstavbu východní tribuny na fotbalovém sta-
dionu Letná (3,6 mil. Kč) a na rekonstrukci povrchů sportovišť
v areálu Vršava a na Stadionu mládeže (2,8 mil. Kč).

V oblasti dopravy město v roce 2005 investovalo částku ve
výši 72,8 mil. Kč. Rekonstrukce a budování nových místních
komunikací (projektové dokumentace, výkupy pozemků pod
komunikacemi, příprava investic na síti státních komunika-
cí, místní komunikace v rámci regenerace sídliště Bartošova
čtvrť, rekonstrukce komunikace vč. kanalizace na ulici bří
Jaroňků, ZTV k rodinným domům Štípa za mateřskou školou
- II. etapa, rekonstrukce místní komunikace Jaroslavice - ke
hřbitovu, aj.) si z městského rozpočtu vyžádaly 42,1 mil. Kč,
ostatní záležitosti pozemních komunikací částku 27,3 mil. Kč
(a to zejména na tyto akce: chodník Kudlov I.-III. etapa, rea-
lizace páteřní trasy cyklostezek, chodník z návsi v Luž-
kovicích směr Hvozdná, chodník v rámci regenerace sídliště
Bartošova čtvrť, aj.). Nákup vozů městské hromadné dopravy
pro DSZO, s.r.o., město dotovalo částkou 2,6 mil. Kč.

Oddíl vodního hospodářství se stal čtvrtou nejvýznamněj-
ší investiční oblastí. Nejvýznamnější položkou v této oblasti
byl nákup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
a vypořádání hlasovacích práv ve výši 46,4 mil. Kč. Město vý-
znamným způsobem také přispělo na budování vodovodu na

Velíkové (16 mil. Kč) a investovalo do kanalizačního sběrače
v Želechovicích (3,9 mil. Kč), z dalších akcí lze uvést např. bu-
dování kanalizací v Jaroslavicích - II. D etapa a na Kudlově -
Rybníčky - III. a IV. etapa.

V rámci oddílu bydlení, služeb a územního rozvoje bylo
proinvestováno 57,8 mil. Kč. Samotné bytové hospodářství
představovalo investice ve výši 40,6 mil. Kč. Mezi významné
akce patřilo dokončení nové výstavby obytného souboru na
Jižních Svazích Podlesí - IV. etapa (33,7 mil. Kč).
Prostřednictvím fondu rozvoje bydlení a Rekofondu bylo po-
skytnuto občanům města Zlína na rekonstrukce, opravy
a rozvoj bytových jednotek celkem 5,5 mil. Kč. Pokračovala
plynofikace obce Zlín - Salaš (2,2 mil. Kč). V oblasti veřejné-
ho osvětlení bylo realizováno nové veřejné osvětlení v rámci
realizace páteřní trasy cyklostezek a v oblasti Nivy I., v rámci
komunálních služeb probíhaly práce na vybudování podnika-
telského inkubátoru jako pomoci pro začínající podnikatele
(1,9 mil. Kč). 

Nejvýznamnějšími akcemi v oblasti kultury, církve a sdě-
lovacích prostředků byly v roce 2005 zejména rekonstrukce
obchodního a společenského centra Malá scéna (18,1 mil. Kč),
budování inženýrských sítí v rámci akce Kongresové a univer-
zitní centrum Zlín (16,9 mil. Kč), Městské divadlo Zlín obdrže-
lo investiční dotaci na modernizaci scénického osvětlení, na II.
etapu rekonstrukce el. rozvodů v pomocné budově divadla
a na nákup osobního automobilu v celkové výši 3,5 mil. Kč.
Dále proběhla rekonstrukce zámku ve Zlíně včetně instalace
výměníku tepla (3,2 mil. Kč).

V rámci ochrany životního prostředí bylo v předloňském
roce proinvestováno 26,4 mil. Kč. Město poskytlo investiční
dotaci příspěvkové organizaci Zoo a Zámek Zlín-Lešná na re-
konstrukci II. vstupu do zoo (2,8 mil. Kč), na vybudování ga-
ráží pro vozidla zoo, byla zahájena výstavba tropické haly 
(1,6 mil. Kč). Další investiční akce realizoval odbor městské ze-
leně, z nichž nejvýznamnější byla II. etapa budování
Centrálního parku na Jižních Svazích (9,2 mil. Kč). Dalšími
akcemi v rámci péče o vzhled obcí a městskou  zeleň byly na-
př. úpravy veřejného prostranství v Prštném, budování uni-
verzitního parku, investice v rámci regenerace panelového síd-
liště na Bartošově čtvrti, obnova dětských hřišť dle schválené
koncepce, budování areálů zdraví v městských lesích apod.

Do územní samosprávy a státní správy město investova-
lo 10,8 mil. Kč. Rekonstrukce objektu na Burešově 4886 si
vyžádala 1,9 mil. Kč, pasportizace a tvorba digitálních pod-
kladů představovala částku ve výši 1,7 mil. Kč, pořízení no-
vého hardware a software si vyžádalo částku 1,5 mil. Kč.
Dalšími významnými investicemi byla modernizace výtahu
radnice, rekonstrukce objektu Divadelní č.p. 1333, rekon-
strukce objektu Salaš č.p. 60 aj.

V oblasti sociální péče město zahájilo výstavbu Domu po-
kojného stáří na Jižních Svazích (2 mil. Kč), dále byla prove-
dena rekonstrukce objektu v ulici Mostní č.p. 4058 (část pro
mentálně postižené),  město poskytlo investiční dotaci občan-
skému sdružení Hvězda na akci Dům služeb seniorů aj. 

Investice do bezpečnosti a veřejného pořádku představu-
jí zejména další etapu budování městského kamerového
systému (2,2 mil. Kč).

V oblasti civilního nouzového plánování bylo pořízeno vo-
zidlo pro účely krizového řízení a byla zakoupena výpočetní
technika.

Investice do zdravotnictví zahrnují zejména investiční do-
tace Baťově krajské nemocnici a Nemocnici Atlas na nákup
zdravotnických přístrojů.

V rámci požární ochrany a integrovaného záchranného
systému byla mimo jiné poskytnuta investiční dotace
Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje na nákup
termokamery.

V rámci oddílu průmysl, stavebnictví, obchod a služby
mimo jiné město pořídilo orientační mapový systém města
Zlína a studie, týkající se strategie cestovního ruchu Zlína.

Investice do zemědělství a lesního hospodářství zahrnu-
jí nákup štípačky na dříví pro odbor městské zeleně.

Vážení občané, v některém z příštích dílů Financí pod drob-
nohledem vás seznámíme s hospodařením příspěvkových or-
ganizací statutárního města Zlína.

Ing. Jana Holcová, ekonomický odbor

FINANCE POD
DROBNOHLEDEM
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V minulém čísle Magazínu Zlín
jste si mohli přečíst o tom, jak 
vznikl projekt a dokument o Janu
Antonínu Baťovi. V kostce shrnuto -
štáb Televize Zlínsko strávil pat-
náct dní v Brazílii, aby natočil do-
kumentární film o tom, co všechno
Jan Antonín Baťa za nelehkých
podmínek dokázal v této jihoame-
rické zemi vytvořit.

Nebylo toho málo. Založil čtyři měs-
ta, která vzkvétají, dal základy koloni-
zaci ve vnitrozemí Brazílie. Lidé, kteří

pro něj praco-
vali, jejich po-
tomci, všichni
čerpají z toho,
co je J. A. Baťa
a posléze jeho
firmy naučili.

Stejně tak ro-
dina. A té bych
ráda věnovala
část vyprávění.
Jan Antonín
Baťa měl pět
dětí, čtyři dcery
a jednoho syna.
Dnes žijí už jen
dcery Hana

a Edita. Obě jsou velmi vitální, dokon-
ce starší Hana (ročník 1922) si prosa-
dila (přes odpor svého syna Ljubisava,
který o ni starostlivě pečuje), že s ná-
mi podnikne několik cest za natáče-
ním. Musím podotknout, že to bylo
náročné i pro nás, vyráželi jsme brzy
ráno a končívali pravidelně večer. Paní
Hana ale trvala na svém. Nezapřela
zkrátka svého otce. Ten prý často ří-
kal: "Že něco nejde, to mi nemusíte vy-
kládat, to přece vím sám. Já chci vě-
dět, jak to jde, jaké jsou možnosti, aby
to šlo..." a jeho dcera k tomu s úsmě-
vem dodávala: "Nikdy jsem nepoznala
nikoho, jako byl on." 

Druhá dcera Edita - spolu se svým
brazilským manželem Nelsonem -  pro
nás byla obrovským zdrojem informa-
cí. Nelson totiž Janu Antonínu Baťovi
celý život pomáhal. Dokonce se kvůli
němu vzdal kariéry v brazilském 
námořnictvu a spolu s Editou byli jed-
ni z těch, kdo kolonizovali vnitro-
zemí Brazílie a zakládali městečko
Bataguassu. Nelson tehdy na koloni-
zaci doplatil vlastním zdravím - dostal
tyfus a vyléčil se až díky novým lé-
kům, které mu J. A. Baťa sehnal
v USA. Paní Edita na tuhle životní eta-
pu často vzpomínala. "Nebylo tam té-
měř nic, všude jen pustina a prales.
Tři domky, kaplička... Když se setmě-
lo, máte ponětí, co to bylo? Takové ti-
cho..."  

Ponětí o tom, jaké to bylo, dnes ne-
může mít nikdo, kdo to nezažil na
vlastní kůži. Představte si Zlín před
válkou a dcery J. A. Bati jako mladé
elegantní dívky. A pak se posuňte
o pár let dál a zkuste si je představit

v rajtkách a košili, sem tam i s mače-
tou v ruce, někde v brazilském prale-
se. Pravda, v jejich domě v Batatubě
z nich v mžiku zase byly elegantní dá-
my, hrající na housle a na piáno.
A považovaly to za samozřejmost.
Stejně tak jeho žena Marie. Prohlíželi
jsme si staré fotografie a na jedné
z nich byla zablácená rozesmátá paní.
"To je naše maminka. Tehdy ještě ne-
byly pořádné silnice
a při jedné cestě
upadla do bláta.
Strašně se tomu
smála a říkala, podí-
vejte, jak já vypa-
dám!" I taková drob-
nost dokumentuje,
že u Baťů se na nic
nehrálo. Když bylo
potřeba, dělali všich-
ni všechno. I v Bra-
zílii. 

Dalším dobrým
příkladem je vnuč-
ka J. A. Bati Do-
lores Bata Aram-
basic. Původně vy-
studovaná právnič-
ka (jak sama řek-
la, práva studovala
i kvůli dědečkovi -
aby například rozuměla všem okol-
nostem jeho odsouzení u nás apod.)
dnes "hospodaří" se svou dcerou
Giomar na farmě ležící blízko města
Bataypora (založeného J. A. Baťou).
Chovají necelé dva tisíce kusů dobyt-
ka, samy dokáží na koni kontrolovat
a shánět stáda. Giomar je jediný pro-
fesionál, pokud jde o zemědělství
a chov dobytka. Vystudovala zoo-
techniku, a farmu (ve svých 30 le-
tech) vlastně vede. Pokud si vzpome-
nete na její nedávnou srpnovou
návštěvu Zlína, jistě se vám vybaví
vysoká štíhlá plavovláska, která by
se na první pohled spíše hodila do
módního časopisu. A vidíte, ani tady
se nezapře potomek J. A. Bati. V sed-
le koně je jako doma, s přehledem
šéfuje několika kov-
bojům na farmě
a bez mrknutí oka
řídí chov krav, jejich
nákupy a prodeje.
Začátky ale také ne-
měla jednoduché.
Vyprávěla nám do-
konce, že po ukon-
čení školy a jejím
návratu na farmu
se místní kovbojové
sázeli, jak dlouho
vydrží "hospodařit".
Dávali jí jeden rok.
Za ten se produkce
farmy zvýšila a Gio-
mar si získala re-
spekt. Že vám to ně-
co připomíná?...

Brazílie je v mnoha ohledech zvlášt-
ní a velmi zajímavá země. Zvláštní je
i pocit, který máte, když narážíte ně-
kde ve vnitrozemí na česká jména, ná-
zvy ulic nebo češtinu jako takovou.
A když víte, že za zrodem toho všeho
stál jeden člověk obklopený nejbližší-
mi spolupracovníky. Zlín by na něj
mohl být hrdý. A jak doufám, jednou
i bude.

Štáb Televize Zlínsko strávil
v Brazílii 15 dní. Najezdil více než tři
tisíce kilometrů, natáčel na mnoha
místech, s mnoha lidmi. Výsledkem je
přes deset hodin filmového materiálu,
kopie rodinných fotografií, které ne-
jsou k vidění v žádných českých ar-
chivech, ale také domácí filmy Baťovy
rodiny. To podstatné se povedlo - vše
je navždy zaznamenáno. Teď už jen
zbývá vybrat to nejzajímavější a vytvo-
řit dokumentární film o "jednom" kra-
janovi, kterému doma někteří nemo-
hou přijít na jméno a v Brazílii po něm
pojmenovávali města, silnice, mosty
i školy. Jmenoval se Jan Antonín
Baťa.

Dana Lipovská
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Dcera J. A. Bati Edita s manželem Nelsonem a částí štábu při přípravě na 
natáčení.

Neuvěřitelně vitální dcera 
J. A. Bati Hana s námi na-
jezdila stovky kilometrů.

Vnučka J. A. Bati Dolores a její dcera Giomar při práci na farmě.



Od května 2005 je Zlín spolu se třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu Energy in Minds! 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, využí-
vajícími obnovitelné zdroje energie.
Přímými účastníky projektu ve Zlíně jsou:
Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
Teplo Zlín, a. s., jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
Ekosolaris, a. s., jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie
Zelené bydlení, obč. sdružení, jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů
Nejdůležitějším účastníkem projektu je občan – at‘ už jako realizátor energeticky úsporných opatření, která se s finanční podporou EU roz-
hodne uskutečnit, nebo jako příjemce informací. 
Realizace investičních opatření se netýká celého Zlína, pouze místní části Louky a některých přilehlých lokalit. Přesné vymezení demonstrač-
ní oblasti najdou všichni zájemci v brožuře, která je k dispozici v Informačním středisku v přízemí zlínské radnice, nebo na výše uvedených 
webových stránkách. 

Projekt je spolufinancován z prostředků 6. rámcového programu EU pro vědu a výzkum

V systémech centralizovaného zásobování teplem, kdy 
dodavatelem tepelné energie je zdroj KVET, je elektrická 
energie vyráběna s podstatně vyšší účinností než v tepel-
né elektrárně. Zatímco „klasická“ tepelná elektrárna pracu-
je s účinností kolem 34 %, u kombinované výroby elektřiny 
a tepla se dosahuje dvojnásobné účinnosti, až 75 %. Pro-
to i produkce CO

2
 je při výrobě stejného množství energie 

nižší. Pro přípravu teplé vody v naší vzorové domácnosti se 
použije dodávaná tepelná energie. Při výrobě tepla se vyrobí 
o cca 3 MWh více elektrické energie, než je nutno pro chod 
domácnosti. Tím je produkce CO

2 
na domácnost

 
o 3,5 t/rok 

nižší proti výrobě stejného množství elektřiny v klasické 
tepelné elektrárně.
V současnosti jsou větším přínosem pro životní prostředí 
úsporná opatření orientovaná ke snížení energetické spotře-
by než výstavba nových energetických zdrojů, byt‘ obnovi-
telných. Úspory energií ale nepatří k novinářsky zajímavým 
tématům (na rozdíl např. od soubojů ekologických aktivistů 
s investory větrných elektráren).
V následující tabulce je uvedeno, jaký energetický přínos 
v kWh přinese dnes investovaná 1 Kč po dobu životnosti jed-
notlivých zařízení či opatření.

zařízení nebo opatření přínos kWh/Kč
Zateplení pálená cihla plná 450 mm 
+ 100 mm pěnový polystyrén 7,920
Zateplení panel + 100 mm pěnový polystyrén 2,760
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 1,546
Solární panely 1,260
Výměna oken U = 1,1 (Wm-2K-1) 0,815
Větrná elektrárna 0,788
Tepelné čerpadlo zem - voda 0,657
Fotovoltaická elektrárna 0,100

K uvedeným opatřením bezpochyby patří i úspory energie 
dosažené kvalitními regulačními a řídicími systémy. Mnohé 
jistě ted‘ napadne otázka, jak může jednotlivec pro úspory 
energie něco udělat? Jen dodržováním doporučené tep-
loty v místnosti, která je 20 - 22 oC, lze uspořit hodně. Pře-
tápění místnosti o 1 oC zvyšuje spotřebu potřebné energie 
o 6 %. Přitom udržení doporučené teploty nic nestojí a může 
je realizovat každý.

Ing. Pavel Belza, hlavní energetik statutárního města Zlína

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU

w w w.chy t raene rg ie .c z

Úspory energie a životní prostředí
Téměř denně se setkáváme s termínem „obnovitelné zdroje 
energie“ (OZE) v souvislosti s ochranou životního prostředí. 
Většina z nás si představí sluneční kolektory, větrné či vodní 
elektrárny, spalování biomasy, tepelná čerpadla. Životnímu 
prostředí ale významně přispívá také snižování spotřeby ener-
gie a vyšší účinnost výroby energie. Jak je to s ekologickým 
chováním při spotřebě energie? Vysvětleme si to na příkladu 
rodinného domu obývaného čtyřmi osobami. Typická čtyř-
členná domácnost spotřebuje ročně 70 GJ tepla pro vytápění, 
2,7 MWh energie pro běžný provoz (vaření, osvětlení, spo-
třebiče), 6,3 MWh energie pro ohřev teplé vody. Pro nejčas-
těji užívané způsoby vytápění uvádím v tabulce dopady na 
životní prostředí hodnocené produkcí oxidu uhličitého (CO

2
) 

v tunách za rok, který se uvolní do ovzduší pro uspokojení 
potřeb čtyřčlenné domácnosti.

Tabulka 1. 

Produkce CO
2
 v tunách za rok pro pokrytí potřeby čtyřčlenné 

domácnosti (propočet dle přílohy č. 8, vyhláška 213/2001 
Sb.)
 vytápění spotřeba ohřev celkem
  elektřiny TUV
Elektrické přímotopy 26,8 3,2 7,4 37,3
TČ var. II 14,0 3,2 7,4 24,5
Lokální vytápění HU 8,0 3,2 7,4 18,6
TČ var. I 7,6 3,2 7,4 18,1
Lokální vytápění ČU 7,4 3,2 7,4 18,0
Lokální vytápění ZP 4,6 3,2 7,4 15,2
Dálkové vytápění (KVET) 12,2  1,7 4,3 14,7 *)
Biomasa 0,0 **) 3,2 7,4 10,5

*) Celková bilance produkce CO
2
 18,2 t/rok je snížena o 3,5 t/rok 

s ohledem na nadprodukci elektřiny
**) bilance CO

2
 při spalování biomasy je dle vyhlášky nulová

ZP - zemní plyn
ČU - černé uhlí
HU - hnědé uhlí
TČ var.I. - tepelné čerpadlo, systém, u něhož je potřebný tepelný 

výkon pokryt výhradně tepelným čerpadlem
TČ var.II. - tepelné čerpadlo, bivalentní uspořádání; potřebný 

tepelný výkon je pokryt tepelným čerpadlem ze 2/3, 
zbytek zajišt‘uje elektrokotel

KVET - kombinovaná výroba elektřiny a tepla

clanek_MZ_1_07.indd 1 12/12/06 9:13:40 AM19
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Nabízíme středoškolské
a magisterské studium

Cílem tohoto příspěvku je informovat o mož-
nostech studia na Obchodní akademii Tomáše
Bati a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně.
Proč ten dlouhý název? Jde totiž o školu více
oborovou a více úrovňovou: Kromě maturity je
zde možné získat i vyšší odborné vzdělání a ta-
ké vysokoškolský diplom. 

OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI
Charakteristickým rysem tohoto čtyřletého

studia je skutečnost, že není úzce specializova-
né pouze na ekonomické obory, ale poskytuje
ucelené středoškolské vzdělání. Kromě klasické
všeobecné obchodní akademie si studenti mo-
hou volit mezi zaměřením na cestovní ruch ne-
bo na mezinárodní obchod. V nabídce školy je
také nový a žádaný obor - ekonomické lyceum.  

Protože jsou zde posíleny všeobecně vzděláva-
cí předměty a výuka dvou světových jazyků, ne-
jsou absolventi při volbě povolání či dalšího stu-
dia omezeni jen na ekonomickou sféru. 

Bez přijímacího řízení jsou přijímáni žáci, je-
jichž prospěch za 1. pololetí deváté třídy nepře-
sahuje průměr 1,4 (u ekonomického lycea 1,3).

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
Jednou z výhod zdejších maturantů je mož-

nost pokračovat ve známém prostředí v dalším
studiu, a to v oborech Marketing nebo Finanční
řízení podniku. Třiapůlleté studium (konané ve
spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati) je zakon-
čeno státní bakalářskou zkouškou, absolventi
mohou pokračovat v magisterském studiu.

Další informace: 
Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE,

nám. TGM 3669, 761 57 Zlín, tel. číslo: 
577 006 255, e-mail: oatb@oazlin.cz, vo-
se@vosezlin.cz; www.oazlin.cz.

Zdeněk Mišurec 

Základní škola Komenského II ve
Zlíně na Havlíčkově nábřeží (5. ZŠ) zvedá
pomyslnou závoru všem rodičům, kteří
hledají pro své ratolesti školu, v níž  je
prioritou všestranné vzdělávání dětí. 

Těší nás, že naši žáci  mají zájem
o vše, co se děje kolem, reprezentují ne-
jen sami sebe, ale i školu v soutěžích po-
řádaných ve škole  i mimo ni. 

Výborných  výsledků dosahují ve vě-
domostních soutěžích - olympiádách
z českého a anglického jazyka, matema-
tiky, fyziky, dějepisu, chemie, zeměpisu,
přírodopisu, dále v matematických sou-
těžích Klokan a Pythagoriáda a v recitač-
ních soutěžích. Získávají chvályhodná
umístění i ve výtvarných soutěžích, na
které se připravují v hodinách výtvarné
výchovy. Žáci 7. a 8. ročníku prohlubují
své umělecké zaměření v hodinách užité
výtvarné výchovy v oboru keramika.
Pěvecký sbor Pavučina a školní instru-
mentální soubor inspirují svými hudeb-
ními aktivitami i ostatní děti a dospělé.
Pro své spolužáky, také pro  rodiče na-
šich žáků připravují  hudební vystoupe-
ní, která jsou zpestřením všedních dní. 

Školní vzdělávací program naší školy
se skládá z mnoha rozmanitých a vrstev-
natých cest. Nezapomínáme ani na spor-
tovní vyžití dětí. Jsme školou s třídami
s rozšířenou výukou tělesné výchovy
(sportovní gymnastika, fotbal, sportovní
aerobik), jež je doplněna o paralelní roč-
níky nesportovních tříd.

Děti z nesportovních tříd mají možnost
přihlásit se do čtyř disciplín  projektu
Sport bez předsudků. Tréninkové dny

se konaly  v říjnu a listopadu loňského
roku. Velký sportovní den se koná v kaž-
dém regionu v květnu 2007, kdy si  zú-
častněné děti  mohou vychutnat atmo-
sféru velkých sportovních závodů
v atletice, fotbale, plavání a ragby.

Naši školu bude reprezentovat v ragby
21 žák, v atletice 33 žáci a v plavání 18
žáků.

Další zajímavou akcí pro "nefotbalové"
hráče bude turnaj v sálové kopané v jar-
ních měsících. Veškeré informace zveřej-
ňujeme na nástěnce u vchodu školy. Na
turnaji děti vyberou od diváků a rodin-
ných příslušníků dobrovolné vstupné.
Získanou  finanční částkou tak pomo-
hou sponzorovat zvířátko v Zoo Lešná.    

Také školní družina každoročně nabí-
zí našim dětem velké množství aktivit -
turnaje v kopané, karneval, dětský den,
výlet do Zoo Lešná, sběr pomerančové
kůry, puzzliádu, stavění sněhuláků, po-
hádkové kvízy. Pro starší žáky učitelé
pořádají lyžařské kurzy, školy v přírodě,
exkurze do Dukovan, výlety do Archeo-
skanzenu v Modré u Uherského Hra-
diště, v rámci výuky zeměpisu a děje-
pisu též organizují zájezdy do Prahy
a Vídně.

Žáci prezentují své úspěchy, názory,
myšlenky a nápady ve školním časopise
O5ník (OPĚTNÍK). Jeho stránky si může-
te  prohlédnout  na webových  stránkách
školy, na nichž se seznámíte i s další-
mi aktivitami našich žáků. (http://zsko-
menskehodva.xf.cz)

Mgr. Milan Alex, 
ředitel školy

„„ZZÁÁKKAAZZ  VVJJEEZZDDUU““  ZZDDEE  NNEEPPLLAATTÍÍ!!VÁŽENÍ A MILÍ PRIATELIA
aj keď u nás, vo svete divadelnom, vnímame

striedanie rokov v takom zvláštnom posune,
pre nás sa roky striedajú viac-menej s divadel-
nými sezónami, dovoľte mi pozdraviť Vás
v Novom roku kalendárnom, v roku už 2007-
mom. Rád by som Vám zaželal, aby tento rok
bol pre Vás i Vašich blízkych plnohodnotne
stráveným časom, v zdraví a jase šťastných
hviezd. Málo je už tých hviezd, ktoré priviedli
Troch kráľov do Betléma k zázraku. Ale stále
sa ešte nejaké dajú zazrieť, nepodliehajme
skepse doby. Verte, že my "divadelníci" sme sa
pre naše povolanie možno práve kvôli týmto
hviezdam, čo k zázrakom privádzajú, rozhodli.
Ráčte vstúpiť s nami na palubu, na Archu
Noemovu, ráčte sa s nami zastaviť a v tichu
hľadiska spočinúť. Divadlo a živé umenie
vôbec má neopakovateľnú silu podnecovať člo-
veka k nevšedným úvahám, provokovať a ro-
zochvievať podvedomie, rozoznievať akordy
v hlbinách duše ľudskej najskrytejšie.
Rovnako divadlo musí reflektovať dobu, odrá-
žať tvary, farby a vône súčasnosti, konfronto-
vať, vyzývať k dialógu. Divadlo, ten zvláštny
efemérny a pominuteľný korpus z múz utkaný,
to nemá v dobe iných, agresívnych médií dneš-
ka, ľahké, ale báť sa nemôže. Práve takéto di-
vadlo chceme my, Vaše Mestské divadlo Zlín,
Vám prinášať v tom ďalšom roku. Divadlo
dnešné, odvážne a moderné. Divadlo nevšed-
né! Divadlo, ktoré je tu a teraz.

Tak teda... Nech je ten 2007-my plný zážit-
kov a plný pozitívnych emócií. Keď o rok bu-
deme rekapitulovať, aby sme mohli s čistým
svedomím prehlásiť, že existovať v súčasnosti
je ten najkrajší dar a zázrak. 

S pokorou k Vám
Dodo Gombár, umelecký šéf MDZ

MMááttee  ddoommaa  ddííttěě  ss  vvýýttvvaarrnnýýmm  nnaaddáánníímm??
Přijďte na výběrové řízení do 1. třídy

s rozšířenou výukou výtvarné výchovy -
v úterý 16. ledna 2007 v 16 hodin.

4. ZŠ (Zálešná) je známá rozšířenou
výukou výtvarné výchovy. Před zápisem
dětí do prvních tříd probíhá výběrové ří-
zení pro předškoláčky, kteří rádi malují,
kreslí nebo si jinak výtvarně hrají. Ve
škole věnujeme rozvíjení výtvarného ta-
lentu dětí mimořádnou péči. Žáci pracu-
jí s celou řadou výtvarných technik -
malba, kresba, modelování, keramika,
malba na hedvábí, paličkování, drátová-
ní aj. Žákům nabízíme širokou paletu vý-
tvarných i sportovních kroužků. Spo-
lupracujeme s výtvarným oborem ZUŠ,

která má v naší škole detašované praco-
viště, a hudební školou Yamaha.

Vedle třídy s rozšířenou výukou výtvar-
né výchovy jsou v ročníku i třídy běžné
bez rozšířené výuky VV.

Celým školním rokem se prolíná velké
množství akcí podporujících zájem žáků
o školu a vzdělání. Pokud vás nabídka ZŠ
Komenského I ve Zlíně zaujala, navštivte
nás s vašimi dětmi u výběrového řízení
do třídy s rozšířenou výukou VV dne
16. 1. 2007 v 16 hod., informujte se
a prohlédněte si školu. Rádi vás uvítáme.

Kontakt: 
Mgr. Ilona Garguláková, Mgr. Zdena

Velebová, tel. 577 044 711; 577 044 718,
www.zskomjedna.zlinedu.cz

Výuce anglického jazyka jsme v ZŠ
Okružní vždy věnovali velkou pozornost.
Snažili jsme se také zapojit školu, učitele
i žáky do mezinárodních projektů, které
by pomohly zkvalitnit výuku angličtiny.
Na kontaktním semináři v Alden Biesen
v Belgii jsme navázali kontakt s několika
zahraničními školami a podařilo se nám
prosadit v programu EU Sokrates -
Comenius - projekt spolupráce škol.

Název našeho projektu BELL
(Beginning Early Language Learning) vy-
stihuje jeho zaměření - výuku anglického
jazyka mladších žáků. Do projektu jsou
zapojeny školy z Belgie, Itálie, Slovenska,
Litvy a naše škola. Přidělená dotace je

určena zejména na nákup učebních po-
můcek a na financování studijních ná-
vštěv našich učitelů na zahraničních
školách. 

Koncem října se uskutečnilo první tý-
denní setkání učitelů angličtiny ze zú-
častněných zemí v Římě. Představili jsme
naši zemi, naše město i naši školu, se-
známili jsme se se systémy školství part-
nerských zemí, poznali hostitelskou ško-
lu a zkusili si výuku angličtiny italských
žáků od 2. do 5. ročníku. Hostitelská
škola se postarala i o to, abychom nav-
štívili nejznámější  římské památky.

Mgr. Vladimíra Zakrevská,
koordinátorka projektu 

Projekt spolupráce škol
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Na uplynulý rok lze nahlížet z mnoha
hledisek. Pro někoho může být pokladni-
cí  inspirativních zážitků, další jej bude
vnímat jako učitele pro vlastní osobnost-
ní rozvoj, jiný  v něm spatří prohru a ne-
úspěch. Pokud chceme získat konkrétní
náhled i na život a rozvoj environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty ve
Zlínském kraji, je třeba se alespoň
v krátkosti za uplynulým rokem ohléd-
nout.

Události a akce EVVO roku 2006 a je-
jich potenciální úspěch či neúspěch se
rozhodla zhodnotit tzv. pracovní skupi-
na, složená ze zástupců škol, školských
zařízení, neziskových organizací a firem.
Tato skupina během tří setkání v roce
2004 vytvořila společnými silami pod ve-
dením Miroslava Janíka z ekoporadny
Kosenka ve Valašských Kloboukách
Strategický plán EVVO Zlínska na léta
2005 až 2008. V listopadu 2006 se sešla
znovu, aby kritickým okem posoudila,
nakolik se jej daří realizovat a ve kterých
částech je ho potřeba přehodnotit.

Strategický plán zahrnuje kromě har-
monogramu konání nejdůležitějších akcí
a plánu medializace a propagace EVVO
Zlínska také postupy, jak vzájemně ko-
munikovat  a jak vytvářet pozitivní vztah
ředitelů základních a středních škol
k environmentálnímu vzdělávání.

Za nejúspěšnější z nich považuje pra-
covní skupina ekologicky zaměřené ak-
ce, které nejčastěji realizovalo Eko-
centrum Čtyřlístek spolu s Magistrátem
města Zlína a Domem dětí a mládeže
Astra. Mediálního ohlasu i zájmu veřej-
nosti se dostalo zejména souboru tradič-

ních i nových akcí během Dne Země, ná-
vštěvě zahraničních studentů při prázd-
ninovém "workcampu", otevírání Pase-
kářské stezky nebo akcí spojených se
Dnem bez aut.

Naopak doposud se dostatečně nepo-
dařilo oslovit ředitele škol a ani komuni-
kace mezi jednotlivými subjekty, zabýva-
jícími se EVVO, se příliš nezlepšila.

V konečném zhodnocení původně vy-
tyčených a skutečně naplněných úkolů
vyplynula téměř 75procentní úspěšnost.
Názory na to, zda je to dost, nebo málo,
se i mezi partnery pracovní skupiny liši-
ly. Většina nesplněných úkolů však zů-
stává v plánu pro příští rok.

V souvislosti s rokem 2006 nelze ne-
vzpomenout také projekt zahájený
v březnu  pod názvem "Zelená pro
Zlínský kraj - environmentální vzdělává-
ní jako cesta k udržitelnému rozvoji".
Jeho snahou je mimo jiné rozvíjení sítě
středisek EVVO, školení k používání
ekologických čisticích a pracích pro-
středků, třídění odpadů, vzdělávání pro-
jektantů a investorů k zadávání a reali-
zaci výstavby a rekonstrukce budov
s ohledem na jejich energetickou spotře-
bu. S podporou sedmi partnerských or-
ganizací projekt usiluje o aktivní účast
veřejnosti při řešení environmentálních
problémů a potrvá do konce února 2008.

Marek Adamík
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Ekoporadna, II. budova 
Městského divadla ve Zlíně

Tel.: 577 636 314,
e-mail: eko4listek@seznam.cz,

www.eko.ecn.cz

ZZDDEENNĚĚKK  BBÍÍLLEEKK  ((2266..  1100..  11992233  --  2244..  1111..  22000066))
Filharmonie Bohuslava Martinů při-

šla o svého dlouholetého spolupracov-
níka a šéfdirigenta z let 1969-1975 pa-
na Zdeňka Bílka, který 24. listopadu
zesnul ve svém bydlišti v Bratislavě. 

Zdeněk Bílek byl absolventem brněn-
ské konzervatoře, kde jej učili žáci
Leoše Janáčka. Ve studiích dirigování
pokračoval u Václava Talicha na Vysoké
škole múzických umění v Bratislavě.
Skutečnost, že patřil k jeho nejlepším
žákům, lze doložit tím, že jej Talich po-
volal k dokončení dnes již historické
nahrávky Sukova Zrání. Byl posledním
dosud aktivně působícím Talichovým
žákem. Patnáct let působil jako dirigent
Slovenské filharmonie. Ve Zlíně se stal
v roce 1969 šéfdirigentem tehdy
Státního symfonického orchestru a zů-
stal jím až do roku 1975, kdy odešel do
opery v Košicích. Od roku 1981 přijal
zahraniční angažmá jako šéfdirigent
Cairo Symphony a Iraqui National
Philharmonic Orchestra v Bagdádu, po-
zději pracoval v opeře v Istanbulu. Od
roku 1989 se věnoval výchově mladých
dirigentů na Konzervatoři a VŠMU
v Bratislavě. 

Hned po svém příchodu do Zlína se
v koncertní činnosti orchestru začal
projevovat jeho dramaturgický záměr.
Základem repertoáru se stala
Mozartova, Haydnova a Beethovenova
hudba, doplňovaná tvorbou ostatních
stylových období. Největším přínosem
Zdeňka Bílka pro zlínský kulturní život
bylo obohacení koncertních programů
o velká symfonická a vokálně-instru-
mentální díla. 

Jako šéfdirigent se také zasloužil
o první zájezdy orchestru za hranice
tehdejšího východního bloku. Po ukon-
čení svého stálého působení ve Zlíně
vzájemná spolupráce s naší filharmonií
dále pokračovala až do devadesátých let
minulého století. 

Pana Bílka si všichni hudebníci, kteří
s ním spolupracovali, vážili nejen pro
jeho dirigentské, ale i lidské kvality.
Upřímné srdce a jemné,  vytříbené cho-
vání způsobovaly, že se vždy na setkání
s ním velmi těšili. Jeho mistrovství si
cenili a uznávali i všichni posluchači
Filharmonie Bohuslava Martinů.

Čest jeho památce.
-fbm-

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
VE ZLÍNĚ

DŮM UMĚNÍ, 
12. PROSINCE 2006 - 18. ÚNORA 2007

REPRÍZA VÝSTAVY: MUZEUM MĚSTA BRNA, 
KVĚTEN - ZÁŘÍ 2008

František L. Gahura (Zlín 1891 - Brno 1958)
byl nejvýraznější osobností zlínské meziválečné
architektury. Svými velkorysými urbanistický-
mi plány významně a trvale ovlivnil podobu

m e z i v á l e č n é h o
Zlína. Nastoupil ja-
ko hlavní architekt
u firmy Baťa (1924)
a od roku 1933 se
stal prvním měst-
ským architektem.
Gahura stál u zrodu
a realizace specific-
kého zlínského sta-
vebního modulu
(6,15 x 6,15 m)
i myšlenky vývozu
celých satelitních
jednotek firmy Baťa

do celého světa. Význam pro kulturní atmosfé-
ru zlínského prostředí měly jeho společenské,
umělecké a pedagogické aktivity i přátelské
kontakty s řadou významných výtvarných
umělců, architektů a spisovatelů. F. L. Gahura
realizoval nejen vysoce ceněné výrazné solitéry
(např. Památník Tomáše Bati, nyní Dům umě-
ní ve Zlíně), ale i v ojedinělé, stylově jednotné
město a továrnu v zahradách. 

S ohledem na nesporný význam této osob-
nosti i rozsah jeho architektonického, sochař-
ského a kreslířského díla připravila nyní gale-
rie ve spolupráci s Muzeem města Brna, kde je
uložena podstatná část Gahurovy pozůstalosti,
a v úzkém kontaktu se syny architekta, široce
koncipovanou retrospektivní přehlídku.
Představí řadu původních a dosud nezveřejně-
ných, často překvapivých materiálů - fotografií,
plánů, architektonických kreseb, dosud ne-
známé plastiky, malby a kresby (kresby aktů
pocházejí např. z ateliéru jeho přítele Le
Corbusiera), korespondenci, osobní vzpomínky
Lýdie Gahurové a syna Jana a modely původ-
ního Památníku Tomáše Bati s letadlem
Junkers a Studijních ústavů. 

Výstavu bude doprovázet katalog, hodnotící
jeho místo v kontextu meziválečné funkciona-
listické architektury u nás, s podrobným sou-
pisem architektových prací, bibliografií, bio-
grafií, původními texty architekta, anglickým
překladem a řadou fotografií. L. Horňáková

FRANTIŠEK L. GAHURA
- projekty, realizace, 
kreslířské a sochařské dílo

EKOLOGIE NA ZLÍNSKU – Environmentální
vzdělávání na prahu roku 2007
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Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín zaklá-
dá novou tradici. Možná jste zaznamenali,
že v prosinci 2006 se poprvé po mnoha le-
tech nekonal vánoční koncert sboru.
Rozhodli jsme se totiž, že tentokrát pozveme
příznivce sborového zpěvu na koncert novo-
roční. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 
4. ledna 2007 v 19.30 hodin v kostele 
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 

Pod taktovkou svého sbormistra Josefa
Surovíka provede sbor Liturgickou mši
Zdeňka Pololáníka a Missa pastoralis
Františka Xavera Brixiho.

Těšíme se, že si nás přijdete poslechnout.
A. Štroblíková

CChhaalluuppyy  
uu  ssvvaattééhhoo  AAnnttoonníínnaa

Bereme-li do rukou papíry, které se kdysi
vyřizovaly na zlínské radnici, může nás
upoutat rozhodnutí vydané 29. března
1787. Úřední češtinou - i dnes dobře srozu-
mitelnou - "dovoluje se od auplnej zlínskej
městskej obce, by Juřík Juříček zlínský oby-
vatel sobě na obci chalúpku u svatého
Antonína ... vedle Lorence Šmigrusta ... vy-
staviti mohl, kterúžto chalúpku i s tím vy-
měřeným kúskem on i potomci jeho na bu-
daucí časy za svú vlastní míti, ji svobodně
užívati, odprodati, darovati neb prohandlo-
vati bez překážky všechno právo míti má
a bude." Chaloupku měl Juříček vystavět
"na obci", tedy na obecní půdě, kde dostal
kousek pozemku, jak se dodává "podle au-
ředního vyměření a kameňů hranečných za-
sazení". Juříček byl jistě rád, že získal sta-
vební místo, a přijal závazek platit ze své
chalupy do "obecní casse" každoročně 2 zla-
té a 30 krejcarů, a k tomu měl ještě vykoná-
vat nějaké služební povinnosti. Je tu ještě
pár ustanovení, ale to vše se vešlo na jeden
list papíru, ze kterého se rychle a přehledně
dočítáme, jak vzniklo nové obydlí zlínského
usedlíka. Celý dokument je podepsán purk-
mistrem Josefem Zlínským a několika členy
městské rady (Dominik Vojtášek, Filip
Macháň, Ludvík Štěrba, Jan Klinkovský,
Josef Janečka). 

Probíráme-li příslušný archivní fascikl, po-
všimneme si, že Juříček nebyl sám, kdo ta-
kové povolení dostal. Stejné datum 29. břez-
na 1787 nesou obsahově shodná rozhodnutí,
která od správy města dostali i Lorenc Šmig-
rust (získal pozemek vedle Matěje Eliáše)
a Anna Hejdová (pozemek vedle Ignáce
Kašpárka). Shodné je také to, že všichni mě-
li stavět své chalupy u svatého Antonína.
Nemusíme pochybovat, že jde o sochu svět-
ce, která dodnes stojí na svém místě
a Zlíňané ji možná jen bezděky vnímají. 

Z hrstky papírů k nám vlastně promlouvá
kousek zlínské historie. Dovídáme se, že 
r. 1787 městská rada umožnila několika
obyvatelům postavit si obydlí, a to jistě pro-
to, že ve Zlíně vzrůstal počet obyvatel, přibý-
valo chalup a městská zástavba přesahova-
la na pravý břeh Dřevnice, do míst podél
silnice k Fryštáku a Holešovu. Kolem sochy
svatého Antonína se rozrůstala sídelní sku-
pina, a měla také své pojmenování, které by-
lo úředně posvěceno v červnu 1887 názvem
Předměstí sv. Antonína. Zároveň se ale uží-
valo i názvu Cigánov, který pak ve 20. stole-
tí převládl. Když tudy procházíme, vzpomeň-
me si na dávné zlínské sousedy, kteří si
u svatého Antonína stavěli své chaloupky.

Dr. Zdeněk Pokluda,
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka

Kde najdete obchody a sluÏby?

NOVOROČNÍ KONCERT

Organizace diabetiků slaví v roce 2007 již
35 let trvání od svého založení. Vznikla v ro-
ce 1972. Její působení bylo ještě za totality
pod názvem Svaz invalidů. Změnou politic-
kého systému se občané s vnitřním postiže-
ním osamostatnili a vznikl Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR jako celore-
publiková organizace. Svaz má ve Zlíně pět
organizací podle specifického onemocnění.
Jsou to ZO DIA, ZO RESPI, ZO VERTEBRO,
ZO ONKO a ZO ROSKA.

Organizace diabetiků má největší počet
členů a množství občanů s tímto postižením
neustále narůstá. Výbor ZO se snaží pro ob-
čany s cukrovkou stále připravovat progra-
my, které jsou pro ně přínosem. Především
edukace a další akce jsou zpestřením jejich
života.

Pro 1. pololetí připravujeme následují-
cí aktivity:

14. února - Informace o správném obou-
vání diabetiků, o zájezdech a rekondičním

ozdravném  pobytu, který se bude konat
v září v Luhačovicích.

21. března - Zástupkyně sociálního odbo-
ru MMZ bude hovořit o novém zákonu o so-
ciální pomoci.

Duben - turistický zájezd za krásami jar-
ní Pálavy

16. května - Přednáška o čínské medicí-
ně TIANSHI

20. června - Lékařská přednáška na té-
ma "Osteoporóza a její záludnosti"’

Uvedené akce se budou konat v církevní
budově Regina v Divadelní ulici od 15.30 h,
1. patro.

Dále pořádáme každé úterý odpoledne re-
habilitační cvičení s vyškolenou cvičitelkou
a měření glykemie. Lékař z Diabetologic-
kého centra BN MUDr. Švestka měří cvičen-
cům tlak. Organizace také půjčuje svým čle-
nům glukometry, tonometry, biolampy a vá-
hu pro diabetiky. Zájemci mohou volat na
tel. 577 430 360, 606 500 330.

Jindra Pavlitová, předsedkyně ZO DIA

D I A B E T I C I  O S L AV U J Í

VÝSTAVA V ALTERNATIVĚ
Ve dnech od 25. 1. do 10. 2. 2007 se v gale-

rii Alternativa představí veřejnosti Gymnázium
Zlín, nám. T. G. Masaryka, výtvarnou výstavou
ČLOVĚK A JEHO STOPA. Výtvarná výchova již
dávno přesahuje produkci pouhého kreslení,
ale tvořivým způsobem reflektuje různé oblasti
lidské kultury. Mapuje historii i současnost,
komunikuje s přírodou i civilizací, reaguje na
soudobé dění i kulturní vztahy. Jako prostře-
dek si vybírá  různé výtvarné postupy a mate-

riály - od kresby, malby, přes grafiku, fotogra-
fování, experimentování až ke keramice a pro-
storovým objektům. 

Studenti a pedagogové gymnázia vás zvou
na procházku po stopách tvoření a myšlení
v současné výtvarné výchově.

Vernisáž výstavy se koná 25. 1. 2007
v 17 hodin.

Lenka Tutschová,
kabinet výtvarné výchovy

ČAJCHÁNA GATO 
Čajovna a kafirna na Podlesí, otevřeno

denně od 16.30 do 22 hodin 
Výběr z více než 50 druhů čajů, speciální

kávy, arabské pity a kuskus, obchůdek s
čajovým a etnickým zbožím, vodní dýmky.

Navštivte oázu klidu a odpočinku na
Jižních Svazích, tel. 777 153 551.

PORADNA KLASICKÉ HOMEOPATIE 
- pro děti i dospělé, 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
- individuální i partnerské poradenství. 
PhDr. Martina Trojanová - psycholog,

psychoterapeut, klasický homeopat (certifi-
kát o několikaletém studiu, mnohaletá praxe)

www.abc-homeopatie.cz, tel. pro objedná-
ní: 777 552 206

ŠICÍ STROJE - Miroslav Kováč
Prodej za internetové ceny na PRIORU ve

Zlíně, I. poschodí
Prodejní doba: 
Po-pá 9-12 13-18 h, so 9-12 h.
Tel. 577 211 256, kl. 234
OPRAVY - Zlín, Zálešná V/1309
Tel.: 577 433 591, mob.: 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz, 
e-mail: sici-stroje@Quick.cz 

BYTOVÝ ARCHITEKT 
- ing. Miroslav Kováč
Obytné místnosti, chodby, kuchyně, ba-

revný program bytu, vizualizace.
Vkusně, levně. 
Kontaktní tel.: 605 165 367, 
www.bytovyarchitekt.eu

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE MAGAZÍNU ZLÍN,
KTEROU VYHLÁSILA V LOŇSKÉM ROCE
FIRMA RENOMIX, SKONČILA.

Ze správných odpovědí na soutěžní otáz-
ku v Magazínu Zlín č. 12 byli vylosováni:

Ing. Petr Ovčáček ze tř. T. Bati
Josef Trčala z Malenovic
Antonín Šarman z ul. Luční 
Blahopřejeme!
Žádáme výherce, aby si vyzvedli poukázku

na cenu na Magistrátu města Zlína, radnice,
nám. Míru 12, kancelář č. 121, přízemí, do 15.
ledna 2007. Po tomto datu výhra propadá.

SOUTùÎ O CENY
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Pomáhat lidem v nouzi je hlavní po-
slání humanitární organizace ADRA. To
by nešlo bez spousty jednotlivců, insti-
tucí i firem. Na Zlínsku získala ADRA
v roce 2006 mnoho nových dárců, tak-
že s těmi stávajícími je to již přes 1500
stálých spolupracovníků. 

"Zlínské pracoviště má naši plnou
důvěru. Výjimečné je tím, že kromě tu-
zemských uskutečňuje dva krásné za-

hraniční projekty, jejichž zásluhou se
mohou chudé děti v Bangladéši vzdělá-
vat a lidé v Keni navštěvovat nově zre-
konstruované moderní zdravotnické
středisko. Tím, že se projekty konají
přímo v regionu, místní dárci si je více
přisvojí," zdůraznil ředitel ADRA ČR
Jan Bárta.

Projekt BangBaby zlínská ADRA za-
hájila v roce 1999. V současnosti je do
potravinové, zdravotnické a zejména
vzdělávací části zapojeno na 3000 ben-
gálských dětí. Navštěvovat školu může
díky projektu 1011 dětí. Finanční pro-
středky na výuku poskytuje 682 dobro-
volných dárců. Do pomoci chudým asij-
ským dětem, které by bez sponzora
školu navštěvovat nemohly, se zapojilo
již 19 škol různého typu z celé České re-
publiky. Děti a studenti z mateřských,
základních, středních a vyšších střed-
ních škol a gymnázií ze Strážnice,
Dlouhé Loučky, Hroznové Lhoty, Pra-
hy 4, Velkého Ořechova, Vsetína, Otro-
kovic, Jablonce nad Nisou, Zlína,
Hluboké nad Vltavou, Sázavy, Veselí
nad Moravou, Sokolova, Olomouce -
Nemilan, Karlovy Studánky, Chotěboře
a Prahy 2 podporují na vzdělání celkem
23 dětí. 

"Na denní studium školáka poskytne
dárce měsíčně 500 a na internátní 700
Kč. Nejvíce - 1100 korun, posílá na si-
rotka," upřesnila vedoucí zlínského
pracoviště Alena Rusová. Dodala, že se
k českým připojilo již 26 slovenských
"rodičů". Ze Slovenska do Bangladéše
putuje pomoc pro 39 chlapců a děvčat.

Tradičně se loni "adoptivní rodiče"
chudých bengálských dětí ve Zlíně sešli
s MUDr. Milanem Moskalou, iniciáto-
rem projektu BangBaby, jeho manžel-
kou Evou a přímými účastníky kontrol-
ních misí do Bangladéše. Vedle asi

desítky místních "rodičů" bengálských
dětí a sponzorů z blízkých Napajedel,
Otrokovic, Kroměříže, Hošťálkové,
Uherského Brodu či Kunovic, přijeli
sponzoři z Brna, Třince, Vrbna pod
Pradědem, Lanžhota, Trutnova, Pře-
louče, Prahy a jiných míst. Hostem by-
la současná primátorka Irena Ondrová
a vedoucí odboru kanceláře primátora
Helena Eidová. 

Studenti Fakulty
multimediálních ko-
munikací zlínské
Univerzity Tomáše
Bati podpořili v rám-
ci 1. ročníku festiva-
lu dokumentárních
filmů o lidských prá-
vech "30 dkg svobo-
dy" finanční sbírku
pro pomoc chudým
bengálským dětem.
Na konto veřejné
sbírky s číslem
20142014/0300, va-
riabilní symbol 880,
tak díky iniciativě
studentů přibylo té-
měř 2 000 Kč. Za tu-
to částku bude po
dobu jednoho měsí-

ce zajištěn přísun denní dávky chleba
pro 100 dětí z jedné chudinské čtvrti
v hlavním městě Dháce. 

V polovině září byla v západní oblas-
ti Keni ve vesnici Itibo slavnostně otev-
řena první část zdravotnického zaříze-
ní. Spolu s místními dělníky akci
uskutečňovali dva dobrovolní spolu-
pracovníci ADRA, pardubičtí zdravotní-
ci Aleš Bárta a Milena Kalhousová.
V první části rekonstrukce byl opraven
a zařízen domek pro personál a místní
sestru a ambulance. Důležitým poči-
nem bylo vybudování studně a zakou-
pení terénního auta, které nejprve po-
slouží pro svoz materiálu a po
celkovém dokončení stavebních úprav
bude přebudováno na sanitku.
Rekonstrukce zchátralého objektu si
vyžádala kolem 1,5 milionu korun. Více
než 700 000 Kč bylo poskytnuto z kon-
ta zlínského projektu ADRA ÚL. V sou-
časnosti A. Bárta připravuje stavbu po-
rodnice v areálu střediska. 

Zlínský projekt
ADRA ÚL, který spo-
čívá v rozšiřování sítě
drobných dárců z ce-
lé republiky a ve
tvorbě tzv. "pohoto-
vostního fondu," v ro-
ce 2006 poskytl po-
moc také lidem
v České republice.
Při dubnových zá-
plavách uvolnil pro-
středky pro občany
Tlumačova a Břec-
lavi. "V životní nouzi
jsme také pomohli
invalidnímu muži
z Českých Budějovic,
matce dvou postiže-
ných dětí z Třince ne-

bo rodině z Hulína, které vyhořel byt,"
uvedla Rusová.

Peníze ze zlínské Adry putovaly také
na pomoc uprchlíkům v Libanonu, na
odstraňování následků přírodní ka-
tastrofy (zemětřesení) v Pákistánu a do
jiných míst. To všechno si vyžádalo
značné finanční prostředky od sponzo-
rů. Hovořilo se o tom v Kongresovém
sále Interhotelu Moskva ve Zlíně, kde se
v říjnu 2006 sjelo již počtvrté z celé 
republiky na sto "adráků." Vrcholové
vedení Interhotelu Moskva a vedení 
restaurace Bohemia s mezinárodní 
humanitární organizací ADRA spolu-
pracují již od roku 2003. Zaznělo i po-
děkování místním sponzorům, jako je
město Otrokovice, Zlínský kraj, kultur-
ní fond města Zlína, Rotary Club,
Cominfo, ing. Josef Doležel a řada dal-
ších.

Od Nového roku najdete pracoviště
Adry v nových prostorách na Bure-
šově naproti Kauflandu. V tomto ob-
jektu města sídlí zároveň místní
Charita. Kromě adresy se kontakty
nemění, takže si poznamenejte:

OS ADRA, pracoviště Zlín 
Burešov 4886, 760 01 Zlín

Nic se nemění ani na tradičních ak-
cích zlínské Adry. Připravuje se Veli-
konoční sbírka, ve spolupráci s ADRA
Valašské Meziříčí recesní Pochod jarní
přírodou atd. I nadále se můžete v pro-
storách Adry setkávat se studenty ně-
kolika univerzit, kteří zde vykonávají
svoji praxi. Doufáme, že ADRA Zlín tra-
dičně zůstane i vašimi přáteli a vy její-
mi příznivci. 

ADRA (Adventist Development and
Relief Agency) je mezinárodní humani-
tární organizace s více než šedesátiletou
tradicí. Má pobočky v téměř 150 zemích
světa. Česká ADRA byla založena v roce
1992, její zlínské pracoviště o rok pozdě-
ji. ADRA se zaměřuje na poskytování 
rychlé pomoci lidem v nouzi doma i ve
světě, a to zejména při odstraňování 
následků přírodních katastrof či váleč-
ných konfliktů. Zároveň realizuje rozvo-
jové projekty. 

-red-

AADDRRAA  ZZLLÍÍNN  PPOOMMÁÁHHÁÁ  DDOOMMAA  II  VV  ZZAAHHRRAANNIIČČÍÍ
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SPORT V  LEDNU

STŘEDISKO KURZŮ, Benešovo nábř. 1739, 
tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Dance aerobik, P-class, power yoga, cvičení pro střední ge-
neraci Pohoda, cvičení na balónech, posilovací hodiny, step
aerobik, body styling

AEROBIC JANA 
Kurz Pilates, po a st 19.45 h, tělocvična 1. ZŠ pod bývalým
Musiclandem A
Kurzy aerobiku, po a st, Malenovice ZŠ Sídliště, 18 - 19 h
Kurzy aerobiku, út a čt, 9. ZŠ Zlín, 19 - 20 h
Bližší info na tel. 776 184 959, 608 757 534, 577 142 723.

Sobota 6. 1.
14.30 h Proton Zlín - Snakes Ostrava, žákovská liga star-

ších žáků
16.30 h Proton Zlín - TBS Přerov, dorostenecká liga star-

ších dorostenců
19.00 h Proton Zlín - BK Uherský Brod, II. liga mužů
Neděle 7. 1.
10.00 h Proton Zlín - JVSB Uherské Hradiště, oblastní pře-

bor mužů I
Sobota 13. 1.
10.00 h Proton Zlín - TJ Šumperk, oblastní přebor starších

dorostenek
12.00 h Proton Zlín - TJ Šumperk, oblastní přebor starších

dorostenek
Neděle 14. 1.

9.00 h Proton Zlín - A plus ŽS Brno, dorostenecká liga
mladších dorostenců

Sobota 20. 1.
16.30 h Proton Zlín - BK Frýdek-Místek, dorostenecká liga

starších dorostenců
18.30 h Proton Zlín - BC Orlová, III. liga žen
Neděle 21. 1.
11.00 h Proton Zlín - SBŠ Ostrava, III. liga žen
Sobota 27. 1.
10.00 h Proton Zlín - TJ Slavoj Bruntál, oblastní přebor

starších dorostenek
12.00 h Proton Zlín - TJ Slavoj Bruntál, oblastní přebor

starších dorostenek
14.30 h Proton Zlín - Gymnázium Šumperk, dorostenecká

liga mladších dorostenců
17.00 h Proton Zlín - BC Benešov, II. liga mužů
17.00 h Proton Zlín - Spartak Hluk, SOP JM mužů východ

(těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)
19.00 h Proton U20 Zlín - SBK Valašské Meziříčí, III. liga

mužů
Neděle 28. 1.

8.30 h Proton Zlín - TJ Sokol Chrudim, dorostenecká liga
mladších dorostenců

11.00 h Proton Zlín - Sokol pražský, II. liga mužů
13.00 h Proton U20 Zlín - BK Poruba, III. liga mužů

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť, s výjimkou utkání s poznámkou tělocvična
3. ZŠ, Slovenská ul.
Více informací, zejména o utkáních mladších kategorií, na-
leznete na www.skbzlin.cz a nástěnkách u sportovní haly
Zelené.

Upozorňujeme příznivce házené, že vzhledem k uzávěrce
Magazínu Zlín a ke komerčnímu provozu ve Sportovní hale
může docházet ke změnám v začátcích hrací doby utkání.
Přesnější čas si můžete ověřit na telefonním č. 577 431 404 
a 577 439 621. Děkujeme za pochopení.

Sobota 6. 1.
8 - 14 h TURNAJ GENERACÍ

Neděle 7. 1.
11. - 14. 1.  Soustředění RD ČR dorostenek

Sobota 13. 1.
18.00h HC - Veselí n. M., interliga ženy

Sobota 20. 1.
8 - 14.30 h Volejbal, junioři
15.30 h HC - Písek, interliga ženy
18.00 h VSC - Kladno, volejbal muži

Zimní stad. Luďka Čajky, začátky utkání se konají v 17 h

Pátek 5. 1. HC Hamé - České Budějovice
Úterý 16. 1. HC Hamé - Litvínov
Pátek 26. 1. HC Hamé - Kladno
Neděle 28. 1. HC Hamé - Plzeň
Pátek 2. 2. HC Hamé - Karlovy Vary

HOKEJ

HÁZENÁ

BASKETBAL

AEROBIK
LEDEN 2007

Informace k vycházkám St. Chadima ml. tel. 604 799 727, 
St. Chadima st. tel. 577 430 862, J. Tomáše  již jen mobil 
737 005 174, vycházky se konají za každého počasí. 

STŘEDA   4.  1.  ZAČÍNÁME VYCHÁZKOU KOLEM LYSÉ
8 km, sraz u zbrojnice hasičů v 9.15 hod. (zastávka MHD č. 1
a 31 - Obeciny), vede St. Chadim st.

SOBOTA   6.  1.  ZIMNÍ VÝSTUP NA HELFŠTÝN
Libovolná trasa (nejkratší 13,5 km), otevřeno na hradě bude od
8 do 14 hodin, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.58 hodin, vede  
J. Tomáš.

SOBOTA   6.  1.   ZIMNÍ VÝSTUPY - RADHOŠŤ (1129 m n. m.)
15 km, odjezd do Rožnova pod Radhoštěm vlakem z Otrokovic
v 5.46 hod.,  vede R. Lechner.  

NEDĚLE   7.  1.   VÍCEMĚŘICE
14 km, odjezd do Kojetína vlakem z Otrokovic v 7.58 hod., vede
St. Chadim ml.

STŘEDA   10.  1.   PINDULA
8 km, sraz na točně MHD č. 31 v 9 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA   13.  1.   VYSÍLAČ  DOBROCHOV
21 km, odjezd do Pivína vlakem z Otrokovic v 6.19 hod., vede
St. Chadim ml.

SOBOTA   13.  1.   REGIONTOUR A GO 2007 (BRNO)
Odjezd do Brna vlakem z Otrokovic v 5.46 hod., jízdenka přes
Přerov zpáteční, vede J. Tomáš.

NEDĚLE   14.  1.   BRNĚNSKÉ VRCHOLY A VÝŠKOVNICE
15 km, sraz v 8.45 hod. na nádraží v Brně u ČD centra, vede 
J. Tomáš.

NEDĚLE   14.  1.   STRAŠNÍK
12 km, odjezd do Nemotic vlakem z Otrokovic v 7.57 hod., vede
St. Chadim ml.

STŘEDA   18.  1.   SVATÁ VODA
8 km, sraz na zastávce MHD Kvítkovice křižovatka v 9.15 hod.,
vede St. Chadim st.

SOBOTA   20.  1.   PUTOVÁNÍ OKOLÍM BŘESTECKÉ SKÁLY
Odjezd do Starého Města vlakem z Otrokovic v 7.57 hod. 

NEDĚLE   21.  1.   NOVOROVINSKÁ HORA     
13 km, odjezd do Brumovic vlakem z Otrokovic v 8.29 hod., 
vede St. Chadim ml.

STŘEDA   25.  1.   NA  HRANICI
8 km, odjezd vlaku z Příluku v 8.34 hod., jízdenka do Zádveřic
zpáteční, vede St. Chadim st.

SOBOTA   27.  1.   JAMAJKA
23 km, odjezd do Štarnova  z Otrokovic v 5.46 hod., vede
Chadim ml.

SOBOTA   27.  1.  ZMRZLÉ HANÁK
15 - 50 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.57 hod., jízdenka do
Olomouce, zpáteční, vede J. Tomáš.

SOBOTA    3.  2.   ZÁJEZD - PODHÁJSKÁ - TERMÁLY
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, cena 320 Kč, vede
st. Chadim ml.

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
po + čt 6.00–8.15 (celý pro veřejnost 25m bazénu)
út + st + čt + pá 6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy 

na 25m bazénu)

otevření 50m bazénu - výjimky:
ne 1. 1. zavřeno
po 8. 1. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 13.00–20.00
úterý 13.00–16.30/18.00–20.00
středa 13.00–15.00
čtvrtek 11.15–17.00/17.45–20.00
pátek 12.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00

otevření dětského bazénu - výjimky:
ne 1. 1. zavřeno
po. 8. 1. otevřeno 17.00–20.00

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19 hod., sobota 17 - 18.30 hod., 
neděle 17 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na tel.: 577 221 892 nebo na www.hokej.zlin.cz .
Vstupné 30 Kč.

PILATES
Anna Kulíšková, Hotel Saloon, Tyršovo nábř. 487.
Tel.: 604 785 025
Od ledna - CVIČENÍ MAMINKY S DĚTMI od 1 do 3 let
Pilates - vydáváme nové přihlášky
ZMĚNA - Pilates muži - úterý v 18.05 - 19.05 hod.

AEROBIK přípravka pro děti 5 - 7 let
Informace: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

PILATES KURZY od února
Nové kurzy pro začátečníky začínají 1. února 2007. Cvičení je
vedeno podle metodiky Školy pilates Renaty Sabongui.
Informace: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz  

HUBNEME s ROZUMEM - kurz
Pro klienty s vyšší nadváhou podle metodiky STOB. Kurz je za-
měřený na úpravu jídelníčku a denního režimu a také vhodné
pohybové aktivity.  
Informace: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

POWERJOGA 
- cvičení nejen pro harmonické tělo
Středa v 17 h v tělocvičně ZŠ Štípa, čtvrtek v 18.30 h Středisko
kurzů, Benešovo nábřeží.
Informace na tel.: 605 527 605.

KARAMELA ZLÍN 
Jarní prázdniny v Jeseníkách 
25. 2. - 2. 3.  Hotel s bazénem 
Tradiční rodinná rekreace s programem pro děti a s nabídkou
výuky lyžování. Tábor pro děti s výukou lyžování, pobyt pro zku-
šené lyžaře a zájemce o snowboarding. Cena pro děti  2 690 Kč.
Cena pro dospělé s plnou penzí: 2 890 Kč. Zve Karamela, 
tel. 577 220 858, 737 987 487, e-mail:karamela.zlin@karame-
la.info, www.karamela.info

AGENTURA  SLUNÍČKO 
opět pořádá Zimní rekreaci pro děti s výukou lyžování a snow-
boardingu
25. - 3. 3. 2007 (jarní prázdniny)
Horský hotel Moravice Karlov pod Pradědem - Jeseníky
Cena:  2 950 Kč
Kontakty: 603 187 124, 577 22 33 55 - Mgr. Iva Kusbachová
603 552 628 - Marcel Huňka, www.slunicko.unas.cz

AGENTURA BODY
Pořádá dětskou zimní rekreaci o jarních prázdninách v termínu
24. 2. - 2. 3. 2007 v hotelu Duo na Horní Bečvě. Pobyt je ur-
čen dětem ve věku 6 - 17 let. Přímo u hotelu je upravovaná sjez-
dovka s možností nočního lyžování, vhodná jak pro začátečníky,
tak pro zkušené lyžaře. Bude se zde také konat výuka lyžování
a snowboardingu. Cena 2990 Kč
Bližší informace na tel. 603 875 385 - hl. vedoucí p. Jiříček, 
nebo e-mail: agentura.body@volny.cz

Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info

V lednu vydáváme přihlášky do kurzů estetické výchovy na
druhé pololetí školního roku - pohybové kurzy pro předškoláky
(od 4 do 8  základní pohybová výchova), aerobik ve věkových ka-
tegoriích 6-16 let jednou i dvakrát týdně, taneční řada - funky
aerobik a hip hop pro věkové kategorie od 8 do 17 let.
Šikovným dětem nabízíme účast v kurzech pro pokročilé (aero-
bik, hip hop) - účast na závodech i mistrovství republiky.
NABÍDKA HUDEBNÍCH KURZŮ - výuka flétny, klasické i do-
provodné kytary

6. ledna - 14.30 h Lady Fit Sobota - tentokrát s překvapením

Kurz malých lanových aktivit
Určeno pro dívky i chlapce 10-15 let, kteří by rádi překonali
strach z výšek a mají rádi adrenalin. Kurz lze navštěvovat i po
jednotlivých lekcích. Školám a školním družinám nabízíme jed-
norázový například dopolední program pro malé skupiny dětí.
Vydáváme přihlášky na kurzy Pilates pro začátečníky (dopoled-
ne i večer). Vhodné pro všechny věkové kategorie včetně žen zra-
lého věku, které už sem tam něco zlobí - například je bolí záda.

STŘEDISKO KURZŮ

JARNÍ PRÁZDNINY

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE


