ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA
Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali
o rozhovor primátorku města Zlína Irenu
Ondrovou
Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud byste se měla, paní primátorko, ohlédnout za rokem 2007, co nejvýznamnějšího Vám přinesl?
Přinesl řadu událostí, které byly zcela neočekávané a do jisté míry i překvapivé. Ale především to byl
pro mě první celý rok mého "primátorování". Rok
prožitý ve společnosti týmu lidí velmi podobném tomu, který řídil Zlín v předcházejícím volebním období.
Role primátorky pro mě znamenala neustálé zdokonalování se především v koordinaci některých věcí, a také současně daleko větší míru trpělivosti při
všech jednáních, než jsem byla doposud zvyklá.
Stále si ještě mnoho Zlíňanů myslí, že primátor
vládne nadpřirozenými schopnostmi a dokáže - navzdory všem - prosadit a splnit cokoliv. Například pokud nejsou zrovna úspěšní při splnění svých požadavků na odborech stavebním, sociálním, dopravním apod., žádají mě o okamžitý a rychlý zásah v jejich vlastní prospěch. Přestože se jim opakovaně
a trpělivě snažím vysvětlit, že jako primátorka nemohu zasahovat do výkonu státní správy, stejně jako
vydávat přísně individuální pokyny zaměstnancům
radnice, nechtějí tyto argumenty slyšet a přicházejí
stále znovu a znovu. I když jim nemůžu pomoci "fakticky", snažím se pomoci alespoň jako člověk a snad
se jim i možná trochu uleví. I tento úkol - vyslyšet,
promluvit je jedním z důležitých poslání primátorky.
Sedmičku mnoho lidí vnímá jako šťastné číslo.
Co pěkného přinesla Vám?
Nejen pro mě, ale například i pro rodinu Baťů
a věřím, že i pro mnoho Zlíňanů, přinesla sedmička
na konci letopočtu očištění jména Jana Antonína.
Teď již mohu přiznat, že jsem vlastně ani nedoufala
v to, že naše dlouholeté úsilí, které jsme spolu s některými kolegy ve věci vynaložili, dosáhne takového
výsledku. Nedoufala jsem, že očištění jména J. A.
Bati přijde tak rychle. Považuji to za obrovský
úspěch také proto, že si rodiny Jana Antonína velmi
vážím. K srdci mi přirostla vnučka Jana Antonína
Dolores, kterou považuji za čestnou, inteligentní,
pracovitou a skromnou ženu. I když podnět na soudní přezkoumání celé záležitosti podával pan T. Baťa,
jsem si jista tím, že pro změnu po dlouhá léta přetrvávajícího veřejného mínění jsme udělali maximum.
Když po vyřčení osvobozujícího rozsudku - po šedesáti letech - slyšela mluvit v rádiu dcera Jana
Antonína paní Edithu a pak jsem i já sama mohla říci několik slov o svých vlastních pocitech, zdálo se
mi na chvíli, že se udál zázrak.
Jsem ráda, že konference, kterou jsme v květnu
uspořádali, pomohla dostat mezi občany ČR mnoho
objektivních a nezkreslených informací o osobnosti
J. A. Bati a tak alespoň částečně poopravit záměrně
zkreslený obraz této výjimečné osobnosti. Spolu s realizací a odhalením pomníku J. A. Bati šlo o zcela
mimořádné prožitky.
Bylo to mnoho aktivit, které jsme pro dobro věci
udělali, vše ostatní je teď již v rukou rodiny J. A. B.
Když jste zmínila paní Dolores, nejde nevzpomenout cenu, kterou letos také dostala.
Ano, Dolores byla letos vyznamenána cenou
"Mimořádná česká žena žijící v zahraničí" a já měla
tu čest jí cenu v Senátu Parlamentu ČR předat.
Musím připomenout, že cenu uděluje Komise Senátu
pro krajany žijící v zahraničí a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Odměňovány jsou ty ženy, které nezapomněly na své kořeny, šíří povědomí o naší zemi,
podporují vzdělání v rodném jazyce, podporují českou kulturu, atd.
Pokud jsme u významných setkání, musím se
zeptat na pozvání prezidentem republiky na zámek do Lán.
Pozvání panem prezidentem Klausem a jeho paní
do Lán považuji za velmi výjimečnou událost. Bylo to
poprvé, kdy ve svém funkčním období pozval do tohoto historicky významného místa primátory největších měst. I přesto, že se jednalo o akci nejvýše oficiální a na nejvyšší úrovni, byla atmosféra velmi
přátelská, příjemná, milá a přitom pracovní.
K životu patří kromě radostí i starosti. Co Vás
tedy v loňském roce trápilo?
Dlouhodobé, velmi únavné a nemotivující prošetřování všech možných zakázek i výběrových řízení
vykonaných na půdě Magistrátu města Zlína za několik let zpět jak Policií ČR, tak i Úřadem pro hospodářskou soutěž.Všechny procesy spojené s tímto vyšetřováním berou velké množství energie nejenom
mně, ale především zaměstnancům magistrátu.

Prošetřování se týká věcí z předcházejících volebních období a zasahuje až do roku 2000. Nikdo si neumí představit, jak časově náročné je vyhledávání
několik let uložených dokumentů, stejně jako zdůvodňování některých rozhodnutí našich předchůdců. Nechceme nic skrývat před veřejnou kontrolou,
natož před kompetentními kontrolními orgány, ale
všeho moc škodí. I proto z radnice odešlo několik
schopných lidí, které zkrátka již nebaví stále se vracet do minulosti, zatímco jejich ambice byla zaměřena do budoucnosti.
V této souvislosti jsem přesvědčena, že Zlín je
v tuto chvíli nejvíce prověřovaným městem v repub-

lice. A pokuty, které dostáváme, jsou také nepoměrné ve srovnání s ostatními městy - např. s Karlovými
Vary.
Tyto kroky do jisté míry ochromují činnost úřadu.
Současně se musíme kvalitně připravit na čerpání
peněz z Evropské unie. Naše síly jsou přitom přípravou podkladů pro různé prošetřování natolik oslabené, že se nemůžeme na projekty dostatečně soustředit.
I jako primátorka jste si ve své působnosti nechala kulturu a památkovou péči, jedny z oblastí,
kterým jste se věnovala jako náměstkyně.
V těchto oblastech byl loňský rok skutečně velmi
bohatý na významné události. Pokud bych je měla
všechny vyjmenovat, nestačila by nám tato strana.
Proto vzpomenu alespoň konec roku a jmenování nového ředitele Filharmonie B. Martinů. S odstupem
času se jednoznačně kladně projevila transformace
podoby této organizace do obecně prospěšné společnosti.
Velkou radost mám snad z úspěšného vyřešení
napjaté situace v našem zlínském divadle, při níž bylo potřeba trpělivosti, ale také velké míry empatie
a pochopení pro obě strany stejně. Možná to na první pohled nevypadá, ale podobné situace potřebují
mnoho času a také osobní energie. Obě zmiňované
instituce považuji za velmi úspěšné a přínosné pro
kulturně společenskou úroveň krajského města.
Jsem na ně hrdá zejména proto, že šíří dobré jméno našeho města po území celé republiky, často i po
celém světě.
Zlín se v loňském roce dostal několikrát na titulní stránky novin. Jednou se o to postarala vyhláška, která omezuje počet výherních hracích
přístrojů na území města.
Bylo velmi těžké sesbírat a předložit a hlavně obhájit všechny argumenty tak, aby zastupitelé tuto do
jisté míry "přelomovou" vyhlášku přijali. To, že hlasovali, až na jednoho, všichni pro, považuji za obrovský úspěch. Jsem si vědoma toho, že se vyhláška nelíbí té skupině osob, která na automatech vydělává
nemalé peníze. Hazard a všechna rizika, která souvisejí s automaty, považuji za velmi závažný problém,
a jsem přesvědčena, že musíme v "boji" proti nim pokračovat. Beru to jako jeden ze svých osobních úkolů do budoucna.

Mnoho návštěvníků Zlína si všímá, že se v našem městě hodně staví.
Jsem tomu ráda, protože vše nové přispěje k oživení Zlína. Například stavbu Zlatého jablka financuje soukromý investor, město ji však podporuje cestou
organizační i technickou.
Budoucí multikina, kavárny a obchody snad dokáží oživit doposud mrtvý prostor centrální části Zlína.
Pokud jsme u staveb v centru, musím se zeptat
na Kongresové centrum. Stále častěji se ozývají
dotazy, co se děje, že univerzitní část je pomalu
hotová a Kongresové centrum jako by zamrzlo?
Již poněkolikáté opakuji, že spodní část naší stavby je mnohem rozsáhlejší a náročnější než část univerzitní. Nejsou zde jen parkovací místa, ale také řada obslužných místností, skladů, zázemí pro
restauraci, pro kuchyň a podobně. Koncem roku
jsme vybrali dodavatele nadzemní části stavby a pokud vše dobře dopadne, stavba by měla být dokončena v roce 2009.
Dost mě mrzí, že některá média označují stavbu
jako gigantickou. Pokud srovnáme počet sedadel,
bude kapacita Kongresového centra jen o málo větší
než zdejšího divadla a bude srovnatelná s kapacitou
bývalého kulturního centra města - Družby. Jsem
přesvědčena, že velikost této stavby odpovídá potřebám krajského města. Musíme si uvědomit, že obdobná stavba nevzniká na několik let, ale minimálně
na desítky let. Jsme krajské město a potřebujeme
být pyšní i na nové věci. Často se závistí v oku pozorujeme krásné a zajímavé stavby po republice i ve
světě. Myslím, že tato stavba přispěje i k posílení
místního patriotismu. Vždyť se o naši stavbu zajímají i v zahraničí!
Před koncem roku jsem byla v Paříži na konferenci o architektuře a tam jsem - spolu s hlavní architektkou města, odpovídala na mnoho otázek týkajících se tématu. Určitě nemalou roli sehrává i věhlas
jména architektky Evy Jiřičné. Mimochodem, stejně
jako paní Dolores Baťa i Eva Jiřičná letos dostala cenu "Významná česká žena žijící v zahraničí".
Vážně mě mrzí, že si někteří Zlíňané neuvědomují, jaká hodnota ve Zlíně vzniká.
Společně jsme se ohlédli za loňským rokem,
řekla jste nám, co Vám udělalo radost i co Vás trápí. Chcete ještě něco dodat?
Ano, velmi mě mrzí malá odvaha lidí, kteří se
schovávají za anonymy. Vždyť přece v dnešní době se
nikdo nemusí bát vyjadřovat hlasitě své názory.
K debatě jsme otevřeni všichni nebo téměř všichni.
Bohužel jsem také často svědkem projevů vulgárního jednání některých lidí se zaměstnanci radnice.
Neuvěřitelná míra arogance podepřená berličkou "také demokracie" jsou na každodenním pořadu. Jsem
přesvědčena o tom, že i problematické věci se dají řešit korektně a slušně.
Mrzí mě malá sociální vyspělost lidí, kteří si představují demokracii jako možnost urážet druhé lidi,
léčit si své vlastní mindráky a osobní nedoceněnost
neférovými metodami. Nesrovnám se s tímto pokřiveným výkladem demokracie.
Stejně tak mne mrzí malý zájem veřejnosti - především té nejmladší, o totalitní režim před rokem
1989. Byla jsem zděšena z výsledků průzkumu, podle kterého studenti a žáci mají celkem podrobné
znalosti o životě Karla IV, ale o tom, co se v naší zemi stalo mezi lety 1948 - 1989, neví takřka nic.
A stále více a více mě udivuje totální arogance
a malá míra pokory a sebereflexe některých členů
komunistické strany.
Přestaňme se ohlížet zpět a naopak své zraky
upřeme dopředu. Co si kladete za cíl v letošním
roce?
Především velmi dobře připravit projekty na čerpání evropských peněz tak, abychom byli úspěšní.
Dalšími úkoly jsou promyšlené financování všech
aktivit ve městě; získání více financí z mimorozpočtových zdrojů; další intenzivní spolupráce
s Univerzitou Tomáše Bati a také zvláštní péče o seniory a mladé lidi. Důležité je také pokračovat ve
stavbě nadzemní části Kongresového centra. Velkým
nelehkým úkolem pro letošní rok je vyřešení budoucnosti Velkého kina, protože nevíme, jakým způsobem se na fungování Velkého kina projeví otevření
multikin na náměstí Míru.
Chtěla bych také, aby Zlín důstojně oslavil 90. výročí vzniku samostatného Československa! Vždyť odkazy T. G. Masaryka jsou stále aktuální!
Paní primátorko, co byste popřála Zlíňanům do
letošního roku?
V první řadě zdraví, dobrou rodinu a přátele, protože dle mého mínění je nejhorší samota. A také hodně optimismu a radosti z malých každodenních věcí.
Děkuji za rozhovor
Marie Masaříková

1

SPRÁVNÍ RADA FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí úvěrů na opravy bytů,
rodinných a bytových domů.

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2008:

Úvěry město poskytne na základě Statutu
Fondu rozvoje bydlení.
Úvěry na opravy bytového fondu mohou
využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo bytových domů na území statutárního
města Zlína. Úvěry jsou určeny například
na obnovu střechy, zateplení obvodového
pláště, rekonstrukci technického zařízení,
na výměnu oken, ale i na střešní nástavbu
bytů, vestavbu bytů do půdních prostor
nebo na přestavbu nebytového prostoru na
byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je
uvedena ve Statutu Fondu rozvoje bydlení.
Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení
jsou stanoveny ve Statutu Fondu rozvoje
bydlení, který je k dispozici na internetové
adrese www.mestozlin.cz - Statutární město Zlín - Statuty fondů nebo v informačním
středisku Magistrátu města Zlína (budova
radnice).
Formuláře žádostí o úvěry získáte na odboru ekonomickém Magistrátu města Zlína,
nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288, v informačním středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě
na internetové adrese www.mestozlin.cz Nástěnka - Výběrové řízení na poskytnutí
úvěrů z Fondu rozvoje bydlení.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do
kanceláře č. 117 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12,
v termínu od 2. ledna do 15. února 2008.
JUDr. Jan Zlínský,
předseda Správní rady
Fondu rozvoje bydlení

SPRÁVNÍ RADA
KULTURNÍHO FONDU
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního
fondu na nájemné prostor
k pravidelné činnosti v roce 2008.
Dotaci lze použít jako podporu subjektů
zajišťujících estetickou výchovu: např. hudební, výtvarnou, taneční, literárně-dramatickou.
O dotaci může žádat občan, fyzická či
právnická osoba nenapojená na veřejné
rozpočty.
Termín uzávěrky je 8. února 2008.
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 - odbor
kultury.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
PhDr. Irena Ondrová,
předsedkyně Správní rady
Kulturního fondu města Zlína
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1. Akce nadregionálního - republikového významu konané v I. čtvrtletí 2008
sportovními organizacemi.
Podmínkou přidělení dotace organizacím je její registrace u MV ČR dle zákona
č. 83/1990 Sb., o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 21. ledna 2008.
2. Dlouhodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence 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 2008.
3. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné v I. čtvrtletí 2008.
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 21. ledna 2008.
4. Činnost sportovních a mládežnických organizací na území města Zlína.
Podmínkou přidělení finančních prostředků organizaci je její registrace u MV ČR
dle zákona č. 83/1990 Sb., o občanských sdruženích a celoroční práce s mládeží.
Uzávěrka příjmu žádostí je 8. února 2008.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Bati),
pí Hráčková, tel. 577 630 343. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře Magistrátu
města Zlína - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných Statutem fondu mládeže a tělovýchovy. Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout
předloženou žádost k zamítnutí.
Mgr. Karel Jankovič, předseda Správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy

SPRÁVNÍ RADA FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí finančních prostředků z Fondu zdraví statutárního města
Zlína na rok 2008.
Finanční prostředky jsou určeny k podpoře léčebně preventivní péče lůžkových zdravotnických zařízení na území statutárního města Zlína, preventivních zdravotních
programů, projektů podporujících zdravý životní styl, tvorby a udržení zdravého životního prostředí.
Uzávěrka příjmu žádostí je 29. února 2008.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mládeže 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 fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací
z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout předloženou žádost k zamítnutí.
MUDr. Miroslav Šindlář, předseda správní rady Fondu zdraví

PODĚKOVÁNÍ
Požár, k němuž došlo 20. listopadu v našem čtvrtdomku na Kotěrově ulici, zničil během několika okamžiků náš byt. Neštěstí,
jehož příčinou byl vadný elektrický kabel, se
událo za nepřítomnosti členů rodiny. Ti byli
následně odkázáni na pomoc mnoha ochotných lidí. Velmi ráda bych alespoň touto

cestou poděkovala hasičskému sboru ze
Zlína, Charitě sv. Anežky Otrokovice,
Charitě Sv. Vojtěcha Slavičín, 3. Základní
škole Slovenská, Magistrátu města Zlína
a všem známým, kteří mi poskytli finanční
a morální podporu.
Marcela Dlabačová

ROZPOČET ZLÍNA JE PŘEBYTKOVÝ
Meziroční nárůst daňových a nedaňových
příjmů o 70 milionů korun a provozních výdajů o 55 milionů korun předpokládá rozpočet statutárního města Zlína na rok 2008,
který schválilo Zastupitelstvo města Zlína.
Návrh rozpočtu předpokládá celkové příjmy ve výši téměř 1,5 mld. korun a výdaje
přibližně 1,4 mld. korun, z nichž cca 160
milionů korun jsou výdaje investiční. "V řadě případů se jedná o investiční akce, které
jsou již rozestavěné z předcházejících let,"
řekl 2. náměstek primátorky Miroslav
Hladík. Jako příklad uvedl dostavbu Domu
s chráněnými byty ve Zlíně-Malenovicích, na

který je v návrhu rozpočtu vyčleněno téměř
81 milionů korun.
"V návrhu rozpočtu jsme dále vyčlenili investiční rezervu ve výši přibližně 45 milionů
korun," upřesnil M. Hladík. Podle jeho slov
by z této částky měla např. dvacet milionů
činit investiční rezerva na přípravu a realizaci projektů z regionálního operačního programu a pět milionů korun by mohlo být vyčleněno na investice v oblasti dopravy.
Současně upozornil, že návrh rozpočtu
prozatím neřeší přijetí investičního úvěru
ani jiné mimořádné příjmy, z nichž by se realizovaly další investiční akce.
-mm-

Magistrát hledá spolupracovníky
Magistrát města Zlína hledá dobrovolné spolupracovníky pro zajištění roznosu
dárkových balíčků jubilantům dožívajícím se životního jubilea.
V případě vašeho zájmu kontaktujte:

Magistrát města Zlína
Odbor kanceláře primátora
Jana Červenková
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 159

KALENDÁŘ PRO ZLÍŇANY
Návštěvníci Městského informačního a turistického střediska ve Zlíně si mohou zakoupit originální Nováčkův a Vojtěchův zlínský kalendář na rok 2008.
Netradičně pojaté dílo Jak se žilo ve

Zlíně... letmo mapuje prostřednictvím autentických snímků městských reálií a skrze
pasáže z dobového tisku život ve městě během dvacátého století. Historicky cenný materiál poskytl Okresní archiv v Klečůvce.

Zlín získal ocenění za podporu rodin
V rámci kampaně Sítě mateřských center
"Společnost přátelská rodině" získalo statutární město Zlín ocenění za přístup zástupců samosprávy k podpoře rodin.
Kampaň, která probíhá již od roku 2004, je
zaměřena na posílení role rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Ocenění
za podporu rodiny ve společnosti získalo letos
pět institucí ze Zlínského kraje: Restaurace
Vyhlídka ve Zlíně, občanské sdružení IZAP
Zlín, Česká spořitelna, a. s., (pobočka
Kroměříž a pobočka Luhačovice), SOS dětská
vesnička Chvalčov a Krajská knihovna
Františka Bartoše. Ocenění za přístup zástup-

ců samospráv k podpoře rodin získaly vedle
města Zlína ještě Otrokovice a Chvalčov.
Cílem kampaně je přispět ke zvýšení společenské prestiže rodiny a upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi.
"V neposlední řadě je důležitým úkolem sladit
profesní život rodičů s péčí o děti," řekl náměstek primátorky Hynek Steska.
Projekt, který spolufinancuje Evropský sociální fond, probíhá pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Ve Zlíně ji zajišťuje
Rodinné a mateřské centrum Baby Domino
Zlín, které je členem Sítě mateřských center.
-mm-

Kde najdete obchody a služby
KLASICKÉ, RELAXAČNÍ A LÉČEBNÉ
MASÁŽE, PEDIKÚRA, MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
Srdečně Vás zveme do nově otevřené provozovny na Jižních Svazích, Budovatelská
4821, ve Zlíně. Nabízíme kvalitu, příjemné
prostředí a nízké ceny!
Kontakt: masáže 724 547 634, pedikúra, manikúra a nehtová modeláž - č. tel.:
776 228 050
VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
pro děti a dospělé:
HELEN DORON EARLY ENGLISH - angličtina pro děti od 3 měsíců do 14 let, až
9 let návazných kurzů. CALLAN METHOD angličtina pro dospělé, naučíme Vás anglicky 4x rychleji. Ukázková hodina ZDARMA.
Kontakt: Helena Změlíková, 777 894 348,
zlin@helendoron.com, www.helendoron.cz,
Pod Rozhlednou 1801, Zlín
VÝUKA JAZYKŮ
ACCESS VÝUKA JAZYKŮ pořádá od ledna
kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny

a španělštiny. Komunikačně-situační metody
výuky ve skupinách po 4-6 studentech.
Kontakt: 604 266 518, e-mail: jazykovaskola.access@seznam.cz
SALON PEDIKÚRY
Nemáte ještě svoji pedikérku? Máte možnost se objednat v novém salonu Romance.
Přijďte, budete spokojeni.
Kontakt: Šárka Hrubá, tel. 724 128 155.
Salon se nachází za divadlem na tř. T. Bati
vedle firmy Hanák-Lošák.
ALBI - JAZYKOVÁ ŠKOLA
Albi - jazyková škola nabízí nové kurzy:
Nácvik na FCE:
Po 17.50-20.05 hod. od 14. 1.
Španělština pro mírně pokročilé:
Út 17.00 - 18.30 hod. - od 5. 2.
Němčina pro povolání:
Čt 16.15 - 17.45 hod. - od 7. 2.
Možnost zapsání na volná místa ve stávajících jazykových kurzech
Kontakt: 774 412 525, www.albi-js.cz
Placená inzerce
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Parkoviště a podchod Velvyslankyně Jihoafrické republiky
na Dlouhé již v provozu CHCE SPOLUPRACOVAT SE ZLÍNEM
V pondělí 10. prosince 2007 zahájil provoz
nový Parkovací dům Zlaté Jablko a společně
s ním také podchod pod rušnou ulicí Dlouhá.
Podchod i parkoviště tak budou moci obyvatelé
Zlína využívat ještě před dokončením nákupního centra, jehož slavnostní otevření je plánováno na duben.
Zprovoznění pětipodlažního Parkovacího domu přinese 270 nových parkovacích míst
v centru města a jedná se o momentálně největší a nejlevnější parkovací plochy v centru
Zlína. Za 1. hodinu stání zde motoristé zaplatí
10 Kč, za každou další započatou hodinu 20 Kč.
Pro zákazníky Obchodního a zábavního centra
Zlaté Jablko budou připraveny také zvýhodněné parkovací tarify.
Pro usnadnění orientace motoristů má každé
ze 2 podzemních a 3 nadzemních podlaží jiné
barevné provedení a samozřejmostí je také 13
parkovacích ploch a bezbariérový přístup pro
tělesně handicapované občany ve všech prostorách parkoviště.
V rámci parkovacího komplexu nabízí své
služby centrum ručního mytí vozů. Bezpečnost
motoristů a ochranu jejich automobilů nepřetržitě zajišťuje moderní kamerový systém pokrývající také podchod pod jednou z nejfrekventovanějších ulic ve Zlíně.
Podchod se své nové podoby dočkal po více
než rok trvající rekonstrukci probíhající v souvislosti s výstavbou obchodního a zábavního
centra Zlaté Jablko. Od prosince však opět
slouží chodcům. Na jaře se navíc stane jednou
z přístupových cest do Zlatého Jablka a jeho
spojovacím prvkem s Parkovacím domem.

O intenzivní spolupráci mezi Jihoafrickou
republikou (JAR) a městem Zlínem, zejména
v oblasti školství, kultury, ale také o možnost podnikání zlínských podnikatelů v JAR
projevila zájem velvyslankyně Nomusa
Dube při své první oficiální návštěvě na
zlínské radnici. "Potřebujeme rozvíjet infrastrukturu, a to by mohla být příležitost pro
zlínské podnikatele," řekla N. Dube.
Dále uvedla, že by považovala za velmi
přínosné pro její zemi, kdyby jihoafričtí studenti mohli na stáž na Univerzitu Tomáše
Bati. "Potřebujeme vzdělávat stále více studentů. Nedostatek některých dovedností
nám brání v dalším rozvoji," vysvětlila její
excelence a nabídla také
program adopcí studentů na
dálku.
Primátorka Irena Ondrová při této příležitosti vzpomněla svůj pobyt v JAR, během
něhož
navštívila
i místní školy. "Nezapomenu
na chudou školu bez oken
a veselé děti, které měly radost z toho, že se mohou
vzdělávat. I v takových podmínkách," uvedla I. Ondrová.
Velvyslankyně dále řekla,
že se letos nemohla zúčastnit zlínského filmového festivalu, ale ráda by tak učinila příští rok. "Velmi bych
uvítala, kdyby se na festiva-

lu promítal také některý jihoafrický film,"
dodala.
Další možnou spolupráci vidí velvyslankyně i náměstek primátorky Hynek Steska
mezi JAR a Zoo Lešná. "My máme velké
množství zvířat," konstatovala N. Dube
a nabídla možnost umístění například jihoafrických slonů v naší zoologické zahradě.
Podle jejích slov patří Zlín mezi nejvýznamnější města v ČR. Ocenila také jeho
čistotu.
Na zlínské radnici velvyslankyni JAR přijala primátorka Irena Ondrová a její náměstek Hynek Steska.
-mm-

Večerníček od zlínských filmařů

POMOZTE VZNIKU
HEZKÉ KNIHY
Nakladatelství a vydavatelství Pavla
Dolejšího vydává v lednu krásnou publikaci
Dávné pověsti národa českého s jednotlivými
díly - I. Doba pohanská, II. Doba křesťanská,
III. Doba královská, jejímž autorem je zlínský
spisovatel Jindřich František Bobák.
Aby se mohl tento krásný projekt realizovat a aby se mohly knihy dostat ke čtenářům, je zapotřebí sdružit na jejich vydání
nutné finanční prostředky.
Pokud Vás projekt oslovil a chcete se finančně podílet na vzniku této knihy, učiňte
tak prosím prostřednictvím účtu č.
150443261/0100 popř. se přímo obraťte na
nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší,
Komenského 133, 396 01 Humpolec. Za pochopení, ochotu přispět a rychlé jednání
všem předem děkujeme.
Pavel Dolejší
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Zlínské filmové studio SP2 představí
nový animovaný večerníček Krysáci. Česká televize, která je producentem tohoto
projektu, uvede 13dílnou seriálovou řadu
od 1. do 13. ledna 2008.
Diváci se mohou těšit na nové a vskutku neotřelé hrdiny: valašské krysáky
Huberta a Hodana a pražského laboratorního potkana Edu. Všechny tři hlavní
hvězdy promluví hlasem Bolka Polívky,
jejich další kamarády namluvil Jiří
Pecha.
Hodan a Hubert jsou vizovičtí krysáci ze
zdejšího smetiště. Mají tu i svého přítele Ludvíček je sádrový trpaslík, který jim
slouží jako hračka, jako tichý společník
i jako zvláštní kamarád.
Jednoho dne přijede
na smetiště nákladní
auto s odpadky. Mezi
starými nepotřebnými
věcmi, které na smetiště
vysype, se náhodou ocitne také Eda, laboratorní
potkan z Prahy... A právě někde tady má počátek nerozlučné přátelství
našich neobvyklých hrdinů.
Duchovními
autory
Krysáků jsou režisér
a scénárista Cyril Podolský a spoluautor námětu Martin Šinkovský,
hudbu k seriálu složil
Miroslav Wanek ze skupiny Už jsme doma.

Na Krysácích se významně podíleli také
výtvarník loutek Noro Držiak, výtvarník
dekorací Aleš Výmola a animátorka Lucie
Strnadelová a všechny zmíněné večerníčkovské "elévy" podpořil zkušený štáb v čele s kameramanem Zdeňkem Krupou.
Dílenskou přípravu měl na starosti Petr
Janotka.
Autoři, filmový štáb i televizní dramaturgie doufají v úspěch neobvyklého večerníčku, a proto už během vánočních
svátků začali stavět ve zlínském filmovém
ateliéru dekorace k další seriálové řadě
Krysáků: ještě o kousek větší, ještě o něco
hezčí a ještě o chlup odvážnější.
-pm-

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN Elektronická schránka
pohledem 1. náměstka primátorky důvěry pro děti
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s Vámi podělit o pár zákroků,
které za poslední čtvrtletí roku 2007 provedla
naše městská policie.
V sobotu 1. 1. 2007 krátce po třetí hodině
ranní oznámilo na stálou službu Městské policie Zlín hned několik občanů ze sídliště Jižní

RADÍ A INFORMUJE
www.mpzlin.cz
Svahy, že se v prostoru parku Kozlův žleb nachází skupina několika výrostků, kteří ruší
noční klid a ničí zařízení parku. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP Zlín, které se podařilo zadržet 17letého mladíka. Tento se nacházel
ve zjevně podnapilém stavu, a proto u něj byla
provedena orientační dechová zkouška s výsledkem pozitivním - 1,96 promile alkoholu
v organizmu. Dále byla provedena kontrola
parku, přičemž bylo zjištěno, že došlo k poškození pouliční lampy a při kontrole zastávky
MHD na ulici Česká byly nalezeny dva rozkopané koše na odpadky. K tomuto zadržený
mladík uvedl, že se na této činnosti podílel
společně i s kamarády, přičemž jejich jména
ale sdělit odmítl. Vzhledem k tomu, že pracovník TSMZ vyčíslil výši způsobené škody na
částku téměř 10 000 Kč, byla celá záležitost
předána k šetření na Policii ČR.
V sobotu 22. 10. 2007 krátce po 16. hodině
se na stálou službu Městské policie Zlín obrátila řidička, projíždějící po třídě 3. května. Uvedla,
že na zastávce MHD U mlýna spatřila nějaké
mladíky, sprejující po zmíněné zastávce, a posléze že měli nastoupit do linky trolejbusu č. 6
a odjíždět směrem do Zlína. K danému spoji byla ihned vyslána hlídka MP Zlín, která přes dispečera DSZO vyrozuměla i řidiče daného trolejbusu k jeho zabezpečení. Na zastávce MHD
u ZPS strážníci vyzvali všechny hráče, aby vystoupili z trolejbusu, a zkontaktovali se i s vedoucím celého týmu. Jednalo se o 25letého muže z Ostravy a bylo mu sděleno, že jeho svěřenci
měli posprejovat zastávku MHD. K tomuto protiprávnímu jednání se posléze doznalo celkem
osm mladých sportovců ve věku 12 až 14 let.
Vzhledem k tomu, že se dopustili trestného činu,
byla na místo přivolána také hlídka Policie ČR,
která si výtečníky převzala k dalšímu šetření.
V úterý 7. 11. 2007, krátce před půl druhou
hodinou odpolední, prováděla hlídka Městské
policie Zlín kontrolu ulice Sadová. Zde spatřila
plačícího chlapce, který na dotaz strážníků,
proč pláče, sdělil, že postrádá svoji matku. Tato
na něj měla čekat na zastávce MHD Okružní, na
sídlišti Jižní Svahy. Když se jí ale nedočkal, tak
nasedl do trolejbusu a sám neví proč, přijel do
centra města Zlína. Vzhledem k tomu, že 7letý
chlapec šel pravděpodobně ze školy, jelikož měl
aktovku na zádech, využili strážníci této možnosti a v žákovské knížce nalezli telefonní kontakt na matku. Této posléze sdělili, že jí syna
odvezou do místa jejich bydliště. Strážníci byli
při tomto kontaktu velmi překvapeni tím, že
34letá matka nejevila vůbec žádnou obavu, ani
jinou starost o to, kde se její dítě nachází. Při
předávání syna také uvedla, že z neznámého
důvodu neměla čas si pro syna na zastávku zajít, byť je to z jejich domu jen přes cestu. Po předání chlapce také strážníci za zavřenými dveřmi
slyšeli, jak matka synovi nadává. Celý podivný
případ bude předán na odbor sociální péče pro
mladistvé a nezletilé.

V neděli 3. 12. 2007, krátce po jedné hodině
ranní, prováděla hlídka Městské policie Zlín
z okrsku Malenovice kontrolu zdejších barů.
Zjišťovali zde přítomnost mladistvých a nezletilých osob při hraní na výherních automatech.
V jednom z barů pak strážníci nalezli tři mladistvé hochy ve věku 15, 16 a 17 let. U všech byla provedena orientační dechová zkouška s výsledkem pozitivním. Výše naměřeného alkoholu
v organizmu se pohybovala od 0,5 do 1,8 promile alkoholu. Všichni mladíci strážníkům potvrdili, že alkohol jim podal obsluhující číšník.
Navíc bylo zjištěno, že 16letému mladíkovi
umožnil 21letý číšník hrát na výherním hracím
automatu. Tím se, bohužel pro něj, dopustil
trestného činu, a tak celá věc bude prostřednictvím přestupkové sekce MP Zlín oznámena na
Policii ČR.
V neděli 3. 12. 2007, krátce před 21. hodinou, se na stálou službu Městské policie Zlín
obrátil 24letý muž s tím, že se mu ztratil jeho
dvouletý syn. Na dané místo byla ihned vyslána
hlídka MP Zlín. Po příjezdu na místo hlídka zahlédla na zemi ležícího muže, u kterého stály
další dvě osoby. Tyto strážníkům sdělily, že ležící muž je otec, který oznamoval ztrátu syna.
Muž a žena strážníkům také řekli, že dotyčného
muže viděli zuřivě kopat do zde odstaveného
přívěsného vozíku a poté upadnout na zem, kde
zůstal ležet. Muže poté museli odtáhnout bokem, neboť jinak by jej mohlo přejet nějaké projíždějící vozidlo.
Strážníci se zkontaktovali s dotyčným mužem, který jim sdělil, že byl s manželkou a synem na oslavě v Otrokovicích. On se synem vystoupil o pár zastávek dříve než manželka
a pokračovali poté se synem pěšky. Na ulici
Kotěrova se mu posléze syn ztratil. O celé věci
byla vyrozuměna i Policie ČR a do pátrání tak
byly zapojeny obě bezpečnostní složky společně.
Jelikož otec jevil známky podnapilosti, byla
u něj provedena orientační dechová zkouška
s výsledkem 1,62 promile alkoholu v organizmu.
Hlídka PČR posléze zjistila, že malý chlapec se
nachází v pořádku v místě bydliště své matky,
kam sám došel. Celá věc bude prostřednictvím
přestupkové sekce MP Zlín předána na odbor
sociální péče pro mladistvé a nezletilé MMZ.
Ve středu 6. 12. 2007 se krátce po půl jedné
hodině odpolední na stálou službu Městské policie Zlín obrátila obyvatelka ulice Moravská ze
sídliště Jižní Svahy. Uvedla, že se na této ulici
pohybuje značně podnapilý muž s dítětem. Muž
občas upadne na zem a dítě chodí kolem něj.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Zlín
z okrsku Jižní Svahy. Hlídka zjistila, že u ležícího, 42letého muže se pohybuje jeho dvouletý
syn. Muž zprvu nereagoval na podněty hlídky,
probral se až po několika hlasových výzvách.
Byla u něj provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 3,54 promile alkoholu v organizmu. Strážníkům se od něj poté podařilo zjistit telefonní kontakt na jeho manželku a zároveň
matku dítěte. Tato si posléze pro syna přišla
a hlídce sdělila, že manžel se i se synem ráno
vypravil vyřídit nějaké věci na úřady a měli se
vrátit na oběd. Vzhledem k tomu, že muž také
uvedl, že pravidelně bere nějaké léky na tlak
a na srdce, byla na místo přivolána také RZS.
Vzhledem k tomu, že lékař neshledal žádné
zdravotní potíže, byl dotyčný muž hlídkou MP
Zlín doprovozen do místa jeho trvalého bydliště
a předán manželce.
Z výše uvedených vybraných zákroků, přičemž nejen tyto, ale i mnoho dalších naleznete
na webových stránkách: www.mpzlin.cz, je patrné, že práce strážníků MP Zlín zdaleka není
jen ukládání pokut a "botiček" .
Věřím, a zaznamenávám při komunikaci
s Vámi, že činnost MP Zlín bedlivě sledujete.
Ujišťuji Vás, že je naším společným cílem, aby
tento sbor plnil své úkoly řádně ku prospěchu
celého města a jeho obyvatel.
Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

Dětské zastupitelstvo města Zlína, složené
z vybraných žáků zlínských základních škol,
ve spolupráci se studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB a Městskou policií
Zlín, představují unikátní projekt elektronické
schránky důvěry. Schránka již funguje na
e-mailové adrese schranka.duvery@mpzlin.cz
Projekt vychází ze studie, provedené v minulých letech na zlínských základních školách, ze
které je patrno, že klasické schránky důvěry na
školách přestaly plnit svůj účel a ztratily důvěru
dětí. Z dané studie dále vyplývalo, že největší morální autoritou pro školou povinné děti je policie,
která se současně nejvíce těší jejich důvěře. Dětští
zastupitelé společně se studenty UTB proto přišli
s myšlenkou elektronické schránky důvěry, zřízené pod patronací Městské policie Zlín. Děti tak
mohou anonymně posílat dotazy s vědomím, že se
jejich problémy bude zabývat pracovník prevence
kriminality MP Zlín. Tento se také společně s kolegy pokusí nalézt řešení daného problému či trápení dítěte.
Členové DZMZ spojili kreativní myšlení s využitím technologií moderní komunikace a výsledkem
je tento projekt. Podle průzkumu nemá myšlenka
e-schránek důvěry v ČR obdoby. Otázkou je, jak
bude dětmi přijata, ale kdyby pomohla vyřešit byť
jen jeden problém, nebyla by práce zbytečná.
Mgr. Hynek Steska, náměstek primátorky

NOVÁ SPOLEČNOST –
Moravská vodárenská, a. s.
Vážení zákazníci,
letos dojde ve Vaší vodohospodářské společnosti k velkým změnám. Společnosti Středomoravská
vodárenská, a. s., nejvýznamnější provozovatel
vodohospodářské infrastruktury ve středomoravském regionu, a Zlínská vodárenská, a. s., dodavatel vodohospodářských služeb a partner obcí
a měst na území okresu Zlín, se k 1. lednu 2008
spojují do nové společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Nově vzniklá MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
se tak stává větší a silnější společností, která i nadále využívá silného zázemí největší vodárenské
skupiny v České republice - Veolia Voda.
Společnost bude poskytovat komplexní služby
v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod.
Zásadní důraz společnosti bude kladen na spokojenost zákazníků a jim poskytované služby.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
bude působit na Olomoucku, Prostějovsku
a Zlínsku. Našimi nejdůležitějšími smluvními
partnery budou Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s., statutární město Olomouc, Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., a Vodovody
a kanalizace Zlín, a.s. Společnost chce být i nadále dlouhodobým partnerem měst a obcí a průmyslových podniků ve svých oblastech působení.
Nová společnost má 575 zaměstnanců, zásobuje 409 tis. obyvatel z Olomouckého a Zlínského
kraje. Provozuje celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čističek odpadních vod, dále zajišťuje servis pro 2 255 km vodovodních a 1 066 km
odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží
5 zákaznických center v Olomouci, Prostějově,
Uničově, Zlíně a Valašských Kloboukách. 24 hodin denně slouží pro Olomoucko "modrá" linka
844 744 644 a pro Zlínsko "bezplatná zelená"
linka 800 100 063. Webové stránky společnosti
jsou www.smv.cz, mailovat nám můžete na
smv@smv.cz.
Dovolte mi, abych Vám jménem společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., popřál mnoho
zdraví, osobních úspěchů a spokojenosti do nového roku 2008.
Ing. Martin Bernard, MBA,
gen. ředitel společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
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Přehled o plnění rozpočtu města Zlína za rok 2006 – PŘÍJMY – II. část
Vážení občané,
v tomto pokračování navazujeme na první část přehledu o příjmech
statutárního města Zlína za rok 2006 a podíváme se na další druhy
příjmů, a to nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace.
Tab. č. 1
Vývoj nedaňových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech v tis. Kč
Název

1.

2.
3.
4.

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2003
2004
2005
2006
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
93 007
60 426
184 964
183 778
v tom:Příjmy z vlastní činnosti
16 845
17 586
78 291
74 643
v tom: Odvody přebytků org. s přím. vztahem
897
3 149
4
1 715
v tom: Příjmy z pronájmu majetku
60 390
34 451
101 326
100 744
v tom: Příjmy z úroků a realizace fin. majetku
14 875
5 240
5 343
6 676
Přijaté sankční platby a vratky transferů
7 884
18 169
17 778
8 624
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
6 417
5 743
14 128
14 492
Přijaté splátky půjček
4 700
9 312
11 346
11 346

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
112 009

93 650

228 215

218 240

Nárůst příjmů z vlastní činnosti a příjmů z pronájmu majetku
od roku 2005 byl způsoben začleněním bytového hospodářství
města do rozpočtu od 1. 1. 2005. Příjmy z vlastní činnosti jsou tvořeny zejména přijatými zálohami za služby v rámci bytového hospodářství, dále příjmy za prodej dříví z městských lesů, třídění komunálního odpadu, za inzerci v Magazínu Zlín, stravné a školné
v městských jeslích, stravné v Jídelně pro důchodce apod. Odvod
přebytku organizací s přímým vztahem představuje odvod prostředků z fondu reprodukce majetku ze zrušené příspěvkové organizace Filharmonie Bohuslava Martinů. Přijaté sankční platby
a vratky transferů vždy představovaly vyvážený zdroj příjmů,
sankční platby jsou tvořeny zejména pokutami za porušení obecních vyhlášek i za porušování obecně závazných právních norem
v případě přenesené správní působnosti, významnou položku představuje výběr pokut za dopravní přestupky. Ostatní nedaňové příjmy byly tvořeny zejména přijatým pojistným plněním a přijatými
neinvestičními dary. Přijaté splátky půjček jsou tvořeny splátkami
půjček poskytnutých v dřívějších letech z Fondu rozvoje bydlení.
Tab. č. 2
Vývoj kapitálových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech
Název

1.
2.
3.
4.
5.

Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2003
2004
2005
Příjmy z prodeje pozemků
10 251
15 322
17 432
Příjmy z prod. ost. nemovitostí a jejich částí
31 898
41 117
84 807
Příjmy z prodeje ost. hmotného inv. maj.
16 966
9 690
9 039
Přijaté dary a příspěvky na investice
469
7 531
7 658
Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů
263 277
0
150 000

CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
322 861

73 659

268 936

v tis. Kč
Skutečnost
2006
43 437
44 384
56
453
4
88 334

Kapitálové příjmy ve srovnávaných letech neustále kolísají. V roce
2003 se takovým mimořádně velkým příjmem stalo zúčtování příjmu
z prodeje akcií JME, a.s. Objem prodeje pozemků a bytového fondu
naproti tomu klesá z důvodu výrazného prodeje bytů v 90. letech minulého století. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů v roce 2005
představují snížení základního kapitálu obchodní společnosti TEPLO
Zlín, a.s.
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Tab. č. 3 - Vývoj přijatých dotací v jednotlivých letech v tis. Kč
Název
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2003
2004
2005
2006
1. Běžné přijaté dotace 469 712
473 752
198 533
207 426
2. Kapitálové přijaté dotace
37 091
29 359
35 326
114 274
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE
506 803

503 111

233 859

321 700

Běžné dotace přijímá město v největší míře ze státního rozpočtu,
a to zejména prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Tyto
dotace, nejsou-li v příslušném roce vyčerpány, podléhají finančnímu
vypořádání za daný rok, což znamená, že nevyčerpaný zůstatek se
vrací zpět do státního rozpočtu, případně do rozpočtu kraje.
Zvýšení přijatých běžných dotací v letech 2003 a 2004 bylo způsobeno tím, že od 1. 1. 2003 má město Zlín ze zákona jako příspěvkové
organizace zřízeny všechny základní školy (tzn. 14 samostatných
právních subjektů - základních škol), všechny mateřské školy (tzn. 25
samostatných právních subjektů - mateřských škol, z nichž tři slučují původně šest samostatných školek) a dvě školní jídelny. S touto
přeměnou všech městských škol, školek a jídelen na samostatné právní subjekty souviselo financování jejich přímých výdajů z dotací prostřednictvím města, které tak několikanásobně vzrostly. V souvislosti
s převzetím vybraných správních agend z Okresního úřadu Zlín se také navýšil souhrnný dotační vztah, kterým stát poskytuje obcím finanční prostředky na výkon státní správy. Na základě zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, došlo s účinností od 1. 1. 2005 opět
ke změně toku finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na provoz škol a školských zařízení zřízených obcí, tyto finanční prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu přímo a ne prostřednictvím obce, jako tomu bylo do 31. 12. 2004.
Nejvýznamnější neinvestiční přijaté dotace
v tis. Kč
Dotace na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)
24 714
Dotace pro obce s rozšířenou působností
35 847
Dotace na školství (souhrnný dotační vztah)
11 149
Dotace na sociální dávky (souhrnný dotační vztah)
113 210
Dotace min. životního prostředí pro Zoo Zlín a Zámek Lešná 2 241
Dotace min. financí na Projekt partnerství veřejného
a soukromého sektoru
4 000
Dotace min. financí na nové volby do zastupitelstev obcí
1 495
Dotace min. financí na volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
1 704
Dotace min. financí na cestovní doklady s biometrickými prvky 1 372
Dotace min. zemědělství na činnost odbor. lesního hospodáře
818
Dotace min. kultury na vlastní uměleckou činnost - MDZ
1 173
Dotace z Úřadu práce na politiku zaměstnanosti
(veř. prosp. práce)
1 489
Dotace KÚ ZLK na rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlíně,
Luhačovicích
1 319
Dotace od obcí na dojíždějící žáky
1 083
Investiční přijaté dotace
v tis. Kč
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na cyklistickou stezku Zlín západ - Zlín východ
5 700
Dotace min. pro místní rozvoj
na regeneraci panel. sídliště JS - Hony a Podlesí
3 847
Dotace min. pro místní rozvoj
na Podnikatelské inovační centrum Zlín
42 871
Dotace min. financí na výměnu oken a rek. fasády ZŠ Zlín,
Okružní 4685
15 000
Dotace min. financí na výměnu Kongresové centrum Zlín,
spodní stavba
15 000
Dotace min. práce a soc. věcí na Dům pokojného stáří Zlín,
Jižní Svahy
30 000
Z finančního vypořádání za rok 2006 předkládaného Krajskému
úřadu Zlínského kraje v roce 2006 vyplynula vratka nevyčerpaných
dotací ve výši 7 403 tis. Kč, z nich nejvýznamnější byla vratka dotace
na sociální dávky.
Vážení občané, doufáme, že jsme Vám přinesli dostatečný pohled na
příjmovou stránku rozpočtu statutárního města Zlína za rok 2006
a těšíme se na setkání s Vámi v dalším pokračování našeho rozpočtového miniseriálu.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický

PŘÍS TAVBY KE ČT VR TDOMKŮM
Zlínská městská čtvrť Letná je první dělnickou kolonií, vybudovanou firmou Baťa,
a to s jasným posláním. Pro zaměstnance, od
kterých se očekávala vysoká kázeň a pracovní morálka, bylo třeba zajistit optimální podmínky pro relaxaci. Nejvýmluvněji to dokládá
baťovská teze: "Každá rodina musí žít svůj
vlastní život, jedna nesmí druhou rušit v její
intimitě. Základem rodinného štěstí je spokojená a neunavená žena, mající porozumění
pro radosti i námahu mužova zaměstnání
a pro zdravý vývoj svých dětí. Neboť je pouze
jediné místo na světě, kde muž, soustředěný
po celý den na svou práci v průmyslovém
podniku, může načerpat nových sil a nových
podnětů, a to je pečlivě vybudovaný a pečlivě
udržovaný domov. Rozvoj techniky a služeb
ať zbaví ženu těžké a nekonečně se opakující
práce v domácnosti. Není žádný důvod, aby
průmyslové středisko skýtalo svým občanům
méně pohodlí než město lázeňské."
Obytná kolonie na Letné byla realizována
podle regulačního plánu architekta Kotěry
z r. 1915. Kotěra koncipoval první sídlištní
útvar rodinných domků na území tehdejšího
Zlína na principu anglického zahradního
města, s individuálními domy v kompaktní
zeleni bez plotů, s výrazným citem pro terénní konfiguraci, s efektivně navrženou komunikační sítí. Stavěly se zde převážně tzv.
čtvrtdomky - objekty se čtyřmi samostatně
přístupnými byty, nejprve s mansardovými,
později s plochými střechami. Dispoziční řešení bylo založeno na jednoduchém principu
denní místnosti s kuchyňským koutem v přízemí a jedné ložnice v patře. Každý byt byl
vybaven splachovacím klozetem a tekoucí vodou v kuchyňské lince. Omítané zdivo bylo
brzy nahrazeno režným cihelným spárovaným zdivem, které je charakteristickým architektonickým prvkem Letné i Zlína dodnes.
Vstupy do jednotlivých bytů byly řešeny vždy
po dvou v protilehlých kratších stranách objektu a umožňovaly pohodlný přístup bez většího počtu předsunutých schodů. Tento stav
byl nevhodně změněn stavebními úpravami
v 50. a 60. letech minulého století zazděním
původního vstupu a jeho posunem mimo mezipodestu vnitřního schodiště. Necitlivý zásah vedl k následnému budování venkovních
schodišť, vyrovnávajících výškový rozdíl okolního terénu a podlahy přízemí.
V průběhu let došlo ve čtvrti Letná k závažným změnám. Kromě přirozené amortizace stavebně - technického stavu přestával
původní obytný standard být dostačující.
Expanzní tendence se projevily výstavbou garáží, verand, kůlen a altánů. V současné době jsou plochy mezi domky, kdysi přísně udržované "baťovskou kuratelou", zamořeny bez
ladu a skladu kvantem vesměs nepovolených
provizorií pochybné architektonické a stavebně - technické kvality.
V r. 1990 byla ve Zlíně vyhlášena Městská
památková zóna (MPZ). Pro stavební činnost
v MPZ Zlín byly stanoveny regulativy, které
donedávna neumožňovaly ve čtvrti Letná přístavby ke čtvrtdomkům. Čtvrtdomky i po 80
letech slouží k bydlení a absolutní konzervace standardu 20. let minulého století není
udržitelná i v souvislosti s generační výměnou obyvatel, kteří chtějí zvýšit obytný standard. Statutární město Zlín po analýze
problematiky přístaveb ke čtvrtdomkům
vzhledem k vysoké památkové hodnotě Letné
jako unikátního urbanistického celku rozhodlo společně s Národním památkovým
ústavem umožnit přístavby ke čtvrtdomkům
za jednoznačně daných podmínek. Možnost
realizace přístaveb ke čtvrtdomkům zastaví
nekoncepční a živelnou stavební činnost na
Letné a povede ke stabilizaci a kultivaci této
cenné části MPZ. Pro území Letné je zpraco-

vána studie, která přesně vymezuje domy,
u kterých je přístavba možná, a stanovuje základní regulační podmínky.
Přístavby je možno realizovat u těch
čtvrtdomků, jejichž vzdálenost od sousedních
objektů to z hlediska stavebního zákona
umožňuje, které nejsou situovány v těsné
blízkosti obslužné komunikace a které nejsou umístěny v blízkosti křižovatek obslužných komunikací.
Přístavby zásadně nelze realizovat
u čtvrtdomků podél ulice Mostní, u čtvrtdomků při jižním okraji tř. T. Bati, u čtvrtdomků podél ulice "Vysoká". Vyjmenované
lokality jsou památkově přísně chráněnou
ukázkou původní urbanistické struktury.
Pro stanovení objemu a vzhledu přístaveb
byly definovány tyto hlavní zásady:
1. Přístavby svým objemem nepotlačí dominantnost původního objektu, budou jednopodlažní s pochůznou terasou, v případech, kdy to terénní reliéf umožňuje,
podsklepené. Šířka přístavby ke dvěma bytům je 6,70 m, to je
o 2x1,1m užší než šířka
původního objektu (8,90
m). Druhý rozměr přístavby je 3,60 m, tj.
1 délka původního objektu (14,75 m).
2. Přístavby musí svojí funkční náplní nabídnout majitelům rozšíření obytné plochy za
výhodných ekonomických podmínek. Mohou
být využity pro zřízení
vstupních prostor s šatnou, příp. pro hygienické zařízení nebo kuchyňské niky. Terasa
zvýší obytný komfort bytu, případné podsklepení přístavby významně zvětší úložnou plochu.
3. Přístavby jsou navrženy a budou realizovány s použitím materiálů a tvarosloví původního objektu. Mohou být z režného zdiva
nebo opatřeny obkladem z cihelných pásků.
Okna musí dodržet původní členění včetně
profilace (nikoliv pouze poutce mezi skly).
Vstupní dveře budou dřevěné rámové s výplněmi. Barevnost oken a dveří je omezena
pouze na bílou barvu. Nad okenními a dveřními otvory budou ve fasádě viditelné průvlaky, a to jak v přístavbě, tak v původním rekonstruovaném objektu. Sokly budou
opatřeny šedou cementovou omítkou.
Zábradlí na obvodu terasy bude z ocelových
trubek s horizontálním členěním, opatřeno
bílým nátěrem.
Přístavba k typovému objektu, kterým
čtvrtdomek je, musí být rovněž typová. Vnější
vzhled přístaveb je jednoznačně určen a je
závazný. Je zpracováno 7 variantních řešení formou typového projektu. Projekt obsahuje dispoziční a stavebně technické řešení
jak přístavby, tak případné rekonstrukce
stávajícího 1/4 domku. Tento typový projekt musí být pro stavební povolení doplněn individuálně o situační plán s výškovým osazením
přístavby, případné přeložky inženýrských
sítí, návrhu přístupového chodníku s napojením na veřejnou komunikaci. Vnitřní dispozice může být upravena podle požadavků stavebníka, vnější vzhled se nesmí odchýlit od
typového projektu. Kompletní projektovou
dokumentaci, jejíž součástí typový projekt
bude, musí vypracovat oprávněný projektant.
Podmínkou realizace přístavby je současná
výstavba k oběma čtvrtinám na jedné straně
čtvrtdomku. Tato podmínka určitě znesnadní
mnohým zájemcům záměr přistavět, z hledis-

ka stavebně technického a především legislativního jsme bohužel nenašli lepší řešení. Ze
strany zájemců o přístavbu bude tedy třeba
velké odhodlanosti k vzájemné dohodě se
sousedem, případné výměně čtvrtdomku nebo hledání jiného řešení. Z praxe o takových
případech víme. Před kolaudací přístavby je
nutné odstranit všechny kůlny, verandy a altány patřící k příslušnému 1/4domku.
Obyvatele Letné dlouhodobě trápí nedostatek úložného prostoru např. pro zahradní
nářadí, kola, lyže, sáňky. Sklepy stávajících
čtvrtdomků jsou pro tyto účely nesnadno přístupné či nepřístupné. U početné skupiny
čtvrtdomků, kde přístavba není možná, je
tento problém nejpalčivější. Proto má statutární město Zlín pro zájemce připraven projekt doplňkové stavby - jednoduchého dřevěného zahradního skladu. Objekt bude
osazován vždy ve dvojicích, mimo ulici. I zde
platí, že stávající provizoria musí být asanována.

Dalším výrazným problémem na Letné je
parkování a dopravní obslužnost. Studie přístaveb ke čtvrtdomkům na Letné řeší dopravu elegantním způsobem. Systém obslužných
komunikací a stávajícího terénu nedozná zásadních změn vzhledem k nutnosti v maximální možné míře zachovat urbanistickou
strukturu obytné čtvrti. Je nezbytné zásadně
neupravovat důležitou součást urbanistické
struktury - dopravní systém a terénní reliéf.
Jednotlivé komunikační větve budou rozšířeny ze stávajících 3,75 - 4,00 m na 4,80 m.
Stávající komunikace budou vesměs jednosměrné (výjimkou je ulice Mostní) a budou
doplněny pruhem o šířce 1,80 m pro podélná
parkovací stání. Návrh rekonstrukce dopravního skeletu ve čtvrti Letná je reálný, vychází z podrobného průzkumu stávajícího stavu.
Zatím jde skutečně o návrh, jeho realizace
bude otázkou finančních možností.
Pokud patříte k zájemcům o přístavbu
k 1/4domku, doporučujeme Vám návštěvu
u nás na radnici. Pracovníci Útvaru hlavního
architekta nebo Odboru kultury Vás rádi podrobně seznámí jak s variantami projektů,
tak s postupem při vyřízení legislativy.
Typový projekt je zájemcům o přístavbu
poskytován za poplatek 1000 Kč. Variantní
řešení přístaveb včetně rekonstrukce stávajících 1/4domků je k nahlédnutí na internetu na adrese www.mestozlin.cz v sekci
Architektura a územní plánování.
Ing. Arch. Alena Nožková, ÚHA
Zdroje:
Zlínská architektura 1900 - 1950
(Ing. arch. Pavel Novák )
Studie "Zlín, čtvrť Letná - přístavby k čtvrtdomkům"
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BAŤOVA TOVÁRNÍ KAPELA
Při listování baťovskými továrními novinami
Sdělení z r. 1926 nás může upoutat fotografie
představující početnou kapelu i s dirigentem; popisek pod snímkem říká, že se díváme na
"Dechový orchestr Baťovy hudby". Pokud novinami listujeme i ve starších ročnících, dovíme se navíc i něco bližšího o tom, jak kapela vznikla.
V čísle ze 16. července 1921 narazíme na tuto
zprávičku: "Hudebníci! Máme v úmyslu utvořiti
tovární hudbu, žádáme tedy všechny, kteří dovedou hráti na dechových nástrojích, aby se přihlásili v přijímací kanceláři. Hlaďáček" První nadšenci se zřejmě už brzy přihlásili, a tak mohla po
dvou týdnech následovat už jen dodatečná výzva:
"Hudebníci! Do úplného počtu hudebníků schází
nám ještě několik členů. Jelikož bychom již rádi
započali se zkouškami, upozorňujeme veškeré hudebníky, aby se co nejdříve přihlásili ... Hlaďáček."
Uprostřed srpna pak kapelník sháněl už jen heligonistu.

Jak bylo za Bati obvyklé, věci se řešily bez průtahů, a tak i nová kapela se brzy secvičila a v polovině září 1921 už noviny mohly popsat její účinkování při hasičském výletě: "Již v 6 hodin ráno
vítala tovární hudba počátek krásného dne budíčkem. O půl dvanácté uspořádán na náměstí koncert za velké účasti posluchačů, mezi nimiž se vyskytli i kritikové, kteří však byli nuceni doznati, že
pan Hlaďáček se svojí kapelou koncertoval znamenitě. Po koncertě odebrali se hudebníci ku společnému obědu do tovární jídelny."
Potom se noviny trochu odmlčely a počátkem
prosince 1921 musely uklidňovat: "Došlo nám
několik dotazů - co se stalo s tovární kapelou.
Můžeme naše čtenáře uspokojiti ujištěním, že tovární kapela za vedení pana Hlaďáčka teď již zase pilně cvičí a že v brzku nám uspořádá koncert." Zakrátko se muzikanti představili v plné
parádě při začínající plesové sezoně. V novinách
o tom čteme: "V sobotu 7. ledna zahájena ve

Zlíně plesová sezona plesem Odboru úřednické
jednoty. Po 20. hodině začali se sjížděti i scházeti účastníci ze všech částí Zlína. Výborná kapela
pana Hlaďáčka získala si obliby všech přítomných jak svými dlouhými valčíky, tak jejich sehráním. Tu se opravdu mohl každý vytančiti."
Soubor měl už ve Zlíně své místo a kapelník se
jeho složení snažil ještě vylepšit výzvou uveřejněnou v lednu 1922: "Tovární kapela hledá 1 křídlovkáře do turecké hudby a zároveň trubkaře do
smyčcové, dále 1 klarinetistu. Lepší síly povoláním obuvníci mají přednost. Přihlášky přijímá
Hlaďáček."
Jak je vidět, z novinových zpráviček lze sestavit
skoro reportáž o počátcích baťovské tovární kapely. Ta se v dalších letech rozšiřovala co do počtu
i nástrojového vybavení a svým působením obohacovala kulturní život celého města.
Dr. Zdeněk Pokluda,
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka

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

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

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

tel.: 577 431 333

TA NAŠE KRONIKA ZLÍNSKÁ
– ale dlouho nebyla „NAŠE“, psali ji „ONI“
Motto: Dějiny jsou svědectvím časů,
světlem pravdy, živou pamětí
Cicero
Pokud si mohu dovolit parafrázovat tato
vzácná klasikova slova, tak bych slovo
DĚJINY nahradil KRONIKOU, protože tím by
skutečně tato letopisná paměť měla být.
Každá kronika - ať již obecní, spolková, školní či farní - je totiž podle Slovníku naučného
vyprávěním či záznamem o reálných událostech v jejich časové posloupnosti.
Městem podle potřebných atributů se Zlín
stal před 610 lety v roce 1397, ale místní historik a rodák Dr. K. Stloukal vystopoval existenci jeho základů až do XIII. století. S naší
městskou kronikou se však setkáváme až ve
druhé polovině minulého XX. století.
Při tom české kronikářství a písmáctví má
bohatou tradici. Vždyť již v době získání zlínských městských práv se Čechové mohli více
než sto let poučit z díla vskutku klasického Kosmovy Kroniky české. Její autor Kosmas,
děkan pražské kapituly, sepsal toto velké duchovní dílo na sklonku svého života v r. 1119
a věnoval je ,,svým - tj. Čechům všem". Toto
úctyhodné kronikářské dílo mělo pak řadu
věrohodných následníků - ať již jde
o Kroniku tak řečeného Dalimila (její originální fragment byl v pařížské aukční síni
v březnu 2005 pro ČR vydražen za 10 mil. Kč,
ale zájemců bylo 60 a ,,majitel" počítal až
s 30 ,,melouny" . Není to určitě malý obnos,
ale podle historika Třeštíka ,,jsme si koupili
kus dějin a uložíme ho do pokladu Království
českého. ZBOHATNEME"), ale i další méně
známé K. Zbraslavskou či Husitskou až po
populárně pojatou Českou kroniku Václava
Hájka z Libočan z r. 1541 - snad první historický ,,bestseller". Ta patřila mezi nejčtenější
- to platí dodnes určitě podle jejího ,,očteného" vzhledu v městské knihovně - i když si její autor většinou neprávem pro svůj barvitý
styl a básnické metafory vysloužil i z typicky
české závistivosti přídomky ,,lhář či šarlatán".
Kultivovaný návod k vedení všech typů
kronik ,,podle bavorského vzoru" vycházel
v srpnu 1835 z nařízení kultuře a vědám přejícího nejvyššího purkrabího Karla hr.
Chotka. Ten ukládal ,,všem městům, městysům, světské a duchovní vrchnosti vedení
a založení pamětních knih od 1. 1. 1836" - sice se zdůrazněním jejich pravdivosti - ale
pouze v řeči německé či latinské. Tím se výrazně zúžil okruh případných tvůrců - místní
inteligenci představovali pouze kněží a kantoři. Navíc byla striktně vyžadována v zápisech
naprostá loajalita vůči vrchnosti a to byli
Habsburkové a ,,Rakousko - kde bylo Čechům ouzko". Kontrolní církevní i vrchnostenské orgány měly ve své pracovní náplni
,,ničení" všech tomu odporujících pamětních
záznamů. A tak s tou pravdivostí zápolíme
mnohdy dodnes.
Vznik samostatného ČSR na troskách
ztrouchnivělého mocnářství v říjnu 1918 probudil i potlačované národní touhy a urychleně přivedl na svět řadu zákonů, oživujících
národní historii, kulturu a dějiny. Zákon
o Pamětních knihách obecních č. 80 byl
schválen již 30. 1. 1920. Byl mimořádně
stručný, ale výstižný. Ukládal v několika větách založit PAMĚTNÍ KNIHU v každé obci
a ustavit KRONIKÁŘE (letopisce). Vládní nařízení 169/32 Sb., - až o 12 let později - pak
již zabíhalo do značných podrobností - vč.
Povinnosti zapisovati události pravdivě, věr-

ně a věcně za bezprostředního dozoru letopisecké komise a umožnění ,,vyložení Pamětní
knihy k veřejnému nahlédnutí na městském
úřadě nejméně jednou za 3 roky po čtrnáct
dní jdoucích za sebou".
Podle plošné ministerské kontroly bylo poté v r. 1935 konstatováno, že z celkového počtu více než 15 tisíc obcí v ČSR pouze 13 %
vlastní kroniku nevede. O Zlínu se v dané
souvislosti přímo nepsalo, ale až ve výstřižkové části baťovského archivu jsem zjistil
z noticky Českého slova ze 30. 6. 1937, že
,,Kronikářem zlínské obce jmenovala městská rada Josefa Spáčila z redakce Zlína, současně byli za členy letopisecké komise navržení pp. Č. Hybler, ředitel Živnostenských
škol aj. Hradil, ředitel Baťovy školy práce".
Tento rok pak vskutku připomíná v archivu
na Klečůvce ojedinělý strojopisný svazek naší kroniky (bez uvedení autora). Na 44 stranách pojednává o právním základu nedávno
vzniklého Velkého Zlína a o průběhu opětného zvolení D. Čipery 1. 7. 1938 starostou.
Pak nad kronikou na čtvrt století ,,čas trhnul
oponou".
Podstatně viditelněji probíhalo kronikaření
v původně samostatných a daleko menších
obcích, které se v průběhu XX. století postupně připojovaly do velké městské zlínské
rodiny. Ještě v dobách císařství začal psát
kroniku Kudlova v r. 1897 rolník Zajíček.
Jaroslavice ji mají od r. 1906. V dalších obcích se jejich psaní ujímali především vlastenečtí učitelé a psali je i několik let po spojení
se Zlínem. Např. v Malenovicích se za 50 let
v období 1919 - 1969 na tisíci stránkách třísvazkové letopisné knihy podíleli čtyři. Nyní
udržují tradice pouze dvě statečné - na Klečůvce pí Březíková a v Loukách pí Hladká.
Okupace s protektorátním zřízením a místními donašeči znamenala pro obecní kroniky
a jejich tvůrce doslovnou pohromu. Již v říjnu 1940 přišlo nařízení o jejich povinném
soustředění v zemských archivech. Jejich
duch neodpovídal velkoněmeckým představám. Pak se po kronikářích žádalo, aby zpětně od r. 1918 nově psané stránky byly již
v patřičném souladu s Heydrichovou představou ovládnutí českomoravské kotliny čistokrevnou rasou a vyvezení těch ,,českých
smějících se bestií na Sibiř".
Porážka nacistů a obluzení ze znovu nabyté svobody neměly dlouhého trvání. Skončily
po necelých 3 letech ,,Vítězným únorem" - ale
ten pouze pro vyvolené.
Brzy po jeho ,,spontánním" průběhu a žádném výstřelu z nějaké české Aurory se však
ukázalo, že každá diktatura potřebuje pouze
svou vlastní PRAVDU a naši bolševici
s Klémou, který měl podle dobového sloganu
,,pod čepicí", byli na ,,nové světlé časy" řádně
připravení. To musely na oko zcela věrohodně odpovídat i veškeré dobové záznamy bez
jakýchkoliv pochybností či poťouchlostí
a otázek - a co KRONIKA?
K prvnímu legislativnímu zásahu ,,stranovlády" vůči těmto ze zákona pravdivým letopisným knihám došlo již v září 1950 s vyvrcholením v postupně zdokonalované Sbírce
instrukcí 69 421/55. To byl ideologický manuál, který vedl k důkladnému kádrování,
prověřování a oddanostní perlustraci.
Detailně stanovil systém vedení kronik vč.
Přísežné oddanosti a věrnosti komunistickému režimu a nezpochybňované lásce vůči
SSSR a jeho vůdcům. Proto měl být každému
kronikáři navíc ustanoven ku pomoci vyzrálý

soudruh. Ten v roli komisaře bedlivě posuzoval ,,ideovou čistotu".
V tomto duchu došlo i k založení místní letopisné Pamětní knihy. Stalo se to až 18 let
po válce, ale až na třetí pokus. To se jí ujal
zřejmě na doporučení KSČ náležitě oddaný
učitel František Mach. Od listopadu 1963 se
tak definitivně začaly psát řádky městské
kroniky - nikoliv však ,,NAŠÍ" - ale jejich,
gottwaldovské . O tom svědčí ostatně již první řádky, ve kterých se kronikář Mach nenávistně vyrovnal s obdivovaným rozvojem
předválečného Zlína, batismem a bolševicky
si smlsnul na ,,nezasloužených úspěších
a obdivu" bratrů Tomáše a Jana Baťových.
Kronika města Gotwaldova zachycuje od
r. 1963 do listopadu 1989 v 25 svazcích s více než 5600 stranami období ,,vrcholícího,
ale stále se nedostavujícího socialismu".
Některé její stránky bylo nutno přepsat, aby
odpovídaly komunistické pravdě vítězů. Stalo
se tak především ve svazku r. 1968.
,,Pravdivé" vylíčení vstupu vojsk a následné
okupace ,,na furt" znamenalo nejen výměnu
a přepsání stránek, ale i výměnu kronikáře:
V. Cekotu nahradil O. Fric. Všechny svazky
překypují ohromujícími úspěchy našich pracujících v průmyslu, stavebnictví a zemědělství, což poněkud kontrastuje s reálem
prázdných regálů a frontami na maso či nedostatkové zboží. Ale o tom se socialistická
kronika příliš nešíří.
Léta od návratu demokracie popisuje již
vskutku ,,NAŠE" Zlínská kronika v 17 svazcích na 2700 stránkách od ledna 1990 až po
Silvestr 2006. Ale po pravdě nutno říci, že libozvučné zvonění klíči a radostné nadšení ze
svobodných časů z listopadu 1989 je v nich
často prostřídáno pachutí kořistnictví, tunelování a parazitování na úspěších poctivců.
Ale i to patří k rituálu života a kronikář nemá
právo jej před budoucími zamlčovat.
Na současných 42 svazcích městské kroniky se od listopadu 1963 v průběhu 44 let podílelo 7 autorů - z toho polovinu doyen
J. Ryška. Psal ji od r. 1972 až do 1994 a to
měl již 81 let. Kuriozně se objevují na autorství Zlínské kroniky 1994 dvě jména - J. Ordelt a A. Hovadíková (ta převzala štafetu po
náhle zemřelém J. Ordeltovi). Od roku 1995
píše kroniku autor tohoto zamyšlení - místní
rodák - Jan Lamper (77).
A ten na závěr konstatuje: Parlament ČR
přijal v březnu 2006 po 86 letech nový zákon
č. 132 o Kronikách obcí. Zde se na prvním
místě znovu zdůrazňuje, že každá obec vede
kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech
v obci PRO INFORMACI i POUČENÍ BUDOUCÍCH GENERACÍ.
Právě proto je práce kronikáře čestnou
službou občana pro město a spoluobčany.
Vyžaduje obětavé nasazení, lásku k městu
i republice a neochabující zájem o vůkolní
dění. Kronikář není zaměstnanec - dobrovolně naplňuje zvolené poslání - neposluhuje,
ale SLOUŽÍ!
PS: Nám pamětníkům a často i rodákům
bylo tehdy v ,,osudném únoru" kolem věku
dospělosti - dnes osmdesátníci a starší. Ve
Zlíně nás žije kolem 1 200 a v 80tisícovém
městě tvoříme 1,5% menšinu. Přesto můžeme hodně znamenat - ne mentorováním, ale
příkladem své dosavadní práce a pohledem
na život.
Ing. Jan Lamper,
kronikář města Zlína
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Leden v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
Úterý 1. ledna
KINO NEHRAJE
Středa 2. ledna v 17 hodin
PAN VČELKA
USA-2007-86 minut-český dabing-animovaný-Bontonfilm-(0)
Nekorunovaný král animovaných pohádek - studio DREAM WORKS nás zavedou do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu...
Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith
Středa 2. ledna v 19.30 hodin
CHYŤTE DOKTORA
ČR-2007-95 minut-premiéra-Bontonfilm-(0)
Komedie o lásce a jejích následcích... Michal je nadějný gynekolog, žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne se probudí, vyrazí do
práce a jako první narazí na svou milenku, která je těhotná. Než se
vzpamatuje, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít... V hlavních rolích Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva
Janžurová, Vladimír Javorský.
Režie: Martin Dolenský
Čtvrtek 3. ledna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
NORSKO-2006-80 minut-titulky-CinemArt-(12)
Černočerná komedie o tom, jak vzdorovat invaliditě a agresivnímu pozitivismu...
Režie: Bard Breien
Pátek 4. ledna - středa 9. ledna v 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA-2007-87 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen
že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida,
který si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku. Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál tím víc pouštějí do
různých dobrodružství s dramatickými následky.
Režie: Tim Hill
Pátek 4. ledna - středa 9. ledna v 19.30 hodin
AMERICKÝ GANGSTER
USA-2007-156 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů
newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena... V hlavních rolích Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin
Režie: Ridley Scott
7. ledna v 10 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
KOŘENÍ ŽIVOTA
USA-2007-104 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete... V hlavních rolích
Catherine Zeta-Jones a Aaron Eckhart
Režie: Scott Hicks
Čtvrtek 10. ledna v 17 a v 19.30 hodin
(a) PROJEKT 100
AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
Německo-1972-100 minut-titulky-AČFK-(12)
První z mnohaleté spolupráce Wernera Herzoga a charismatického
Klause Kinského, představujícího šíleného muže usilujícího o velitelskou pozici v dobyvatelské výpravě do bájného El Dorada.
Pátek 11. - neděle 13. ledna v 17 hodin
+ pondělí 14. - středa 16. ledna v 19.30 hodin
VETŘELCI vs. PREDÁTOR 2
USA-2007-90 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Na Zemi vypukne peklo... Malé americké městečko Gunnison
v Coloradu žije svým poklidným životem. V jeho blízkosti ovšem dojde
k nečekané katastrofě, když se z nebe přiřítí poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za městem. Místo mírumilovných mimozemšťanů se z jeho útrob vydrápou zrůdy dvou hrozivých a hlavně znepřátelených vesmírných ras...
Režie: Colin Strause, Greg Strause
Pátek 11. - neděle 13. ledna v 19.30 hodin
+ pondělí 14. - středa 16. ledna v 17 hodin
V pátek 11. ledna v 19.30 slavnostní premiéra za účasti herecké
a tvůrčí delegace k filmu
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR-2008-100 minut-premiéra-Falcon-(12)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách
lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo...
V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr, Jan
Budař, Roman Vojtek
Režie: Dušan Klein
Středa 16. ledna ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
0KAMŽIK ZLOMU
USA-2007-113 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte to...!
V hlavní roli Anthony Hopkins. Režie: Gregory Hoblit
Čtvrtek 17. ledna v 17 a v 19.30 hodin
OBRAZY STARÉHO SVĚTA
Československo-1972-73 minut-AČFK-(0)
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(a) PROJEKT 100

Jedno z největších děl slovenské kinematografie oceněné na festivalech doma i v zahraničí konečně v českých kinech.
Pátek 18. - neděle 20. ledna v 17 hodin
+pondělí 21. - středa 23. ledna v 19.30 hodin
HITMAN
Francie-2007-92 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade, zabíjí, vydírá, týrá. Hitman alias Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch,
kteří to způsobují... Hrají: Javier Bardem, Benjamin Bratt, Liev
Schreiber, Giovanna Mezzogiorno.
Režie: Xavier Gens
Pátek 18. - neděle 20. ledna v 19.30 hodin
+ Pondělí 21. - středa 23. ledna v 17 hodin
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
USA-2007-138 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Nesmrtelný příběh o lásce podle románu G. G. Márqueze - příběh
o vášni a rozhodnutích, jejichž následky mohou člověka pronásledovat
celý život, slibuje napínavou a vzrušující cestu do exotické Latinské
Ameriky na přelomu 19. a 20. století...
Hrají: Javier Bardem, Benjamin Bratt, Liev Schreiber, Giovanna
Mezzogiorno. Režie: Mike Newell
Čtvrtek 24. ledna v 17 a v 19.30 hodin
(a) PROJEKT 100
SVATÁ HORA
MEXIKO/USA-1973-114 minut-titulky-AČFK-(12)
Přijďte přijít o zbytky svého duševního zdraví! Třetí celovečerní film
kultovního mexického režiséra Alejandra Jodorowského ze surrealistické tvůrčí skupiny Panique Arrabal - Jodorowsky - Topor.
Pátek 25. - středa 30. ledna v 17 hodin
ŘÍŠE HRAČEK
USA-2007-92 minut-český dabing-premiéra-Bioscop-(0)
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček pana Magoria. V hlavních rolích Dustin Hoffman, Natalie Portmon
Režie: Zach Helm
Pátek 25. - středa 30. ledna v 19.30 hodin
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-premiéra-SPI-(0)
Tragikomedie ze současné vesnice o dvou bratrech (Ivan Trojan a Jan
Budař), které osudově rozděluje (nejen) jedna žena (Soňa Norisová) na motiv skutečných událostí.
Režie: Jiří Vejdělek
Čtvrtek 31. ledna v 17 a v 19.30 hodin
(a) PROJEKT 100
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Polsko-2006-105 minut-titulky-AČFK-(12)
Příběh viny a jejího vykoupení, který se odehrává v docela obyčejné rodině, mezi lidmi, do jejichž životů nepříjemně zasáhne osud...
Režie: Krzysztof Krauze a Joanna Kos-Krauze

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI
5. 1. ČARODĚJNÉ POHÁDKY II. - 66 minut
Aby bylo jasno, Čarodějné pohádky- labuť, Babička vypráví pohádku,
Čarodějné pohádky - Franta Nebojsa, Dorotka a drak, Čarodějné pohádky - medvídek, Krtek malířem, O Kanafáskovi - jak byli zvědaví
12. 1. VZPOURA HRAČEK - 68 minut
Pan Prokouk přítel zvířátek, Hugo a Bobo, Vzpoura hraček, Krtek na
poušti, Jak Lískulka zachránila Berušku, Jak Lískulka poznala vílu
Lesanku, Jak jedli vtipnou kaši
19. 1. ZAHRADA - 74 minut - loutk.
Milovník zvířat, O té velké mlze, Jak ulovit tygra, O myších ve staniolu, Velryba Abyrlev
26. 1. MIKEŠ O VÁNOCÍCH - 62 minut
O Mikešovi - Babička vypráví pohádku, Lyšajův sen, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Krtek a sněhulák, Kanafásek - Jak hledali bráchu,
Půlnoční příhoda, Kanafásek - Jak přáli k narozeninám, Jak jedli vtipnou kaši
Středa 23. 1. v 9.30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČE S DĚTMI
BROUČKOVA RODINA II. - 70 minut
Krtek o vánocích, Dvanáct měsíčků, O Brouku Kradačovi, Svatojánek
neposlouchá, Kde je Svatojánek s Janínkem?, Bloudění, Shledání,
Cvrček a bombardon, Rézi a Brok na vánočním trhu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284
Úterý 1. ledna
KINO NEHRAJE
Čtvrtek 3. ledna v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
AMERICKÝ GANGSTER
USA-2007-156 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů
newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena... V hlavních rolích Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin
Režie: Ridley Scott
Pátek 4. - neděle 6. ledna v 17 hodin
RATTATOUILE
USA-2007-animovaný-110 minut-český dabing-Falcon-(0)
Miluje jídlo a rád by se stal kuchařem. Jaké jsou ale jeho šance, když
je ...krysa? Vtipná komedie pro celou rodinu
Režie: Brad Bird

Pátek 4. a sobota 5. ledna v 19.30 hodin
30 DNÍ DLOUHÁ NOC
USA/Nový Zéland-2007-116 minut-titulky-premiéra-Blue Sky Film(15)
Každý rok se město na severu Aljašky na měsíc ponoří do tmy. Je to
doba, kdy obyvatelé balancují na hraně mezi přežitím a zkázou, jelikož
s tmou přichází i něco jiného... Film je adaptací známého hororového
comicsu. Režie: David Slade
Pondělí 7. ledna v 19 hodin
(a)
11. HODINA
USA-2007-93 minut-titulky-premiéra-Warner Bros-(12)
Je to naše generace, která změnila svět navždy... Leonardo DiCaprio
producentem, spoluscénáristou a moderátorem ekologického dokumentu. Režie: Leila Conner Petersen, Nadia Conner
Úterý 8. ledna v 19 hodin
FK Anýz
ANNIE HALL
USA-1977-93 minut-titulky-AČFK-(12)
"Hořká" komedie se odehrává v současném New Yorku a lze ji charakterizovat jako originální výpověď o vztahu dvojice v moderním, všestranně civilizovaném západním světě... V hlavní roli Diane Keton,
Woody Allen, Tony Roberts. Režie: Woody Allen
Čtvrtek 10. ledna v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
VETŘELECI vs. PREDÁTOR 2
USA-2007-90 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Malé americké městečko Gunnison v Coloradu žije svým poklidným životem. V jeho blízkosti ovšem dojde k nečekané katastrofě, když se
z nebe přiřítí poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za městem. Místo mírumilovných mimozemšťanů se z jeho útrob vydrápou
zrůdy dvou hrozivých a hlavně znepřátelených vesmírných ras...
Režie: Colin Strause, Greg Strause
Pátek 11. - sobota 12. ledna v 17 hodin
CRASH ROAD
ČR-2007-90 minut-premiéra-WarnerBros-(12)
Komedie o lásce, naději a boji s osudem. Příběh rebelky, která hledá
dobré lidi... V hlavních rolích Agáta Hanychová, Pavla Tomicová,
Bohdan Tůma, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský.
Režie: Kryštof Hanzlík
Pátek 11. - sobota 12. ledna v 19.30 hodin
+ neděle 13. ledna v 17 hodin
MÉ DRUHÉ JÁ
USA-2007-122 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Jodie Foster pátrá v newyorských ulicích na vlastní pěst po mužích,
kteří brutálně zavraždili jejího snoubence... Režie: Neil Jordan
Pondělí 14. ledna v 19 hodin
(a)
ZÁVIŠ - KNÍŽE PORNOFOLKU
POD VLIVEM GRIFFITHOVY INTOLERANCE
ČR-2006-120 minut-AČFK-(15)
Po stopách třínohého psa a dvounohého režiséra na cestě českým
dneškem a československou minulostí...
Režie: Karel Vachek
Úterý 15. ledna v 19 hodin
ANÝZ
NA VÝCHOD OD RÁJE
USA-1955-115 minut-titulky-AČFK-(15)
Adaptace slavného stejnojmenného románu Johna Steinbecka - příběh kalifornského farmáře Adama Traska a jeho dvou synů...
V hlavních rolích Julie Hartus, James Dean. Režie: Elia Kazan
Čtvrtek 17. ledna v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
HITMAN
Francie-2007-92 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade, zabíjí, vydírá, týrá. Hitman alias Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch,
kteří to způsobují... Hrají: Javier Bardem, Benjamin Bratt, Liev
Schreiber, Giovanna Mezzogiorno.
Režie: Xavier Gens
Pátek 18. + sobota 19. ledna v 17 hodin
PROBUZENÍ TMY
USA-2007-99 minut-titulky-Bontonfilm-(0)
Akční fantasy o chlapci, jehož svět se obrátí naruby po zjištění, že je
předurčen k boji s Temnotou...
Režie: David L.Cunningham
Pátek 18. - sobota 19. ledna v 19.30 hodin
+ neděle 20. ledna v 17 hodin
POSLEDNÍ PLAVKY
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(12)
Jarda Kuchař se živí tím, že pronajímá svůj byt. Každé léto tak musí
trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet...
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli
Režie: Michal Krajňák
Pondělí 21. ledna v 19 hodin
(a)
NEZNÁMÁ
Itálie-2006-118 minut-titulky-premiéra-SPI-(15)
Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě odhaluje její smutnou
minulost plnou násilí a ponižování... V hlavní roli Kseniya Rappoport,
Michele Placido, Claudia Gerini
Režie: Giuseppe Tornatore
Úterý 22. ledna v 19 hodin
ANÝZ
VÁŠEŇ A CIT
Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-Bioscop-(12)
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové
a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány...
Režie: Julian Jarrold
Čtvrtek 24. ledna v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-SPI-(0)
Tragikomedie ze současné vesnice o dvou bratrech (Ivan Trojan a Jan
Budař), které osudově rozděluje (nejen) jedna žena (Soňa Norisová) na motivy skutečných událostí.
Režie: Jiří Vejdělek

Leden v kultuře
Pátek 25. ledna v 17 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
ROMING
ČR/Rumunsko/SR-2007-105 minut-Falcon-(12)
Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu
Účastníci zájezdu
Režie: Jiří Vejdělek
Pátek 25. + sobota 26. ledna v 19.30 hodin
BEOWULF
USA-2007-114 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Legendární staroanglická hrdinská báseň o mocném bojovníkovi
Beowulfovi, který zabil svého démonického soka Grendela... nová verze Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy...
Režie: Robert Zemeckis
Sobota 26. - neděle 27. ledna v 17 hodin
HOLKA NA HLÍDÁNÍ
USA-2007-105 minut-titulky-premiéra-Palace Picture-(12)
Antropoložka Annie zkoumá speciální lidský poddruh jako chůva
v newyorské rodině z "lepších kruhů"... V hlavní roli Scarlett
Johansson. Režie: Robert Pulcini & Sharp Springer Berman
Pondělí 28. ledna v 19 hodin
(a)
...A BUDE HŮŘ
ČR-2006-86 minut-CINEMART-(15)
Generační film o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií
a měšťáky...
Režie: Petr Nikolaev
Úterý 29. ledna v 19 hodin
FK Anýz
SEDMÁ PEČEŤ
Švédsko-1957-94 minut-AČFK-(15)
Personifikovaná Smrt - tajuplná osoba s bílou nehybnou tváří v černé
kápi se zjevuje středověkému rytíři Blockovi... V hlavních rolích Max
von Sydow, Bengt Ekerot, Bibi Anderssonová
Režie: Ingmar Bergman
Čtvrtek 31. ledna v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-premiéra-Falcon-(0)
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci
zákona i hranicemi vlastních možností...
V hlavních rolích Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia
Siposová. Režie: Filip Renč

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

filmy. Ve zlínských ateliérech společně s Jiřím Trnkou a Karlem
Zemanem se stala průkopníkem moderního výrazu v loutkovém filmu,
který dostal označení "česká škola".
PROJEKT 100 / 2008
23. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
ZABRISKIE POINT
USA 1970, 110 min., titulky.
Scénář a režie Michelangelo Antonioni. Kamera: Alfio Contini, hudba:
Pink Floyd. Slavný provokativní Antonioniho film, představující ideály
volného života a lásky a jedno období z americké bouřlivé historie.
30. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
ŽELVY MOHOU LÉTAT
Irán/Irák 2004, 95 min., titulky. Scénář a režie: Bahman Ghobadi
Příběh o dětech obchodujících s nášlapnými minami, který dojal diváky po celém světě. První irácký film natočený po pádu Saddáma
Husajna. Ocenění: MFF Mexico City - Cena diváků a Cena za nejlepší
film; MFF San Sebastian - Nejlepší film
6. února - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Francie 1972, 102 min., titulky. Scénář a režie Luis Buňuel.
Předfilm - Andaluský pes
Jeden z posledních Buňuelových snímků o neustálém neúspěšném
scházení přátel z vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film.
13. února - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
SVATÁ HORA
Mexico/USA 1973, 114 min., titulky.
Scénář a režie: Alejandro Jodorowsky
Přijďte přijít o zbytky svého duševního zdraví! Třetí celovečerní film
kultovního mexického režiséra A. Jodorowského ze surrealistické tvůrčí skupiny Panique Arrabal - Jodorowsky - Topor.

MĚSTSKÉ DIVADLO

V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

5. sobota - 19.00 hodin
William Shakespeare: ROMEO A JULIE
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Úterý 22. ledna v 9 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČE S DĚTMI
ZAHRADA - 74 minut - loutk.
Milovník zvířat, O té velké mlze, Jak ulovit tygra, O myších ve staniolu, Velryba Abyrlev
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Od května 2007 platí v obou zlínských kinech VĚRNOSTNÍ PROGRAM.
Po předložení 9 vstupenek (z různých představení ve Velkém kině nebo kině Květen v Malenovicích) dostanete 10. vstupenku zdarma.
Volnou vstupenku můžete využít na jednu ze čtvrtečních předpremiér v kině Květen v Malenovicích nebo na jednu z artových (a) projekcí ve Velkém kině.

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
na Malé scéně ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
Tel.: 577 432 079, 777 019 109; www.malascenazlin.cz
VŽDY VE STŘEDU
9. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Norsko 2006, 79 min., titulky. Scénář a režie Bard Breien.
Debutující režisér smísil skandinávské psychologické drama o mezilidských vztazích se sarkasticky černou komedií.
16. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
INDAND EMPIRE
USA/Polsko/Francie 2006, 172 min., titulky.
Scénář a režie David Lynch. Příběh o záhadě... Záhadě uvnitř vnitřních světů... Rozvíjející se kolem ženy... Ženy zamilované a v nesnázích.
18. ledna - 13.30 hod. - vstupné 25 Kč
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
ČSSR 1976, 60 min., režie H. Týrlová
Podle předlohy Ondřeje Sekory. Hermína Týrlová začínala jako ilustrátorka v dětských časopisech a herečka. Od roku 1925 animátorka
a kreslička v reklamním filmu koncem 30. let začala natáčet loutkové

7. pondělí - 10.00 hodin
William Shakespeare: KRÁL LEAR
8. úterý - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

27

9. středa - 17.00 hodin
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

21

10. čtvrtek - 14.30 hodin
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

26

14. pondělí - 10.00 hodin
Karel Čapek: R.U.R.
30

17. čtvrtek - 19.00 hodin
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

11

18. pátek - 10.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE
19

22. úterý - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST [Pokušení a vykoupení]

1

23. středa - 19.00 hodin
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

2

28

5

26. sobota - 19.00 hodin
Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ
Divadlo Kalich Praha

P

28. pondělí - 10.00 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

19. sobota - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!
21. pondělí - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU
divadelní talk show Heleny Simerské s Pavlem Leicmanem a Pavlem
Vackem

1. 2. - 19.00 hodin
William Shakespeare:
ROMEO A JULIE

4

2. 2. - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST [Pokušení a vykoupení]

8

7. 2. - 19.00 hodin
William Shakespeare:
KRÁL LEAR

DERNIÉRA

8. 2. - 10.00 hodin
Neil Simon:
VÝBORNÁ KACHNA

PREMIÉRA

23. 2. - 19.00 hodin
XVIII. PLES V DIVADLE
účinkují členové uměleckého souboru zlínského divadla, Taneční škola A. & A. Mědílkovi, hraje hudební skupina Four Glasses a Cimbálová
muzika Réva

HOSTÉ V ÚNORU
5. 2. - 10.00 hodin
5. 2. - 14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno
17. 2. - 14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

27

19

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

25. pátek - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST [Pokušení a vykoupení]

27. neděle - 14.30 hodin
Rudyard Kipling, Hana Mikolášková: MAUGLÍ
Divadlo Polárka Brno

DERNIÉRA

DIVADÉLKO V KLUBU

16. 2. - 19.00 hodin
Carlo Gozzi:
PRINCEZNA TURANDOT

15. úterý - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

24. čtvrtek - 10.00 hodin
24. čtvrtek - 14.30 hodin
Rudyard Kipling, Hana Mikolášková: MAUGLÍ
Divadlo Polárka Brno

15. úterý - 19.00 hodin
Bohumil Hrabal - Jozef Krasula
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

15. 2. - 19.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE

11. pátek - 19.00 hodin
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA

20. neděle - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

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

prodej vstupenek na únor bude zahájen 14. ledna 2008
(pro předplatitele prodej již od 11. ledna - předplatenku s sebou)

6. 1. KUŤÁSEK A KUTILKA - 64 minut
Psí pohádka, Cvrček a bombardón, Kuťásek a Kutilka, Potkali se
u Kolína, Krtek a lízátko, Pohádka o klikotoči

27. 1. KRTEK A WEEKEND - 61 minut
Krtek a weekend, Krtek a uhlí, Krtek a pramen, Krtek a robot, Krtek
a flétna, Krtek a metro, Doktorská pohádka, A neříkej mi Vašíku

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

PŘIPRAVUJEME
7

20. 1. PŮLNOČNÍ PŘÍHODA - 61 minut
Loupežnická pohádka, A neříkej mi Vašíku, Půlnoční příhoda, Krtek
a telefon, O smutné princezně

STUDIO „Z“

3

4. pátek - 19.00 hodin
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

13. 1. POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I . - 62 minut
Štaflík a Špagetka - Sportovci, Krtek ve snu, Štaflík a Špagetka Stavebnice, Procházka pana Pipa Špatně namalovaná slepice

31. čtvrtek - 10.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

29. úterý - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
VELKÝ SÁL
3. čtvrtek - 19.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

30. středa - 10.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

20

DIVADLO MANDRAGORA
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění. o.p.s.
(zde sídlí i div. Mandragora), Dřevnická 1788, 760 01 Zlín,
www.skolaumeni.cz, info@skolaumeni.cz, rezervace tel.: 777 198 400
10. 1.
ART- MAN and WOMEN: Pro nikoho nic (premiéra)
Režie: Rostislav Marek
Vstupné 45 Kč, začátek v 19.00 hod.
Kapacita míst je omezena, max 35.
Možno rezervovat na tel: 777 198 400

11

Leden v kultuře
MALÁ SCÉNA ZLÍN

FILHARMONIE B. MARTINŮ

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

tel.: 577 005 630 - sekretariát, tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu
umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00 hod., v den koncertu 14.30 - 20.00 hod.

4. 1. - Kavárna Café malá scéna - 19.00 hod.
TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel: 776 575 307
5. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
BLÍZKOST V POKUSECH
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem v dotecích. Představení je do 16 let nevhodné
6. 1. - Komorní sál - 15.30 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka
7. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
HORKÁ LINKA (Hotline)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...
10. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...
12. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
ORNITOLOGIE
V jednom ruském městě... V jednom malém bytě... se dějí zvláštní věci. Černá komedie o dvou bláznech a jejich hostu. Ale kdo z nich je
opravdu větší blázen?

A4
17. ledna v 19.00 hod., Dům umění Zlín
F. Mendelssohn - Bartholdy: Pohádka o krásné Meluzíně, op. 32
A. Rolla: Koncert pro violu a orchestr Es dur, op. 3
A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Sólista: Alexander Besa, viola
Dirigent: Jiří Stárek
B3
24. ledna v 19.00 hod., Večer ruské hudby - Dům umění Zlín
A. P. Borodin: Polovecké tance
A. Arutjunjan: Koncert pro trombon
N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symf. suita op. 35
Sólista: Jakub Zívalík, trombon
Dirigent: Jakub Hrůša
C4
30. ledna v 19.00 hod., Dům umění Zlín
31. ledna v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Diabolské husle (Cigánski diabli), Slovensko
A. Chačaturjan, N. Paganini, J. Wiliams, V. Monti, J. Berky - Mrenica,
G. Dinicu
Dirigent: Aleš Podařil

13. 1. - Komorní sál - 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA
Pohádka

MUZEUM

14. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU
17. 1. - Sál Malá scéna - 19.00 hod.
Divadlo UNGELT Praha - VŠECHNO JEN DO PUTYK A ŽENSKÝM!
Cyklus balad Françoise Villona v režii Miroslava Krobota. Více než půl
tisíciletí staré balady F. Villona vytváří sugestivní příběh dvou tuláků
putujících světem, věčný příběh lásky a vzdoru - lásky k životu, ženám, dobrodružství a nikdy nekončícímu hledání, vzdoru proti autoritám, smrti a mocným tohoto světa.
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler.
20. 1. - Komorní sál - 15.30 hod.
U NÁS V NESVÁROVĚ ANEB KDO PŘEMŮŽE DRAKA
pohádka
20. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU
24. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
HORKÁ LINKA (Hotline)
Všichni držitelé platných vstupenek na hostující představení divadla
Ungelt Praha "Mathilda" a divadla Kalich Praha "Baronky" mají na toto představení po předložení vstupenky vstup zdarma!
26. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU
27. 1. - Komorní sál - 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA
Pohádka
28. 1. - Komorní sál - 19.00 hod.
ORNITOLOGIE
31. 1. - Sál Malá scéna - 19.00 hod.
Fráňa Šrámek: STŘÍBRNÝ VÍTR
Romantická klasika v rockovém hávu Zdenka Kluky a Progressu 2
5. 2. - Sál Malá scéna - 19.00 hod.
DIVADLO KALICH PRAHA - BARONKY
Příběh plný lidského porozumění. Filmový i divadelní autor a režisér
Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. Režie: Šimon Caban

Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál
do 3. ledna 2008
VESELÉ VÁNOČNÍ HODY
24. ledna 2008 - 20. dubna 2008
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové
Akademická malířka Marie Fischerová-Kvěchová je veřejnosti známa
především jako ilustrátorka slabikáře Poupata od Josefa Kožíška, dále válečného vydání Babičky od Boženy Němcové z roku 1940 a také
věhlasných Broučků od Jana Karafiáta. Málokdo však ví, že umělkyně
signující svá díla iniciálami MFK byla rovněž náruživou sběratelkou,
a díky její sběratelské vášni získalo zlínské muzeum v průběhu let
2005-2007 úžasnou sbírku orientální obuvi, dámských měšťanských
oděvů datovaných od empíru až po I. republiku, dále skvostné výbavičky pro miminka z přelomu 19. a 20. století a velmi cenný soubor
hraček. Byla by velká škoda uložit tyto krásné předměty do depozitáře! A tak vznikl nápad uspořádat výstavu, věnovanou skromné, pilné
a krásné dámě z pražských Černošic. Neznámé známé Marii
Fischerové-Kvěchové.
Vernisáž výstavy - čtvrtek 24. ledna 2008 v 17 hodin - velký výstavní sál muzea
malý sál
do 24. února 2008
EXPEDICE VENEZUELA
spojovací chodba
24. ledna 2008 - 20. dubna 2008
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové
6. ledna 2008
XII. ZÁMECKÉ TŘÍKRÁLOVÉ KOŠTOVÁNÍ
od 18 do 20 hodin ve velkém sále zlínského zámku
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

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

KRAJSKÁ GALERIE
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Umělecké sbírky zlínské galerie 2001 - 2007

do 24. 2. 2008

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Umělecké sbírky zlínské galerie 2001 - 2007

do 24. 2. 2008

Stálá expozice
České výtvarné umění 1. poloviny 20. stol.
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor
galerie.
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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

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
Muzeum Luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé
Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra,
je expozicí životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na
Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice
jako centrum tradičního národopisného regionu, který nazýváme

Luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím
se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Expozici doplňují krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy a veřejnost.
Otevřeno: ÚT - NE 9-12, 13-17 hodin - pondělí zavřeno
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - MUZEUM
LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice,
kontakt: PhDr. Blanka Petráková, 577 132 883, muzeum.luhacovice@seznam.cz
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
8. ledna - VENEZUELOU KŘÍŽEM KRÁŽEM
RNDr. Dušan Trávníček vypráví o přírodovědné expedici do této vzdálené země. Přednáška s diapozitivy, přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00 hodin.
15. ledna - MARKÉZY - DOBYTÍ RÁJE, OSTROVY V TICHOMOŘÍ
KOUZLA ZBAVENÉ
Přednáška s diapozitivy, přednáší JUDr. Libor Bureš ze Vsetína, přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.
22. ledna
- UMĚLECKÉ SBÍRKY ZLÍNSKÉ GALERIE V LETECH 2001 - 2007
Prohlídka výstavy s odborným výkladem, prostory stálé expozice
Krajské galerie výtvarného umění, Zlín, zámek, začátek v 16.00 hodin.
29. ledna - UMĚLECKÁ AVANTGARDA 20. STOLETÍ
Další část z cyklu přednášek o výtvarném umění, přednáší PhDr. Pavla
Novosadová ze Zlína
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.

DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín.
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
ZÁPIS DO KURZŮ NA II. POLOLETÍ
školního roku 2007/2008 se uskuteční
21. 1. 2008 - 24. 1. 2008 od 13 do 17 hodin.
Platba kurzů v hotovosti při zápisu.
JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA - různé stupně pokročilosti - začátečníci, mírně, středně
i více pokročilí, pokročilí se zahraničním lektorem.
NĚMČINA - I. ročník čt. 18.30-20.00 hod.
II. ročník čt. 17.00-18.30 hod.
III. ročník st.17.00-18.30 hod.
NOVINKA!
Od února 2008 nabízíme
ANGLIČTINU PRO POKROČILÉ SENIORY.
Pokud bude dostatečný počet zájemců, kurz bude každé pondělí od
15.20 do 16.50 hod.
POHYBOVÉ KURZY
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže a cvičí se při hudbě.
Na formování a posilování postavy: kalanetika, aerobic mix, body styling, kick box aerobic, fit ball, dance aerobic, kondiční cvičení, pilates,
pilates pro ženy nad 40 let, pilates mix, kondiční pilates
Zdravotní kurzy:
pilates+jóga, speciál zdravotní-gynegymnastika, cvičení od hlavy po
paty, rehabilitační cvičení na lehátkách i na balonech, tai-či
Kurzy pro děti:
Cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let - čtvrtek 9.30-10.15 hod.
Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE - příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
Kontakt: tel. 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
VÝTVARNÉ KURZY - VĚRA MACHALÍNKOVÁ
Dům kultury Zlín - III. et. 322, tel.: 728 989 184
Nabídka výtvarných kurzů na II. pololetí školního roku 2007/2008
- únor - červen
POZOR, od února 2008 nové prostory na VUPŠ
(zastávka trolejbusu - směr Otrokovice, zast. Zahradnická)
ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH KURZŮ
ve dnech 16. a 23. 1. 2008 (vždy středa) od 12 do 17 hod. v Domě
kultury Zlín, III. et. 322
VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI (5 - 16 let) - po, st, pá
VEČERNÍ KRESBA podle modelu - Pá
MALÍŘSKÉ TECHNIKY - Po, Út a St
KRESBA A MODELOVÁNÍ - St
KNIHAŘSKÝ KURZ - Čt

GALERIE
GALERIE K+P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná 1/1779 Zlín, tel. 577 437 651, 603 463 673,
e-mail:galerie.skrivanek@seznam.cz
Smíšená výstava: Alena Mazochová, Tomáš Bím, Vladimír Suchánek,
Zlatka Calabová a další.
Otevřeno: po - pá 9 -12 h a 13 - 17 h , so 9 - 12 h

Leden v kultuře
ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
8. 1. - 19. 1.
VÝSTAVA - MIROSLAV ČERNÝ - OBRAZY A ILUSTRACE
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 8. ledna v 17.00 hodin
v Alternativě. Výstava je uspořádána k příležitosti vydání knihy
M. Černého Pod zlínským rynkem - Cesty do minulosti Zlína a kalendáře pro rok 2008 Chvála Zlínu. Obě tyto publikace vydává
statutární město Zlín a vernisáž bude spojena i s jejich křtem.
Expozice je určena především pro zájemce o dávnou minulost
Zlína i pro milovníky realistické malby.
Miroslav Černý, výtvarník, hudebník a pedagog (základní škola v Želechovicích, lektor Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, lektor Nadace
Jana Pivečky, Gymnázium - Lesní čtvrť).
Stal se autorem několika popularizačních publikací a výtvarného řešení odborných expozic (Zlín mýtický i historický, spolupráce na výstavě díla Zdenka Buriana v Jízdárně Pražského hradu aj.).
Základem výstavy jsou asi dvě stovky ilustrací k minulosti Zlína. Ty
jsou doplněny o přípravné studie a další dokumentace. V předváděné
kolekci se pokusil sjednotit formu graficky velmi vzdálených objektů:
pravěkých nástrojů, historických budov, portrétů šlechty, dobových
fotografií apod. Své zaujetí se pokouší přenášet i na diváka a budovat
tak i jeho vztah k místu, kde žije.
Doprovodnou částí výstavy je ukázka volné tvorby. Tu tvoří rozměrné
malby tuhou na černé pozadí. Pouhý lesk grafitu tak vytváří jakousi
skrytou informaci; tuze je připisován spirituální obsah. Autor se snaží vnímat a odrážet paměť konkrétní krajiny - pravěkých sídel na
Provodově, kde žije a tvoří.
Otevřeno: PO - PÁ: 8 - 12, 13 - 17, SO: 10 - 16
22. 1. v 17.00 hodin
KONCERT - ZUŠ Morava
30. 1. v 18.00 hodin
KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
9. 1. Školní kolo soutěže ve hře na klavír, Komorní sál
16. 1. IV. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
22. 1. Nové cesty ve výuce, vernisáž prací žáků výtvarného oboru,
foyer školy, 17 hod.
23. 1. Třídní violoncellová besídka Šárky Trávníčkové, Komorní sál
30. 1. Školní kolo ve hře na smyčcové nástroje, Komorní sál
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767

Práce se zvukem na PC
Dějiny vývoje akustiky
Dějiny vývoje hudebních nástrojů
Dějiny hudby
Hodnocení studentů:
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy
Ukončení studia:
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
Novinka:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

14. 1. Ukázky výcviku psů - základní poslušnost, cvičiště Burešov,
od 17.30, určeno veřejnosti
26. 1. Volná sobota - výrobky z mechové gumy. 9.00 - 12 hod.,
Tyršovo nábř., vstup zdarma.

BESEDY
16. ledna 13.30 hod.: Schubert jak ho neznáme - Srdce plné melodií, v duši žár titána, beseda s hudebními ukázkami, ve spolupráci
s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)
16. ledna 17.00 hod.: Evangelický kostel ve Zlíně 1937-2007, beseda o nové publikaci s historikem Davidem Valůškem a farářem
Petrem Pivoňkou (sálek hudebního oddělení)

18. 1., 25. 1. Dny otevřených dveří, 13.00 -17.00 hod., vstup volný
(ve spolupráci s odd. estetiky)
RC AUTA přijímá nové členy od 8 let (RC auto nutné).
Hledáme exter. vedoucího kroužků Lodní modelář, Letecký modelář,
Mladý technik.

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
21., 22. a 23. ledna 10.00 -12.00 hod.: Začínáme pracovat s počítačem (součásti počítače, základy systému Windows, jednoduchá práce s texty) - poplatek 120 Kč
25., 28., 29. ledna 10.00 -12.00 hod.: Internet pro začátečníky
(vysvětlení pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu) - poplatek 120 Kč
30. ledna 15.00 -16.30 hod.: Elektronický katalog knihovny (hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se
čtenářským kontem apod.)
Do kurzů pro veřejnost je nutno se přihlásit osobně v Informačním
a referenčním centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka
126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz.
VÝSTAVY
Ústřední knihovna - leden
Vánoce ve výtvarce - ZUŠ Zlín - Jižní Svahy
Když příroda spí - ZUŠ Otrokovice
Obvodní knihovna Jižní Svahy - leden
Vánoční a zimní témata - ZUŠ Zlín - Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice - leden
Vánoční hvězda - práce žáků ZŠ Zlín - Malenovice, Komenského

příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

22. 1. Žákovský koncert - 17.30 hod. Zrcadlový sál ZUŠ
30. 1. Ukázková hodina ve výtvarném oboru pro žáky MŠ
V malenovické knihovně bude v měsíci lednu ke zhlédnutí výstava prostorových prací na téma "Svítilny".

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

Zápis na 2. pololetí bude probíhat:
21. 1. - 15-17 hod. - na 17. ZŠ (ZŠ Křiby 4788, Zlín )
24. 1. - 15-17 hod. - na 4. ZŠ (Základní škola Komenského I,
Havlíčkovo nábř. 3114, Zlín)
28. 1. - 15-17 hod. - na 9. ZŠ (ZŠ Štefánikova 2514, Zlín)
Zapsat se můžete do těchto oborů:
Programy pro nejmenší:
Hrátky s robátky (pro děti od 4 do18 měsíců)
První krůčky k hudbě (pro děti od 18 měsíců do 4 let)
Rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6let)
Programy pro děti i dospělé:
Zobcová flétna
Keyboard
Kytara - akustická, elektrická

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zkonigova@ddmastra.cz

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) esterbova@ddmastra.cz

ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Tel.: 603 772 353,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz

1. 2. ,,S tebou mě baví svět" - pololetní prázdniny, 9.00 -15.00 hod.,
160 Kč (oběd zajištěn). Přihlášky do 18. 1. Organizováno ve spolupráci s odd. techniky. V tomto školním roce opět otevřen zájmový kroužek
- Keramika pro studenty a dospělé, út 16.00-19.00 hod.
Hledáme externího pracovníka pro dopolední hlídání dětí út, čt 9.30-10.30 hod.

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

DDM ASTRA

15. 1. Školní kolo soutěže ve hře na klavír - sálek ZUŠ Harmonie
22. 1. Novoroční koncert - srdečně zveme na již tradiční novoroční
koncert, který se bude konat v obřadní síni zlínské radnice
v 18.00 hodin.

Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ekratinohova@ddmastra.cz

ZUŠ MORAVA
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 897
e-mail: zusmorava@seznam.cz, www.zusmoravazlin.cz

ŽÁKOVSKÝ KONCERT - další z koncertů žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy
se uskuteční dne 30. ledna v 18 hodin v prostorách Alternativy.
Srdečně zveme všechny příznivce.

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

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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz
LEDEN POD SNĚHEM
Dny splněných přání
2. - 4. 1.
Co jsem si přál na Vánoce" - povídání a výtvarné ztvárnění
Anketa Přání
Hry bez hranic - pohybové, zábavné a kooperativní hry
Týden zimních radovánek
7. - 11. 1.
Veselá zimní příroda - znalostní kvízy
Výroba netradičních sněhuláků - využití všech možných druhů výtvarných technik
Hry a soutěže na sněhu
Keramická zima - modelování "podob zimy" z hlíny
Týden zimní paralympiády
14. - 18. 1.
Slepecké závody a poznávání po hmatu - závody s vyloučením rukou
nebo nohou
Závody hluchoněmých
16. 1. Paralympijský turnaj ve stolním tenise
Dny zimního dovádění
21. - 25. 1., 28. - 31. 1.
Bambulkové odpoledne - výroba bambulek z vlny
Krmení zvířátek
Keramická dílnička I. - stavíme sněhuláka z hlíny
O největší sněhovou kouli
Kdo z koho v hodu sněhovou koulí
Keramická dílnička II. - glazování vypálené keramiky

MATEŘSKÉ CENTRUM

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

MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com

12. 1. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro všechny děti. Od 9.30 do 13.00 hod. vás čeká práce ve výtvarném ateliéru,
počítače, hry soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu. Vstup zdarma.
19. 1. Sportovní odpoledne na Bowlingu - pro všechny, kteří si chtějí zahrát a zároveň se i pobavit. Sraz ve 13.30 hod. v DDM Astra na
Družstevní. S sebou 50 Kč a dobrou náladu.
Zájemci se mohou přihlásit do 11. 1.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
Po 8 - 17 hod.
vzdělávací kurzy projektu - koordinátor projektu - p. Chalánková, tel. 724 516 901
Út

8 - 9 hod.

Út

9 - 10 hod.

Den otevřených dveří v ZOO ASTRA - Každá poslední středa v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - DDM Astra Družstevní ul. na Jižních Svazích,
vstup zdarma.

Út 15 - 16 hod.
Út 16 - 17 hod.

angličtina pro nejmenší děti do 3 let s rodilým
mluvčím, manželé Venterovi
angličtina pro maminky (mírně pokročilí),
Mgr. Silvie Máčalová
angličtina pro nejmenší děti do 3 let,
m. Venterovi
angličtina pro děti 3 - 6 let (mírně pokročilí)
angličtina pro děti 3 - 6 let (mírně pokročilí)

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

St 8 - 17 hod.
St 14 - 16 hod.

vzdělávací kurzy projektu
tvořivá středa - dle měsíčního programu

12. 1. Sobotní dopoledne na PlayStation 3
9.00 - 13.00 hod., DDM ASTRA Družstevní. Soutěžní dopoledne na
PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost. Spousta her a zábavy.
Přezůvky s sebou.

Čt 8 - 17 hod.
Čt 14 - 16 hod.

vzdělávací kurzy projektu
angličtina pro děti (MŠ Milíčova)

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

Út 10 - 11 hod.

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424

15. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise
15.00 - 18.00 hod., 11. ZŠ Zlín - Malenovice. Turnaj je určen pro dětskou veřejnost od 7 do 15 let. Ktg. ml. i st., CH + D. Prezentace 14.30
- 15.00 hod. Přihlášky na turnaj do pátku 11. 1., telefonicky nebo
e-mailem. Kontakt: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030,
m.rabek@ddmastra.cz.

ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 14. rokem pravidelné výběrové řízení pro hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Práce na PC - notační programy, vědomostní testy

1. 2. "Po stopách Yettiho" - turistická vycházka Malenovice - Zlín
Sraz v 9.20 hod. 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 hod.
S sebou jízdenku na vlak (přestupnou) a kapesné na čajík a bramborák.

Pá 10.30 - 11.00 hod. Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při
klavíru
Pá 11.00 - 11.45 hod. cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková
2. 1. 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - Tři králové
9. 1. 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - zimní krajina (barevná koláž, drcené baňky)
16. 1. 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - kreslíme zimu (zapouštění inkoustu)
23. 1. 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - rukavice, šály, čepice (vodové barvy)
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Leden v kultuře
30. 1. 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - skládání zvířátek z papíru

AGENTURY
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com, pragokoncert@pragokoncert.com
PŘIPRAVUJEME:
2. 3. - ČEZ ARÉNA OSTRAVA - THE AUSTRALIAN PINK FLOYD - zazní úplně poprvé a pouze jednou jedinkrát v ČR! Jejich hudební i světelná show je proslulá svou grandiózností a vidět toto neuvěřitelné vystoupení patří, říká se, k základnímu vzdělání! Kdo neviděl, nepochopí!
Bombastičtí THE AUSTRALIAN PINK FLOYD se svou famózní výpravou
a pinkfloydovskou světelnou show a laserovou show míří poprvé zasáhnout vaše srdce a minimálně dva smysly (zrak a sluch)!
7. 3. - Sportovní hala NOVESTA - METALMANIA 2008 - jarní metalová tradice pokračuje! Headlinerem festivalu budou věční rivalové
Metallicy - legendární trashmetalová kapela MEGADETH, svou účast
již potvrdila další legendární americká trashmetalová banda OVER
KILL. Tyto dvě trashmetalové legendy doplní německá metalová kapela RAGE. Čekejte na další potvrzené kapely a sledujte stránky
www.mastersofrock.cz!
15. 3. - Sportovní hala NOVESTA - YAMATO - THE DRUMMERS OF
JAPAN - přijďte se podívat na neuvěřitelné, strhující, ale i vtipné show
japonských bubeníků! Skvělí bubeníci YAMATO se vracejí do ČR.
Nechte své srdce chvíli tlouci v rytmu "Shin-On".
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
29. ledna v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
N. Simon: VSTUPTE!
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová
Skvělá komedie o nekonečných patáliích dvou klaunů na penzi.
17. února v 19.30 hod. - Academia centrum UTB Zlín
L. Huizinga: ESKYMÁK Z AMSTERODAMU
Hrají: I. Bareš, M. Dolinová/V. Zawadská, D. Matásek/A. Procházka,
D. Bambas/J. Dolanský, S. Koblížková/K. Jačková a další
Komedie o trampotách potrhlého vědce s nástrahami civilizace.
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
25. 2. - 19.00 hod - RYCHLÉ ŠÍPY
Nenechte si ujít nejúspěšnější komedii v historii Slováckého divadla
Uherské Hradiště.
29. 2. - 21.00 hod. - DOKTOR PP
Zpívající právník Petr Pečený vyráží na turné k nové desce. Jako hosté
vystoupí skupiny: TOTÁLNÍ NASAZENÍ a VOLANT
1. 3. - 21.00 hod. - TLESKAČ
Nejlepší česká SKA kapela se po obrovském úspěchu vrací do Zlína
7. 3. - 8.30 a 10.00 hod.
MICHAL NESVADBA V PROGRAMU "MICHAL K SNÍDANI"
Představení pro školy, školky a maminky na mateřské dovolené.
22. 3. - 21.00 hod. - MŇÁGA A ŽĎORP
Poprvé v MOR Café.
28. 3. - 21.00 hod. - VISACÍ ZÁMEK - 25 let na scéně
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 538, Malenovice
Tel.: 728 362 386, e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
FOLKOVÉ JARO 2008
19. 1. v 19.30 hod. - Sokolovna Malenovice
HOP TROP
Koncert české trampské a folkové legendy. Zazní písně Tři kříže,
Amazonka, Obchodník s deštěm, Kláda, Jonatán a další
Připravujeme:
27. 2. v 19.30 hod. - Sokolovna Malenovice
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert s novými i starými hity
12. 3. v 19.30 hod. - Sokolovna Malenovice
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncert k nově vydanému albu Dylanovky
Více informací na www.foton-klub.cz
Rezervace vstupenek: 728 362 386 nebo e-mail: zelvak@foton-klub.cz
MALÁ SCÉNA s.r.o.
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
17. 1.
Divadlo Ungelt Praha - VŠECHNO JEN DO PUTYK A ŽENSKÝM
Cyklus balad Françoise Villona v režii Miroslava Krobota. Více než půl
tisíciletí staré balady F. Villona vytváří sugestivní příběh dvou tuláků
putujících světem, věčný příběh lásky a vzdoru
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler. Velký sál 19.00 hod.
Jako dárek pro všechny držitele platných vstupenek na hostující
představení divadla Ungelt Praha "Mathilda" a divadla Kalich
Praha "Baronky" Vás zveme na představení divadla Malá scéna
Zlín "Horká linka". Po předložení vstupenky na přeložená představení - vstup zdarma!!!!
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24. 1. HORKÁ LINKA (Hotline)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...
Komorní sál 19.00
POZOR!! NOVÝ BLIŽŠÍ TERMÍN PRO PŘELOŽENÉ LISTOPADOVÉ
PŘEDSTAVENÍ!!
5. 2. Divadlo Kalich Praha - BARONKY
Příběh plný lidského porozumění. Filmový i divadelní autor a režisér
Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané
služce.
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. Režie: Šimon Caban
Velký sál 19.00 hod.
Představení z 1. 11. 2007 - vstupenky zůstávají v platnosti!
17. 3. Divadlo Ungelt Praha - MATHILDA
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili kus života.
Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. Režie: Monika Elšíková
Velký sál 19.00 hod.
Představení z 22. 11. 2007 - vstupenky zůstávají v platnosti!!

SENIOŘI
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
Program:
7. 1 Začíná cvičení, ruční práce a kurzy NJ a AJ
9. 1. Receptář
16. 1. Hudební středa - knihovna Fr. Bartoše
23. 1. Beseda o prevenci rakoviny prsu - 13.30 hod. v jídelně na
Podhoří
31. 1. Divadlo v 10.00 hod.
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
Út a Čt - cvičení pro ženy
Po a Čt - jazykové kurzy NJ, AJ
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
Úterý
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod., vycházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu
a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma
Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek
- francouzština
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 6. 1. od 14 hod.
a 20. 1. Ples seniorů
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty). Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 13. a 27. 1. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.
BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje k tanci i poslechu
v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně. Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 13. a 27. 1. od 15 do 19 hod.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
www.crsp-zlin.cz, E-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče - ve školách
i jinde dle domluvy.
Příprava snoubenců (pro snoubence a případně i pro mladé manžele): cyklus sedmi setkání - vždy přednáška a práce v malých
skupinkách pod vedením manželských párů. Kurz začíná 26. 1.
První a poslední setkání budou v sobotu 26. 1. a 29. 3. v čase 9.00
- 12.00 hod, ostatní v úterý 29. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3. a 25. 3.
v čase 17.00 - 19.00 hodin,

3. 1. Mami, tati, kde se berou děti? - p. M. Domanská o sexuální výchově nejmenších dětí
10. 1. Hrajeme si u maminky, říkanky, zpívání a dovádění
17. 1. První z cyklu besed o tom, jak lépe porozumět svému
dítěti - Pochopení chování dítěte
24. 1. Hrajeme si u maminky, říkanky, zpívání a dovádění
31. 1. Přijďte si posedět a popovídat při dobré kávě - volný program
Klub maminek Zlín -Velíková
- každé pondělí ve staré škole Velíková
Klub maminek Zlín - Štípa
- každé úterý v prostorách kláštera ve Štípě
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00, Divadelní 6
7. 1. Malování inkoustem
21. 1. Výroba sklenice - barevná sůl s pískem
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi:
nový termín od února - čtvrtek od 15.30 do 16.30 h, Orlovna, Štefánikova
Klub seniorů - 3. čtvrtek v měsíci v 16 hodin, sál Centra pro rodinu, Divadelní 6
17. 1. Stáří jako zralost a úkol - P. Ivan Fišar
Angličtina - pondělí v 9 h mírně pokročilí, 10 h pokročilí,
11 h mírně pokročilí
Modlitby matek -10. 1. (vždy 2. čtvrtek v měsíci) od 9 hod., kaple
ve 3. posch. budovy Regina,
Zveme vás na akce:
Pohádkový karneval - sobota 12. 1. ve 14.30 h, Interhotel
Moskva
Tvořivá dílna - úterý v 15.30 h sál Centra. Materiál zajištěn.
8. 1. Pletení košíčků z pedigu, ubrousková technika,
22. 1. Aranžování - suchá vazba

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz, email: zas@zas.cz,
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)
Úterý 1. ledna 17 - 22 hodin
Novoroční večer deskových her + turnaj ve hře Osadníci z Katanu
Přijďte se seznámit s různými deskovými hrami a zrovna můžete zkusit štěstí v turnaji s Osadníky z Katanu. Cenou pro vítěze v turnaji bude karetní hra Saboteur.
Vstupné 30 Kč (včetně turnajového zápisného)
Pondělí 7. ledna v 19 hodin
- přednáška Petr Cagaš: "SLUNEČNÍ BOUŘE"
Bez Slunce by na naší planetě nemohl existovat život. Slunce však může život na Zemi velmi snadno zničit. Přijďte se podívat na přednášku
o strašlivých bouřích pocházejících ze Slunce, o jejich dopadu na naši planetu, ale také o tom, jak je předpovídat a jak se jim bránit.
Vstupné 25 Kč
Čtvrtek 18. ledna 2008 v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna Brno:
Jan Forejt "KAVKAZ - FASCINUJÍCÍ TREK OKOLO ELBRUSU"
Kavkaz je perla mezi horami. Kavkaz, plný protikladů, ve kterých se
spojuje bohatství i chudoba. Nádherné nekonečné hory a propastná
suťoviska. Obrovské ledovce, ledovcové bystřiny, vodopády, rozkvetlé
louky. Mráz i vedro k padnutí. Těžký batoh, velká stoupání, radost ze
samostatnosti...
Vstupné 40 Kč
Středa 30. ledna v 18 hodin - KONCERT JANA BURIANA
Jan Burian slíbil, že opět rád do třetice přijede, a opět ve stejný den
jako vloni a předloni - hvězdárny jsou jeho oblíbeným koncertním prostorem.
Vstupné 130 Kč
VÝSTAVY:
Výstava fotografií
ing. Roberta Baziky "LIDÉ INDICKÉHO SUBKONTINENTU"
Výstava potrvá do 16. 1. a je přístupná v době konání našich akcí.
Výstava: 10. SALON OBCE ARCHITEKTŮ ČR
Salon Obce architektů je otevřenou přehlídkou myšlenek a idejí, architektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných děl vztahujících se k architektuře a stavitelství. Jejím pořadatelem je Obec architektů. Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 17. ledna v 17 hodin a je na ni
vstup zdarma.
Výstava potrvá do 14. 2.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny
pouze pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusů č. 3 a 13. Aktuální informace na adrese www.zas.cz

Program: 1. Vzájemná očekávání muže a ženy; 2. Rodiče, přátelé
a my; 3. Komunikace, konflikty a odpuštění; 4. Víra, důvěra
a vztah k Bohu v manželství; 5. City, pozornosti, sexualita;
6. Plánování rodiny; 7. Děti a my
Chodíme spolu - cyklus 4 víkendů pro snoubence v DISu ve
Fryštáku. Témata: sebepoznání, poznání druhého, vztah žena muž, Bůh - víra. Temíny 25.- 27. 1., 15. - 17. 2., 14. -16. 3.,
4.- 6. 4. Hlaste se, prosíme, předem v naší kanceláři.

Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

NĚKTERÉ PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
Maminky se scházejí 1x za týden, vždy v době od 9.00 do 11.00
hod.
Klub maminek Zlín - každý čtvrtek v sále Centra na Divadelní 6 (liché čtvrtky program pro maminky, sudé čtvrtky program pro děti)

Volný vstup:
Klub pro děti (11 - 14 let)
- Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let)
- Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 - 20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod.

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

Leden v kultuře
Nealkodiskotéky:
4. 1. a 18. 1. 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let
Výlety:
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti
10 - 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse Út 9.00 - 11.30 hod.
Kavárna
St 8.30 - 11.30 hod.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
keramika, sbor - viz nástěnky.
19. 1. Ples SKM Sazovice
31. 1. Den otevřených dveří SKM
1. 2. Don Bosco show (pololetní prázdniny)

TANEČNÍ ŠKOLY
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz
TANEČNÍ JARO 2008
ZÁPIS 14. ledna až 20. února - DK Zlín
Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR
ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců,
novinky, jedna lekce 3 vyučovací hodiny, stolování, etiketa v praxi !!!
SKUPINOVÉ SLEVY!!! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky
Základní školy - Předtaneční výchova
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP
mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli, tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad... pro všechny
věkové kategorie - základní - pokračovací
!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let. Výuka klipů
známých hudebních hvězd.
HIP- HOP, STREET DANCE
HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
Nabízí i v druhém pololetí pohybovou výuku pro předškolní děti v těchto oborech:
Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka pro nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace, aerobic, manekýnky - Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, dramatika
4. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava a skladby, dramatika
Sportovní - KOCOUŘI - nejen pro chlapce od 3,5 do 7 let - 9. ZŠ
Jedinečná sport. přípravka - florbal, hry, akrobacie, cvičení na nářadí,
kopaná
Pohybová miniškolka - KORÁLEK - pro děti od 3 do 5 let
Pro děti, které se nevešly do MŠ, tanec a pohyb s výchovně vzdělávací
výukou pro MŠ, dopoledne Orlovna
Zápis - od 17. 1. na tel. 607 606 928, podrobnější informace -www.kotata-zlin.cz
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Pravidelné kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé, v tanečním studiu na Dlouhé ulici nad prodejnou Wimers.
Od ledna 2008 nové kurzy pro začátečnice!
25. 1. v 18 hod. - Ukázková hodina ZDARMA, počet míst omezen,
proto si včas rezervujte místo
Kontakt: tel. 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz, www.orientalnitance.com
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA

1. Kolektivní dům - nově otevřené prostory v samém centru města!
2. Družstevní ulice - areál MŚ, tel.: 737 675 844
3. 1.
9. 1.
14. 1.
23. 1.

- zahájení nových kurzů
- zahájení masáží a cvičení kojenců a batolat - BROUČCI
- maňáskové divadélko pro nejmenší - od 16 hodin
- zahájení klubu Šneček - setkávání rodičů se zdravotně handicapovanými dětmi - integrační centrum
25. 1. - beseda na téma Rodičovské kompetence II.
30. 1. - slavnostní otevření střediska MRAVENIŠTĚ
Každou středu - Angličtina pro nejmenší - od 1 roku věku dítěte
a angličtina pro maminky s hlídáním dětí.
Nový běh aktivit (Klubíčko - motorický rozvoj dítěte, Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší, Džampík - sportovní kroužek pro rodiče, Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat apod.) začne od 3. 1.
2008.
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu bude probíhat od ledna 2008 již každé dopoledne. Kvůli velkému zájmu rodičů je nutno se co nejdříve přihlásit.
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna, internet
Dětská diskotéka se uskuteční v neděli 13. 1. od 15 do 18 hodin
v REM kavárně na IH Moskva ve Zlíně.
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel.: 603 508 153
Na druhé pololetí školního roku přijímáme přihlášky do pohybových
kurzů pro děti od 3 let a mládež do 18 let /hip hop, disko dance,free
style, pohybová a taneční výchova pro nejmenší děti.../
Centrum volnočasových aktivit, tel.: 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: správňáci - sportovní klub,
floorball, angličtina, hra na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek.
Dětský klub, tel.: 739 141 082
PO a ST - herna pro všechny
30. 1. - středa - turnaj ve floorbalu

NADACE T. BATI
23. ledna 2007 - Koncert mladých talentů - 3. pásmo. Začátek koncertu je v 19.00 hodin. Rezervace vstupenek na tel. čísle 577 219 083
nebo v prodejně AKORD.
POČÍTAČOVÉ KURZY:
- pro začátečníky. Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy
Windows, všechny nejpoužívanější operace v programech Word a
Excel, práce s Internetem a e-mailem, vše prakticky na příkladech, individuální přístup učitele.
- mírně pokročilé. Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstandardní využití Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory, speciality textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit
(vzestupně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
Do 11. 1. Centrum služeb postiženým Zlín pomáhá
Prezentace neziskové organizace, která provozuje chráněné dílny.
14. 1. - 31. 1. Mládí kraje
Výstava kreseb ze soutěže školáků v regionu.
EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
Denně do 22 hod., pokud není v budově uvedeno jinak.
EXPOZICE V 8. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také o satelitních městech baťovského impéria. V etáži je umístěna obnovená busta zakladatele moderního Zlína - Tomáše Bati.
Uvedený program je volně přístupný

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

Od ledna otvírá nové kurzy začátečníků dětí, dívek a žen. Dále probíhají kurzy mírně a středně pokročilých, kam se lze také přihlásit.
Informační schůzka pro začátečníky se koná 11. 1. v 18.00 v budově
Business Line na Lorencově ulici ve Zlíně.
Kontakt: tel. 608 751 645, www.delila.cz.

DOMINO
Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809
www.dominozlin.cz, e-mail: info@idomino.eu
Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum

Zlínská zoologická zahrada má své kouzlo v každém ročním období.
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou.
Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci opouštějí své letní voliéry a zimu tráví v chovatelském zázemí. Na druhou
stranu řada zvířat původem z teplejších oblastí se na naše klimatické
podmínky již adaptovala a chlad a zima jim nevadí. Do venkovních výběhů tak pravidelně chodí většina našich "afrických" obyvatel - trojice
sloních slečen, zebry, africké antilopy, pštrosi, lvi či celá žirafí rodinka. Zima nevadí ani plameňákům či velkým papouškům ara. Zvlášť
v zimním období vynikne tropické klima nové haly Yucatan. Spatřit
v ní můžete stromové mravenečníky, lenochody, drápkaté opičky či
nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Navíc pokud navštívíte zlínskou zoo, můžete se zapojit do soutěže
"Hledáme 13miliontého návštěvníka". Stačí odevzdat vstupenku (nut-

no uvést jméno a kontakt) na pokladně zoo nebo ji zaslat na adresu
Zoo Zlín, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12. Na vítěze čeká skútr, další vylosovaní získají např. vyhlídkový let letadlem, let balonem, tuzemský
víkendový pobyt, dalekohled nebo CD přehrávač.
ZOO je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze během zimního
období využít pouze hlavní pokladny.
Otevírací doba: areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30
Vstupné:
dospělí 80 Kč, studenti, důchodci 70 Kč, děti 60 Kč
SEZONNÍ SLEVY PRO SENIORY
(platí v období od 1. 9. 2007 do 15. 4. 2008)
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 35 Kč (neplatí pro hromadné
zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč
SEZONNÍ SLEVY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY
(platí v období od 1. 10. 2007 do 21. 3. 2008)
- vstupné do zoo bez výukového programu - 25 Kč/žák
- vstupné do zoo s výukovým programem - 35 Kč/žák

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín
Tel.: 577 240 036, mobil: 733 205 593
e-mail: chp.zlin@charita.cz
Čtvrtek 10. 1. v 17.00 hodin zahájení výstavy olomouckého malíře
a grafika Luďka DOSTÁLA. Autor pracuje v oborech malba a volná grafika, převážně s přírodní a ekologickou tematikou. Zabývá se také užitou a propagační grafikou.
Pátek 25. 1. v 17.30 hodin "Poezie" Petra Klapila z Kroměříže.
Hudba v podání Evy Holečkové - kytara a Elen Kindlerové - klávesy.
Příznivci poezie a hudby se scházejí pravidelně vždy poslední pátek
v měsíci.
Kreativní tvorba s Ditou Královou
Rezervace a bližší informace na mobilním čísle 724 366 644
Úterý 8. 1. v 16.00 hodin ledová variace "malování na hedvábí".
Z kapacitních důvodů se této lekce může zúčastnit pouze zaregistrovaný zájemce.
Úterý 22. 1. v 16.00 hodin "ubrousková technika". Cena pouze za
materiál.
Změna programu vyhrazena!
Prodejna otevřena
PO - PÁ od 10 do 18 hod.
Kavárna s cukrárnou a galerií otevřena
PO - PÁ od 10 do 18 hod., SO od 10 do 14 hod.
V termínu 2. - 7. ledna 2008 zavřeno!
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.
Tel.: 733 205 593

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
SARKANDER, POBOČKA ZLÍN
ORGANIZACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klášterní budova REGINA - Divadelní 6, Zlín
KATAKOMBY
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,
zpívání
pondělí 14.00 - 17.30
středa 14.00 - 17.30
Čtvrtek 10. 1. 16-18 HOD. VÝROBA ŠPERKŮ - Výroba šperků z korálků, malovaných sklíček a drátků. Materiál je připraven.
Čtvrtek 17. 1. 16 - 18 HOD. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - malování
a batikování šál, šátků, kravat, obrázků a polštářků
Jednorázové akce probíhají v 1. patře klášterní budovy REGINA,
Divadelní 6, Zlín. Akce je určena pro děti, mládež i dospěláky.
Přihlaste se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ T KLUB
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.
T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET,
POD STRÁNĚMI 2505, ZLÍN
kontaktní osoba: Petra Šimková, DiS.,
tel.: 577 011 947, e-mail: tklub@unko.cz
Horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, deskové hry, keramika, vaření
a další.
Otevírací doba:
pondělí: 15.00 - 19.00, úterý - pátek: 14.00 - 19.00 hod.
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Leden v kultuře
Klubové večery:
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
3. 1. Povídání o Vánocích
10. 1. Téčkohry
17. 1. Namaluj sám sebe
24. 1. Naše - Vaše Téčko
31. 1. Pohádkový večer
T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 18 LET,
DIVADELNÍ 6, ZLÍN
kontaktní osoba: Jitka Masařová,
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz
Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, digeridoo), deskové hry a další.
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00 hod.
Klubové večery: Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
3. 1. Je to tak, jak chcete, aneb volný večer na vaše téma
10. 1. Téma: Závislosti
17. 1. Zajímavé povolání: Záchranář
24. 1. Naše - Vaše Téčko
31. 1. Je to tak, jak chcete, aneb Volný večer na vaše téma
LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání,
úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky, budova Regina, Divadelní 6, Zlín;
tel.: 577 222 626, 603 213 838,
e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu,
provozuje Rút - klub pro ženy středního věku.
Setkávání každý 1. a 3. pátek v měsíci od 15.30 do 18.30 hod.
v klubovně Katakomby budovy Regina na Divadelní 6.
Klub je otevřen pro všechny zájemce, zvláště pak je určen ženám
středního věku.
4. 1. Povánoční setkání, sdílení zážitků, možnost tvoření pro radost - malování na fólii.
18. 1. Beseda - Jaká je práce u policie pro ženy?
Kdo a jak se může k této práci dostat? Co může policie udělat pro oběti domácího násilí? Beseda s paní Bc. Kamilou Novákovou, manažerkou prevence kriminality a sociálně patologických jevů na Městské policii Zlín.

ZDRAVÍ
SPCCH - ORGANIZACE DIA
AKTIVITY PRO DIABETIKY
Schůzka výboru: 9. 1. od 15 hodin.
Kontakt: Jindra Pavlitová, tel. 577 430 360

PLESY
1. SPOLEČNÝ PLES ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
A ZŠ KOMENSKÉHO II, ZLÍN
Ples se koná v sobotu 8. února na IH Moskva v 19.30 hodin. V rámci večera vystoupí žákyně tanečního oboru ZUŠ a žákyně aerobiku ZŠ.
K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina GREGOR music.
Předprodej vstupenek u ředitele školy od 7. ledna, rezervovat vstupenky lze i telefonicky na čísle 577 143 767.
PLES ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
XIV. Společenský ples pořádaný Českým červeným křížem proběhne
2. února 2008 v Taneční kavárně IH Moskva od 20.00 hod.
Na tuto tradiční společenskou událost jste všichni srdečně zváni.
BENEFIČNÍ VEČER
Benefiční večer pro Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. se uskuteční v pátek 8. 2. od 19 hodin v Hotelu Společenský dům v Otrokovicích.
Vstupenky si můžete objednávat na tel. 739 777 729 a 577 644 199.
Výtěžek ze vstupného bude věnován na činnost střediska.
VČELAŘSKÝ PLES
ZO Českého svazu včelařů Zlín zve na tradiční včelařský ples, který
se koná 12. ledna v Hotelu Moskva ve Zlíně. Začátek je v 19.30 hodin.
K tanci a poslechu hraje Zlínská muzika, vystoupí taneční klub
Fortuna Zlín, bohatá tombola, vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek:
Včelařská prodejna v budově Čedok Zlín, Kvítková ulice.
Tel. 577 434 388, Po-pá 8 - 18 h., So 8 - 12 h.

JARNÍ PRÁZDNINY 2008
LYŽAŘSKÝ KURZ
T. J. Sokol Zlín ve dnech 1. 3. - 8. 3. pořádá pro děti od 6 do 15 let
lyžařský kurz, pro zkušené i začínající lyžaře (lyžařský areál Ondřeje
Banka). Ubytování zajištěno v penzionu Lesanka - Štědrákova Lhota.
Cena: 3500 Kč (v ceně je 7x ubytování, plná penze, doprava, pojištění a vleky).
Kontakt: 777 771 276, e-mail: bednarikova_jana@seznam.cz
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VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU
Agentura BODY CLUB ve dnech 2. 3 - 8. 3. 2008 pořádá pro děti od
6 do 17 let dětskou zimní rekreaci s výukou lyžování a snowboardingu. Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu DUO na Horní Bečvě
(www.bh.cz). V hotelu je dětem k dispozici krytý bazén, kulečník, stolní tenis a tělocvična.
Kontakt: Zálešná IV/2964, 760 01 Zlín, www.bodyclub.cz,
tel. 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.
PRÁZDNINY NA HORÁCH
CK Sluníčko zve na jarní prázdniny na horách s výukou lyžování
a snowboardingu pro děti 6 - 18 let. Termín 2.- 8. 3. 2008. Hotel
Kahan Beskydy s tělocvičnou a krytým bazénem.
Kontakt: info: 603 187 124, 603 552 628, 577 22 33 55,
email: ivakusbachova@seznam.cz, hunka@sport-servis.eu,
www.slunicko.unas.cz
JARNÍ PRÁZDNINY V BESKYDECH
Rodinný pobyt s programem pro děti a tábor pro děti od 6 do 16 let
s výukou lyžování
2. 3. - 7. 3. Hotelové ubytování - Hotel Hit, hotel Pohoda.
Cena s plnou penzí děti 2790 Kč, dospělí 2990 Kč. Výuka lyžování
v ceně.
Kontakt: Karamela, tel.: 577 220 858, 737 987 487,
www.karamela.info

RŮZNÉ
ASTROLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Máte už horoskop Vašeho dítěte, víte, jak ho vychovávat, po čem
touží Váš partner? Využijte odborné konzultace na téma práce,
rodina, děti, osobní růst u Doc. PhDr. Pavla Hlavinky, PhD.,
z Univerzity Palackého v Olomouci na I. internátě nad Obchodní
akademií ve Zlíně.
Kontakt: tel.: 775 111 051.
PŘEDNÁŠKA
Dne 16. 1. se koná přednáška Ing. Miroslava Hrabici Co nám tělo
říká 2 (o nemoci jako jisté pomoci). Kinosál PSG, Zarámí 4077 (výšková budova vedle ČS), 17.30 hod.
BESEDA
Společnost Život a zdraví Malenovice zve v sobotu 26. 1. v 16.00 hodin
na besedu "ZE SMRTI DO ŽIVOTA..." aneb Životní příběh bývalého legionáře. Hostem bude pan Pavel Vaněk z Ostravy.
Beseda se koná v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Tyršova
1108, Malenovice, vstupné dobrovolné
O ČEM VŠEM JE BIBLE
Seznámení se s knihou, která víc než jakákoliv jiná ovlivňuje dějiny
naší země. Ve středu 9. 1. v 17.30 hod. a ve středu 23. 1. v 17.30 hod.
na Drofě - klub Charity.
Vstupné dobrovolné.
Kontakt: 732 148 025
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá dne 24. 1. v 17.00 hodin v kinosále Centroprojektu
veřejnou přednášku: Jsme slabí nebo silní? Přednáší ing. Artur
Zatloukal.
ALENIA
JSEM ŽENA! - prožitkový seminář ve Zlíně ve dnech 12.-13. 1. je určen pro všechny dívky a ženy, které chtějí rozvinout a naplno prožívat
své ženství, dívky a ženy, které mají zájem více proniknout do sebe sama, do své role "Ženy". Toto všechno pak vede k posílení sebevědomí
a Vaší vnitřní síly.
Kontakt: www.alenia.cz, přihlášky na tel. 737 927 271, e-mail: poradna@alenia.cz,
ANGELICA STUDIO
Čtvrtek 10. 1. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík
Hodnocení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů.
Pondělí 14. 1. - Regresní terapie - Karel Břečka
Odstraňování duševních a fyzických problémů metodou návratu do
minulých životů
Úterý 22. 1. - Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji OBERON TITANIUM Profesionál.
Čtvrtek 24. 1. - Diagnostika karmy - Karel Reidl
Odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí
vaší karmy, detoxikační programy.
MASÁŽE
Klasické, relaxační, aromatické (prodej permanentek na masáže na
rok 2008).
Přihlášky poraden a objednávky masáží u vedoucí Ing. Jindřišky
Mužné, individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské
a tibetské medicíny na tel. 731 127 170 nebo osobně v kanceláři
Út, Čt: 13 -15 hod.
Kontakt: ANGELICA studio, tř. T. Bati 3672, Zlín, (nad pojišťovnou
Generali)
NUMEROLOGIE
Klub Vědomí srdce pořádá v pátek 18. 1. přednášku "Numerologie roku 2008".
Přednáší Iva Ďásková, začátek v 18 hodin v Ezoterické klubovně Zlín
(tř. T. Bati 3772 proti zastávce MHD Věžové domy).
LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý organizmus a řeší
všechny nemoci. Zasvěcuje do Reiki, kdykoliv, individuálně do I., II.
a III. st. Učební materiály a certifikát.
Kontakt: 776 356 092
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 8. a 29. 1. od
17.45 do 19.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, č. učebny
315 B. Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.30 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

JUBILANTI – LEDEN 2008
90 let

91 let
92 let

94 let
95 let
96 let

Bělík Karel
Vetešníková Julie
Žáková Olga
Kusnierz Josef
Jakubcová Božena
Velecký Vladislav
Vlasák Jaroslav
Krmíčková Marta
Toman Václav
Voráč Vladimír
Baťová Anežka
Škrlant Karel
Krajčová Božena
Jordová Marie
Jadrníčková Dobromila
Sukupová Františka
Reichelová Drahomíra
Doležalová Antonie
Rosíková Marie
Vohrnová Josefa

SŇATKY - LISTOPAD 2007
10. listopadu
Stanislav Kynčl, Lenka Vávrová (Zlín, Zlín)
Roman Macháň, Martina Janečková (Zlín, Zlín)
Martin Tupý, Simona Bořutová (Zlín, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
9. 11. 2007
Natálie Lehocká, nar. 29. 6. 2007, Vysoká
Zuzana Mudříková, nar. 29. 6. 2007, U Trojáku
Marek Erben, nar. 1. 6. 2007, Slovenská
Kristiana Krajčová, nar. 24. 6. 2007, Dolní
Tomáš Březina, nar. 13. 6. 2007, Velíkovská, Štípa
Veronika Valová, nar. 28. 6. 2007, Na Honech
Martin Zatloukal, nar. 1. 7. 2007, Sokolská
Kateřina Kučerová, nar. 26. 6. 2007, J. Staši, Malenovice
David Šťastný, nar. 26. 6. 2007, Lazy
Patrik Petroš, nar. 27. 6. 2007, L. Váchy, Prštné
Jiří Michl, nar. 17. 8. 2007, A. Randýskové
Alena Březinová, nar. 29. 6. 2007, Zborovská
Šimon Šenkyřík, nar. 27. 6. 2007, Na Rusavě, Kostelec
Kateřina Krausová, nar. 20. 6. 2007, Dukelská
Matěj Lhota, nar. 1. 7. 2007, Nová, Malenovice
Nela Gajdošíková, nar. 23. 6. 2007, tř. Svobody, Malenovice
Ondřej Novák, nar. 25. 6. 2007, Štípská, Kostelec
Viktor Šimek, nar. 28. 6. 2007, Tyršova, Malenovice
Adam Kišš, nar. 30. 6. 2007, Řadovka, Štípa
16. 11. 2007
Vanesa a Denisa Holubovy, nar. 4. 7. 2007, Věžové domy
Adéla Gonšenicová, nar. 2. 7. 2007, Na Honech
Marek Raška, nar. 10. 7. 2007, Kúty
Anna Lebedová, nar. 10. 7. 2007, Dukelská
Daniel Mrázek, nar. 11. 7. 2007, Mokrá
Julie Ventrčová, nar. 10. 7. 2007, Sokolská
Marek Zapletal, nar. 8. 7. 2007, Křiby
Natálie Hasíková, nar. 7. 7. 2007, Na Honech
Daniel Chromek, nar. 4. 7. 2007, Kúty
Karolína Součková, nar. 3. 7. 2007, Slezská
Simona Cuřínová, nar. 12. 7. 2007, Na Honech
Patrik Mana, nar. 5. 7. 2007, Na Honech
Veronika Těthalová, 4. 7. 2007, B. Němcové
Maxim Koš, nar. 2. 7. 2007, Mokrá
Jitka Poslušná, nar. 8. 7. 2007, Švermova
Petr Hrnčiřík, nar. 9. 7. 2007, tř. T. Bati
Nela Vrobelová, nar. 3. 7. 2007, M. Knesla
23. 11. 2007
Tereza Hrušková, nar. 18. 7. 2007, Jílová
Adam Gabriel Kadleček, nar. 10. 7. 2007, Na Honech
Šimon Hynek, nar. 19. 7. 2007, Lorencova
Gita Smělá, nar. 27. 7. 2007, Nad Stráněmi
Jakub Janík, nar. 24. 7. 2007, Dětská
Markéta Nucová, nar. 17. 7. 2007, Fr. Bartoše, Mladcová
Adam Gargulák, nar. 13. 7. 2007, Okrajová, Kostelec
Lukáš Martinec, nar. 20. 7. 2007, Tyršova, Malenovice
Lada Riesová, nar. 17. 7. 2007, Rybníčky, Kudlov
Šimon Frýza, nar. 23. 7. 2007, Benešovo nábř.
Diana Divoká, nar. 24. 7. 2007, Vodní
Martin Malaník, nar. 23. 7. 2007, Paseky, Želechovice n. Dř.
Kristýna Vašáková, nar. 21. 7. 2007, Mezihoří
František Pagáč, nar. 23. 7. 2007, Podlesí
Klaudie Uvírová, nar. 17. 7. 2007, Pastviska
Emma Hobzová, nar. 24. 7. 2007, Lešenská, Kostelec
Michal Němec, nar. 9. 7. 2007, Do Polí, Kudlov
30. 11. 2007
Michal a Filip Dleštíkovi, nar. 1. 8. 2007, Česká
Barbora Ládyová, nar. 29. 7. 2007, Kotěrova
Adam Gerža, nar. 2. 8. 2007, Okružní
Nikola Julinová, nar. 31. 7. 2007, Podlesí
Michaela Martincová, nar. 28. 7. 2007, SNP
Barbora Raszková, nar. 26. 7. 2007, Na Honech
Jan Fiala, nar. 16. 8. 2007, L.Váchy, Prštné
Adam Křiklava, nar. 2. 8. 2007, Sv. Čecha, Prštné
Marie Magdalena Nikolová, nar. 4. 8. 2007, Křiby
Anna Marie Jelínková, nar. 1. 7. 2007, Sokolská
Jaromír Hladík, nar. 3. 8. 2007, Na Kopci
Adam Gabriel, nar. 24. 7. 2007, Sv. Čecha, Prštné
David Chmela, nar. 1. 8. 2007, Přílucká
Lucie Jašková, nar. 24. 7. 2007, Václavská, Kudlov

Úspěšný rok Městského divadla Zlín ZAČÍNÁ

Ohlížím-li se za dalším rokem
umělecké činnosti Městského divadla Zlín, shledávám charakteristické
znaky s předcházejícími úspěšnými
sezonami. Jsou to především pozitivní ohlasy odborné kritiky i celkový počet návštěv-níků divadelních
představení. Je zřetelné, že se nám
vyplácí dramaturgická koncepce
a programová nabídka směřující ke
všem vrstvám kulturní veřejnosti
a našim divákům.
Již v polovině října zaznamenalo
zlínské divadlo stotisícího návštěvníka, což je ve srovnání se stejným
datem z předešlého roku nárůst
o více než čtyři tisíce diváků. Vysoká
návštěvnost v měsíci listopadu
a většina vyprodaných prosincových
představení nám dělá radost a chci
věřit, že divákům připravená nabídka inscenací a doprovodných programů v pozitivním smyslu obohatí
jejich vnitřní život, pohladí a potěší.
Budova MDZ oslavila v listopadu
čtyřicáté "narozeniny" (11. 11. 1967).
K této události byla vydána nová
publikace k 40. výročí otevření nové
budovy, která je k dostání v pokladně Městského divadla Zlín. Publikace
nabízí především pohled do historie

areálu budovy a je doplněna bohatou
fotodokumentací. Pamětníci si mohou připomenout, jak vypadal prostor vedle kostela před započetím výstavby divadla, jak budova rostla ze
země, ale i architektonické návrhy
a její konečnou podobu. Je zde také
zdokumentována sezona 2006/2007
i kalendárium bohatě doplněné fotografiemi, informace o hostech divadla
a jeho mnoha aktivitách.
Divadlo je velmi úspěšné i v oblasti hospodářské a provozní činnosti.
Pro ředitele divadla je dosažení pozitivního hospodářského výsledku
většinou nelehký úkol. Navíc má povinnost řádně hospodařit se svěřenými prostředky, a tím dosáhnout
úspěchu i v ekonomické oblasti.
S tím vším souvisí i ochrana majetku objektu Městského divadla
Zlín, který byl prohlášen v roce
2000 kulturní památkou a za kterou ředitel plně odpovídá. Jakýkoli
zásah do objektu a interiéru divadla
je věcí nežádoucí, pokud není konzultován s Národním památkovým
ústavem a vydaným závazným stanoviskem kompetentních orgánů.
To jsou, mimo jiné, věci, jež nedávno vyvolaly jistá nedorozumění v oblasti kompetencí a odpovědnosti za
svěřený majetek statutárního města
Zlína.
Úspěšný rok 2007 završujeme
s vírou a přesvědčením, že i v novém
roce 2008 obstojíme a s bohatou
programovou nabídkou našich inscenací uspějeme u Vás, diváků,
i u odborné divadelní veřejnosti.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita
Česká republika každoročně počátkem ledna, v době připomínky Tří králů, proběhne
v celostátním měřítku i v letošním roce.
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Každá domácnost v naší zemi obdrží v době konání sbírky informativní letáčky.
Stěžejní aktivitou v rámci Tříkrálové sbírky
je však oslovování ochotných dětí, mládeže
i dospělých a všech spolupracovníků, bez
nichž by nebylo možné akci realizovat.
Během sbírky v lednu 2007 Charita Zlín
uspořádala Tříkrálovou sbírku ve 43 obcích. Díky rekordnímu počtu koledníků,
kteří utvořili 227 skupinek, a díky vám
všem, kteří jste se do sbírky zapojili, byla
na její účet připsána za region Zlínsko
částka 1 054 273,50 korun.
Do zlínské Charity se z této částky vrátilo
558 765,95 Kč. Finance byly použity na přímou sociální pomoc potřebným, matkám
s dětmi v tísni, seniorům či lidem postiženým
živelnými katastrofami.
Přeji Vám, aby právě u Vašich dveří zazvonili, koledu zanotovali a nade dveře svěcenou
křídou zapsali C+M+B (Christus mansionem
benedikat) ti nejkrásnější tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar.
Ing. Pavla Romaňáková,
Regionální koordinátor
Tříkrálové sbírky 2008
Charita Zlín
www.zlin.charita.cz, e-mail: zlin@charita.cz

Milí čtenáři, přeji Vám šťastný rok
2008, zdraví, osobní pohodu a pěkné prožitky se zlínským divadlem.
Na setkání s Vámi se těší umělecký
soubor, pospolitost divadla a
Antonín Sobek,
ředitel Městského divadla Zlín

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „KOLÁŽ“
V prosinci roku 2003 jsem byl požádán Střední školou podnikatelskou
o převzetí záštity nad l. ročníkem výtvarné soutěže "KOLÁŽ", kterou pořádala nejen pro své studenty, ale i pro
žáky základních škol. Soutěž se stala
tradicí a letos proběhla již popáté.
Původních čtrnáct zúčastněných základních škol se rozrostlo na dvacet
pět. Letos poprvé k základním školám zlínského kraje přibyla i brněnská.
Slavnostní předávání cen bylo jako
každoročně příležitostí k předvánočnímu setkání středoškoláků a žáků zúčastněných škol. Je potěšitelné, že na
zlínských školách se najdou pedagogové, kteří chtějí pro své studenty i žáky
základních škol udělat něco navíc
a kromě kvalitní výuky jsou schopni

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

zorganizovat i řadu zajímavých akcí.
Velmi mě těší, že Střední škole podnikatelské se to už patnáct let daří, za
což jí děkuji.
Mgr. Hynek Steska,
náměstek primátorky

Zápis dětí

DO 1. TŘÍDY
Zápis dětí do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2008/2009 se koná dne
18. ledna 2008 od 13 do 18 hodin,
pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338, od
9 do 17 hodin.
Bližší podrobnosti budou uvedeny
na plakátech a letácích, které budou
vyvěšeny v aktuálním termínu na jednotlivých základních i mateřských
školách.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘIJETÍ DO MŠ
Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských
škol ve Zlíně pro školní rok 2008/2009
je možné v příslušných mateřských
školách v termínu od 14. 4. do 18. 4.
2008.
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ZLÍN MÁ PLÁN ROZVOJE
sociálních
a souvisejících služeb
Ve čtvrtek 13. prosince 2007 schválilo
Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání jednomyslně "Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na
období 2008 - 2012". Materiál předložil
náměstek primátorky pro oblast sociální,
Mgr. Miroslav Kašný. Plán mohl vzniknout
i díky podpoře Evropského sociálního fondu a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Konečný produkt představuje zhruba dva
roky práce, a na jeho tvorbě se měli možnost podílet všichni občané našeho města.
Jako nejvíce demokratickou jsme zvolili
metodu komunitního plánování, kdy plánují příslušníci společenství na určitém
území společně sami pro sebe. V každé ze
čtyř pracovních skupin (Děti, mládež, rodina, Senioři, Občané se zdravotním postižením, Nezaměstnaní a osoby ohrožené
sociálním vyloučením) byli zastoupeni jak
zadavatelé sociálních služeb, tak i jejich
poskytovatelé a sami uživatelé. Celkem 54
lidí z Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína, z nestátních neziskových organizací a zlínských občanů. Všem patří
velký dík za jejich obětavou práci, kterou
bez nároku na honorář vykonali. Speciální
poděkování patří vedoucím pracovních
skupin, Bc. Kristýně Grulichové, pí Haně
Minářové, Petře Pavelákové, Bc. Lence Pospíšilové, koordinátorce projektu
Bc. Soně Kovaříkové a ekonomce Ing. Janě Ryškové. Proces plánování sociálních
služeb bude průběžně pokračovat i v příštích letech a naší snahou bude uvést záměry v něm obsažené do praktického života.
Ing. Jana Pobořilová,
vedoucí Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína

Plány Filharmonie Bohuslava Martinů
duchovní hudby v Brně v chrámu sv.
Petra. Česká filharmonie pozvala 6. dubna orchestr na Pražské premiéry, které se
uskuteční v pražském Rudolfinu. Na neděli 13. dubna připravujeme v Městském
divadle ve Zlíně společný koncert
s Valašským souborem Kašava k připomenutí 80. výročí úmrtí Leoše Janáčka.
Velkou pozornost budeme věnovat přípravě 6. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae. Velmi
úspěšný loňský ročník, který proběhl ve
dnech 16. 9. - 1. 11. 2007, se více otevřel
svou žánrovou rozmanitostí širšímu publiku. Ve Zlíně a Holešově bylo uspořádáno
osm koncertů symfonických i komorních.
Na koncertech vystupovala Filharmonie
B. Martinů a hostující soubory Carpe
Diem z Francie (H. Berlioz: Dětství
Ježíšovo) a Schola Gregoriana Pragensis
(Maiestas Dei). Vyslechli jsme čtyři koncerty s duchovní tematikou, kromě výše
jmenovaných souborů zde vystoupily i pěvecké sbory Cantica a Cantica laetitia ze
Zlína pod vedením Terezy a Josefa
Surovíkových, na programu byla i opereta. Mezi velká symfonická díla byla zařazena Symfonie č. 9 L. van Beethovena
v podání Slovenského filharmonického
sboru nebo symfonie Malíř Mathis P.
Hindemitha. Na koncertech vystoupili
pěvci Tatiana Teslia, Jana Štefáčková,
Tomáš Černý, Gustáv Beláček, Andrea
Priechodská, Kamila Zbořilová, Kamila
Ševčíková, Henrietta Lednárová, Ján
Babjak, klavírista Pavel Kašpar, houslista
Adam Novák, dirigenti Jakub Hrůša, Petr
Altrichter, Jaromír M. Krygel a Vojtěch
Spurný. Festival byl zakončen recitálem
významné české pěvkyně Dagmar Peckové za doprovodu filharmonie.
-dg-

Filharmonie Bohuslava Martinů přeje
do nového roku 2008 svým příznivcům
hodně krásných koncertů, souznění
a harmonii v osobním i pracovním životě.
K Vaší pohodě můžeme přispět řadou
krásných koncertů, které jsme pro Vás
připravili.
Nový rok členy orchestru jako obvykle
zastihne na turné po německých městech
a po návratu pokračujeme s koncerty
abonentních cyklů A, B a C, které nabízejí setkání s renomovanými umělci a dirigenty (v nastávajících měsících např.
Alexander Besa, Jiří Stárek, Alžběta
Jamborová, Jakub Hrůša, Alice Rajnohová, Jaroslav Opěla, České hornové
kvarteto, Radomil Eliška, Igor Ardašev
a Tomáš Hanus). I nadále budeme vybrané koncerty cyklu C pro velký zájem uvádět dvakrát. Jedná se o koncert známé
cimbálové muziky Cigánski diabli (dříve
Diabolské husle) s dirigentem Alešem
Podařilem a koncert V náručí gospelu
s mužským kvartetem Q Vox a dirigentem
Milošem Machkem.
V květnu mohou posluchači vyslechnout i tři koncerty Mezinárodního hudebního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2008. Na letošním již
19. ročníku vystoupí umělci čtyř zemí
Visegrádu - Česka, Slovenska, Maďarska
a Polska. V rámci těchto koncertů vystoupí i vítězové houslové soutěže Archetti in
Moravia, pořádané v Kroměříži.
Po úspěchu prosincového koncertu
Santa Claus bude 30. března další koncert pro rodiče s dětmi Ludvíku, neodmlouvej a cvič! - hudební vyprávění o životě L. van Beethovena. Diriguje Roman
Válek.
V březnu se Filharmonie Bohuslava
Martinů zúčastní Velikonočního festivalu

Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice
sídlem ve Zlíně, a to 4x ročně. Další
sledované ukazatele (fyzikální a mikrobiologické) jsou k dispozici na
Magistrátu města Zlína - odboru životního prostředí a zemědělství, odd.
vodního hospodářství, kanc. č. 255
v budově radnice.

Pro informaci občanů uvádíme přehled nejznámějších sledovaných ukazatelů kvality vody v r. 2007 z obou
využívaných pramenů - u točny MHD
v Přílukách a Svatá voda v Malenovicích. Rozbory provádí na základě objednávky města Zdravotní ústav se

TRADIČNÍ
MORAVSKÁ ZABÍJAČKA
V sobotu 5. 1. od 9 hodin začíná
u kostela na Jižních Svazích
Tříkrálová sbírka koledováním a tradiční moravskou zabijačkou.
Součástí akce bude prodej tradičních výrobků (jitrnice a jelítka až po
poledni), jehož výtěžek je určen na
Tříkrálovou sbírku. Akce se uskuteční díky opětovnému osobnímu daru
poslance PČR a radního města Zlína
pana Mgr. Tomáše Úlehly, který nad
touto částí sbírky převzal záštitu.
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pramen Příluky

Parametr
I/07

pramen Malenovice

IV/07 VII/07 X/07

I/07

limit

IV/07 VII/07 X/07

dusitany (mg/l)

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

dusičnany (mg/l)

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

10,0

9,6

8,7

4,2

4,1

4,2

max. 0,50

8,9

max. 50

4,1

2,0 až 3,5 DH**

vápník a hořčík
(mmol/l)

3,2

3,2

3,2

3,1

mangan (mg/l)

<0,02

0,02

0,02

0,02

<0,02 <0,02 <0,02

0,02

max. 0,05

železo (mg/l)

0,04

0,04

0,06

0,04

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02

max. 0,20

koliformní bakterie
(KTJ/100ml)*

0

0

0

0

0

0

0

0

max. 0

bakterie E-coli
(KTJ/100ml)*

0

0

0

0

0

0

0

0

max. 0

** KTJ kolonii tvořící jedinci
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí)
(OŽPaZ)

ROK 2008 – KLÍČOVÝ ROK PROJEKTU Poradna pro rodinu
oslavila 35 let

S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem
mezinárodního
projektu
Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010
dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích energie
(uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by
se to jakkoliv dotklo životní úrovně
obyvatel či ekonomického rozvoje
města. Naopak: občanům a institucím má program přinést úspory ve
výdajích za energie, místním firmám
pak zakázky při zateplování budov
a jejich vybavení moderními technickými systémy využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především tzv.
demonstrační oblasti, orientačně se
jedná o místní část Louky.
S jistou mírou nadsázky lze říci, že
"hlavním městem" projektu Energy in
Minds! se v roce 2008 stane právě Zlín.
Ve dnech 22. - 23. dubna se zde bude
konat valné shromáždění zástupců
všech zúčastněných měst, organizací
a firem. Spolu s tzv. pozorovateli je jich
v
současné
době
celkem
23.
Bezprostředně na to se většina z nich
spolu s dalšími pozvanými odborníky
z celé Evropy a USA zúčastní 24. dubna
mezinárodního semináře "Vliv chování
obyvatel na energetickou spotřebu domů a bytů". Projekt Energy in Minds! se
zaměřuje především na nízkoenergetické bydlení, proto se bude diskutovat
hlavně o tomto tématu. Protože se ale
zároveň koná v zemi, kde takové bydlení ještě zdaleka není standardem, bude
řeč zcela určitě i o tom, jak se vyrovnat
s rostoucími cenami energií v "klasických" domech a bytech.
V rámci valného shromáždění se
uskuteční také exkurze po aktivitách
zrealizovaných doposud v rámci projektu Energy in Minds! ve Zlíně. Můžeme
se už pochlubit řadou nově postavených nízkoenergetických budov a několika zdařile zrekonstruovanými rodin-

nými domky, kde výměnou oken, zateplením fasády, střech a podlah bylo dosaženo více než padesátiprocentní
úspory tepla. 12 rodinných domů bylo
vybaveno solárními systémy, které mohou ušetřit až 70 % ročních nákladů na
ohřev teplé vody a několik prvních investorů se už také rozhodlo pro instalaci solárních elektráren.
Z "velkých" akcí se jedná především
o instalaci solárního systému pro ohřev
teplé vody k umývání zaměstnanců
Technických služeb Zlín, s. r. o., výstavbu velkoplošné fotovoltaické elektrárny
na budově Pozemního stavitelství Zlín
a. s., v Loukách a instalaci fermentoru
ke zpracování bioodpadu a jeho přeměně na tzv. kompost k energetickému využití, který je spalován v teplárně Atel
Energetika Zlín, s. r. o. Do data valného
shromáždění by měla být hotova instalace velkoplošného solárního systému
pro ohřev vody v městských lázních
a do půli května 2008 pak výstavba fotovoltaické elektrárny v rekultivované
části skládky komunálního odpadu
Suchý důl.
Zároveň bude rok 2008 - a to nejen ve
Zlíně - pro projekt Energy in Minds! významný tím, že v něm dojde k postupnému přechodu od realizace ukázkových akcí, které byly jádrem projektu
v prvních třech letech, k jejich hodnocení a šíření získaných zkušeností. To
bude hlavní náplní v dalších dvou letech. Pro občany a instituce, kteří s finanční podporou projektu postavili či
zrekonstruovali své budovy nebo je vybavili solárními systémy, to nyní bude
znamenat spolupráci s organizátory
projektu při pravidelném odečtu a vyhodnocování spotřeby. Podstatné změny chystáme na webových stránkách
www.chytraenergie.cz a určitou změnu
dozná i tato rubrika v Magazínu Zlín,
kde chceme mj. přinášet rozhovory
s lidmi, žijícími v nízkoenergetických
novostavbách, zateplených starších domech či domácnostech využívajících
energie slunce k ohřevu vody či výrobě
energie.

VICEMISTR EVROPY 2007 JE ZE ZLÍNA
Italský chrtík Chick
King of Ivar manželů
Faldíkových ze Zlína dosáhl dalšího výborného
výsledku. Po titulu dostihový Mistr světa
2005 vybojoval v Belgii
titul dostihový Vicemistr Evropy 2007.
Blahopřejeme.
Na snímku: majitelka
Chicka Eva Faldíková

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy začala nabízet odbornou
pomoc manželským párům a snoubencům v roce 1972 pod názvem Manželská
a předmanželská poradna. Služby byly
tehdy zaměřeny především na mladá
manželství a na páry před vstupem do
manželství ve smyslu prevence a překonávání prvních vývojových krizí. Během
své existence poskytla poradna prostřednictvím svých odborných pracovníků pomoc a radu již mnoha tisícům
klientů.
Tak, jak se během 35 let vyvíjela a měnila sama společnost, měnila a rozvíjela se
i poradna. Měnící se podmínky života lidí
se odrážely v mezilidských vztazích a přinesly celou řadu problémů, mnohdy i zcela nových - jako např. nezaměstnanost,
drogy, automaty, workoholismus, zadluženost, exekuce aj. Spektrum problémů,
s nimiž lidé přicházeli, se postupně rozšiřovalo, proto se změnil i název poradny na
současnou Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Dnes poradna
poskytuje psychologické, sociální a právní
poradenství a psychoterapii pro jednotlivce, páry i celé rodiny, krizovou intervenci,
rodinnou mediaci a další odborné sociální
služby. Lidé se mohou na poradnu obracet
převážně se vztahovými problémy ze všech
oblastí jejich života, ať je to partnerství,
manželství, vztahy rodinné, sousedské,
vrstevnické, pracovní aj., ale i osamělost
a vztah k sobě samému.
Podstatnější změnou, než je změna názvu, však bylo postupné rozšiřování nabídky služeb v podobě zřízení nových pracovišť poradny. V roce 1998 to bylo další
samostatné pracoviště s názvem Centrum
prevence (CP), jehož vznik byl reakcí na
šířící se zneužívání omamných a psychotropních látek a jiné společensky nežádoucí jevy mezi mládeží. Dnes CP poskytuje
odborné poradenství převážně starším dětem a dospívajícím, ale i jejich rodičům
a příbuzným, zaměřené na problémy dospívání a s tím spojené rodinné a další
vztahové konflikty a krize. Těmito ale i svými dalšími aktivitami se CP snaží o co nejúčinnější prevenci vzniku drogových nebo
jiných závislostí a dalších společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže.
A konečně nejnovějším a v současné
době třetím pracovištěm poradny je od
1. 1. 2007 otevřené Intervenční centrum.
Jeho zřízení je reakcí na problematiku domácího násilí, které sice není novým jevem
ve společnosti, ale jevem, který byl dlouho
přehlížen a neakceptován jako společensky nežádoucí. Dnes je dopouštění se násilí na osobě blízké nebo osobě žijící ve
společném obydlí označeno jako trestný
čin a osobám ohroženým tímto násilím je
poskytována odborná pomoc. Tuto pomoc
poskytuje a zajišťuje právě Intervenční
centrum.
Více o činnostech všech tří pracovišť
poradny najdete na www.poradnazlin.cz
nebo se dozvíte při osobní návštěvě poradny ve Zlíně, ve vile U náhonu 5208 (tel.
577 210 809, e-mail: poradna.zlin@volny.cz).
Mgr. Lenka Rezková,
ředitelka poradny
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ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ
ZŠ KVÍTKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Základní škola Zlín, Kvítková 4338, pří
spěvková organizace je, úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Pracuje zde
pět oddělení školní družiny, která nabízejí
aktivity - výtvarný a dramatický kroužek,
kroužek dovedných rukou a kroužek hudební. Školní jídelna je samostatný právní subjekt a sídlí v budově školy.

otevírá v akademickém roce 2008/09

Škola je zaměřena na rozšířenou jazykovou výuku.
Žáci se povinně učí anglicky a německy nebo francouzsky, navštěvují hodiny konverzace.
Mohou si zvolit i kroužek ruštiny. Od školního
roku 2007/2008 byla zavedena v rámci vlastního školního vzdělávacího programu povinná
výuka angličtiny již od prvního ročníku. Od pátého ročníku si žáci volí výuku němčiny nebo
francouzštiny a od sedmého ročníku francouzštiny, němčiny nebo španělštiny. V devátém
ročníku se podle nového programu uvažuje
o vyučování některých kapitol povinného předmětu v cizím jazyce (v závislosti na personálním zajištění). Ve spolupráci s British Council
škola pořádá Cambridgeské zkoušky pro žáky
čtvrtých, pátých, šestých a devátých ročníků.
Žáci studující němčinu skládají zkoušku Fit in
Deutsch.

CHEMIE
A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Chemie a technologie materiálů **

Asistentky se věnují žákům se specifickými vývojovými vadami
Všichni učitelé jsou kvalifikovaní. Odborná
péče je věnována i žákům se specifickými vývojovými vadami - pracují s nimi dyslektické
a logopedické asistentky, a to jak na prvním,
tak na druhém stupni.
Pořádání sportovních pobytových akcí
utužuje kolektiv
Ke zlepšení sociálního klimatu v nových
i stávajících kolektivech a zlepšení fyzické kondice žáků škola pořádá: víkendové pobyty pro
žáky a třídní učitele; seznamovací a zároveň
turistický kurz pro šesté třídy; lyžařský výcvikový zájezd pro žáky sedmých ročníků; cyklistický kurz pro žáky osmých tříd; vodácký kurz
pro žáky devátých ročníků. O prázdninách
škola nabízí svým žákům letní dětský tábor.
Kromě toho se žáci každoročně mohou zúčastnit výběrového lyžařského zájezdu do rakouských Alp, zájezdů do Anglie a Francie.
Počítače jako samozřejmost
Škola je dobře materiálně vybavena, při výuce některých předmětů využívá počítačových
programů. Všechny počítače umístěné ve škole jsou připojeny k internetu. K vnitřní komunikaci zaměstnanců slouží intranet.
Zázemí pro sportovní aktivity je součástí
školy
Součástí školy je nově zrekonstruovaný
sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, víceúčelovým hřištěm a plochou vyhrazenou pro
atletické disciplíny.
Škola participuje na projektu eTwinning.
Aktivita eTwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování) je
zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů škol v rámci Evropské unie. Je to projekt, ve
kterém dvě i více škol z různých zemí realizují
vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY SE KONÁ 18. 1.
2008 OD 9 DO 17 HODIN
Více informací na www.zskvitkova.cz
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BAKALÁŘSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY
FAKULTA
TECHNOLOGICKÁ

CHEMIE
A TECHNOLOGIE POTRAVIN
prezenční forma studia
Studijní obory:
• Chemie a technologie potravin (studium jen ve Zlíně)
• Chemie a technologie potravin se zaměřením: Technologie mléka a mléčných
výrobků (studium jen v Kroměříži)
• Chemie a technologie potravin se zaměřením: Konzervárenské technologie
(studium jen v Uh. Hradišti)
• Technologie a řízení v gastronomii
(studium jen v Kroměříži), kombinovaná
forma studia
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Technologická zařízení (u prezenční
formy studium i ve Vsetíně a Přerově)
EKONOMIKA A MANAGEMENT
(studium jen v Uh. Hradišti)
prezenční forma studia
Studijní obor:
• Logistika a management
• Logistika a management se zaměřením: Ekonomická a informační podpora
krizového řízení
• Logistika a management se zaměřením: Ekonomika a řízení v gastronomii
a hotelnictví
FAKULTA
APLIKOVANÉ INFORMATIKY
CHEMICKÉ
A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
prezenční forma studia
Studijní obor:
• Chemické a procesní inženýrství
INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Automatické řízení a informatika
• Informační technologie (u prezenční
formy studium i v Přerově)
• Bezpečnostní technologie, systémy
a management
• Informační technologie se zaměřením: Informační technologie v podnikové
praxi

FAKULTA
MANAGEMENTU A EKONOMIKY
EKONOMIKA A MANAGEMENT
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Management a ekonomika
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Veřejná správa a regionální rozvoj
EKONOMIKA A MANAGEMENT
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obory:
• Marketing *
• Finanční řízení podniku *
* ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou ve Zlíně a Obchodní
akademií Tomáše Bati ve Zlíně
FAKULTA
MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ
MEDIÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ STUDIA
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Marketingové komunikace
VÝTVARNÁ UMĚNÍ
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obory:
• Multimedia a design
• Klasická animovaná tvorba *
* ve spolupráci s Vyšší odbornou školou filmovou ve Zlíně
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
prezenční a kombinovaná forma studia
Studijní obory:
• Sociální pedagogika
• Učitelství odborných předmětů pro
střední školy (pouze kombinovaná forma
studia)
OŠETŘOVATELSTVÍ
(prezenční forma studia)
Studijní obory:
• Porodní asistentka *
• Všeobecná sestra *
* ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou ve Zlíně
FILOLOGIE
prezenční forma studia
Studijní obor:
• AJ jazyk pro manažerskou praxi **
• NJ pro manažerskou praxi
** akreditováno i v anglickém jazyce
Podrobný přehled studijních programů
a oborů je k dispozici na www stránkách
univerzity www.utb.cz / Studium.
Pokračování v příštím vydání Magazínu Zlín (navazující magisterské a doktorské studijní programy).

tisíc pro Gymnázium
Mateřská škola Zlín, Dětská Sto
NA LESNÍ ČTVRTI

Mateřskou školu Zlín, Dětská
4699, příspěvková organizace, najdete na Dětské ulici ve Zlíně, v centru
sídliště Jižní Svahy. Budova MŠ je
jednopodlažní, atriového typu, školní kuchyní je propojena s budovou ZŠ
praktické a ZŠ speciální, pro jejichž
děti a zaměstnance se v kuchyni MŠ
vaří. K budově přiléhá pozemek, který slouží jako zahrada.

Mateřská škola je běžná, dvoutřídní,
bez jakéhokoli zaměření, kterou navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Provoz
je denně od 6.00 do 16.30 hodin.
Mateřská škola je prostorově dobře vyřešena, takže jsou zde ideální podmínky
pro skupinové i individuální činnosti.
Děti si mohou hrát prakticky všude: ve
třídách u stolečků, na zemi na kobercích, na molitanových matracích, v obchodě, ve zdravotním středisku, v kuchyňce,
v
počítačové
herně,
v tělocvičně. Téměř za každého počasí
chodí pracovnice mateřské školy s dětmi na procházky. Děti mají možnost
hrát si i na zahradě. Mají zde dostatečný prostor pro jízdu na tříkolkách a koloběžkách. Dále zahradní prostory nabízejí skluzavku ve svahu, dvě
zastíněná pískoviště, travnatý prostor
s brankami na fotbal, pět průlezek,
brouzdaliště se třemi sprchami, zahradní stolky a lavičky. Vzrostlé stromy
dětem dopřávají dostatek stínu. Po obědě se děti mohou těšit na odpočinek
v patrových postýlkách.
Vzdělávací nabídka i doplňkové
programy MŠ:
• jednou v roce děti spí ve školce
i v noci, aby se připravily na týdenní pobyt ve škole v přírodě,
• jednou týdně za dětmi dochází paní
lektorka a povídá si s nimi anglicky,
• do MŠ dochází dvě logopedické preventistky, které o děti pečují již od 3 let,
• návštěva divadla, koncertů, filmových představení,

• děti připravují divadelní představení
pro kamarády z jiných mateřských
škol,
• děti připravují Vánoční besídku pro
rodiče,
• vystoupení ke Dni matek,
• spolupráce a ukázka výcviku příslušníků policie,
• návštěva požární zbrojnice, pekařství, čokoládovny ve Vizovicích,
• návštěva statku ve Velíkové a Biofarmy v Juré,
• výcvik na dopravním hřišti, účast
na soutěži "Na kolo jen s přilbou",
• účast na karnevalu, Mikulášské nadílce...
Smyslem výchovného snažení všech
zaměstnanců MŠ je, aby se období, které dítě ve škole stráví, vepsalo do jeho
mysli pod pojmy PŘÁTELSKÉ, OSOBNÍ,
HEZKÉ, ODBORNÉ, DĚTSKÉ, AKTIVNÍ. Také vám z počátečních písmen vyšlo slovo POHODA? Toto slovo se stalo
i podtitulem školního vzdělávacího programu MŠ.
Všechny akce pracovníci MŠ fotografují, zakládají do alb nebo na internet.
V MŠ se vede i kronika školy. Zaměstnanci MŠ sbírají a jednou za čas vydávají "Perličky z naší školičky" - na závěr
jenom dvě pro zasmání:
■ "Paní učitelko, v rohu je vosa a má
vytažené švihadlo!"
■ Dva tříletí kluci si smontovali ze stavebnice pistole. Učitelka jim je odebrala
se slovy, že se ve školce nestřílí.
Kluci naštvaně odchází a domlouvají
se:
"Zastřelíme ji," říká jeden.
"Néé, ona by se zlobila," brání ji druhý.

V listopadu 2007 obdržela předmětová
komise německého jazyka na Gymnáziu Zlín na Lesní čtvrti velký dar od zástupce
velvyslanectví SRN. Škola je jednou z šesti na Moravě, jejíž žáci mají možnost skládat mezinárodně uznávanou zkoušku
Německý jazykový diplom. Studenti, kteří
při této zkoušce obstojí, mají v rukou cenné osvědčení o jazykových znalostech
a schopnostech na takové úrovni (úroveň
C1), která jim nejen umožňuje studovat
bez obvyklé předchozí jazykové přípravy
na zvolené vysoké škole v některé z německy mluvících zemí, ale jsou zvýhodňováni i z hlediska svého profesního uplatnění. Celá zkouška i její příprava je řízena
nejvyšším školským orgánem SRN, kterým je Konference ministrů kultury
(KMK). Díky tomu škola z německé strany
hodně získává: Od roku 1994 zde soustavně působí němečtí lektoři, čeští učitelé němčiny mají možnost se dále vzdělávat
na stipendijních pobytech v SRN, výuka
německého jazyka je materiálně podporována (vybavení odborných učeben, odborná literatura, beletrie v originále apod.)
Pan Willi Krüsemann, odborný poradce
pro Německý jazykový diplom, předal zástupcům školy nový dataprojektor, notebook, vizualizér, tiskárnu, audiosystém
a množství nových učebních materiálů
v celkové hodnotě okolo 5000 eur!
Učit se němčinu v Německém jazykovém diplomu je dobrá volba. Svědčí o tom
i řada absolventů, kteří studovali či studují různé obory na univerzitách ve Vídni,
Berlíně i dalších německých městech.
Vstupenkou k tomu jim je právě Německý
jazykový diplom složený na Gymnáziu Zlín
na Lesní čtvrti.
-hs-

Další informace najdete na webové
stránce www.msdetska.com
Dobromila Kováčiková,
ředitelka MŠ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO
VÝTVARNOU VÝCHOVU
Základní škola Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace (4. ZŠ, Zálešná), pořádá v úterý 8. ledna 2008 v 16.00 hod. výběrové řízení do
1. třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (nejedná se o zápis).
V ročníku jsou vedle sebe paralelně zařazeny třídy s rozšířenou výukou VV i běžné
třídy. Děti si s sebou přinesou 3 - 5 výkresů z MŠ a pastelky. Malují na výkres formátu A3.
Kontakt: tel. 577 044 711, mail zskomjedna@zlinedu.cz, www.zskomjedna.zlinedu.cz
Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

21

NOVÉ INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
Od 1. 1. 2008 se v sociální oblasti objevuje celá řada novinek, o kterých je nutné
vědět. Z tohoto důvodu vznikly články, které - společně s Krajskou správou sociálního
zabezpečení ve Zlíně a s Úřadem práce ve
Zlíně - předkládáme jako základní informaci občanům našeho města.
Od 1. ledna 2008 je zrušena dávka sociální
péče "Příspěvek na zvýšené životní náklady"
(zákon 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR
v sociálním zabezpečení). Jednalo se o dávku,
která mohla být přiznána lidem, kteří trvale
užívali ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky na úhradu zvýšených výdajů, které byly s jejich užíváním spojeny (nejčastěji se např.
jednalo o výdaje spojené s užíváním francouzských holí, naslouchadel aj.).
Další změna se dotýká dávek pomoci
v hmotné nouzi (zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů). Dochází k dalšímu zpřísňování podmínek nároku na tyto dávky. Z okruhu společně posuzovaných osob již nebudou vylučovány
rodiny starobních důchodců. Za osoby v hmotné nouzi nebudou po tři měsíce považováni nezaměstnaní občané, kteří na úřadu práce bez
vážného důvodu odmítnou vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu k řešení nezaměstnanosti. Důležité je rovněž to, že
za osobu v hmotné nouzi nebude považován
ani občan, kterému nevznikl nárok na nemocenské dávky (nebo vznikl ve snížené výši) proto, že si úmyslně přivodil pracovní neschopnost nebo mu vznikla pracovní neschopnost
zaviněnou účastí ve rvačce, následkem opilosti, užitím omamných prostředků či úmyslným

spácháním trestného činu. Mezi osoby, u kterých se nezkoumá možnost zvýšení příjmů
vlastním přičiněním, je i rodič, který celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě a z důvodu této péče pobírá rodičovský příspěvek (není již
vymezeno, že se to týká dítěte do čtyř let věku).
Možnost zvýšit si příjem se nezkoumá ani v případě osobní péče o člověka s přiznaným II. až
IV. stupněm závislosti, je-li tato péče vykonávána v rozsahu nejméně 80 % pracovní doby
40 hodin týdně. Ruší se předchozí ustanovení,
podle kterého měla být vybraným občanům
(vyžadujícím zvýšenou péči) po roce vedení
v evidenci úřadu práce - a za současného pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi - zvýšena
částka živobytí o 600 Kč. Došlo naopak k přitvrzení a zjednodušeně se dá říci, že tato osoba
bude mít nárok pouze na existenční minimum
(ustanovení se nebude týkat lidí od 55 let věku, občanů se zdravotním postižením a rodičů,
kteří pečují o dítě do 12 let věku a bude ho
možno použít nejdříve k 1. 1. 2009). O způsobu výplaty dávky rozhoduje nyní výhradně její
plátce (žadatel již nemá možnost žádat změnu
způsobu výplaty). K dalším změnám patří
např. to, že je možno mimořádnou okamžitou
pomoc poskytnout i na opravu předmětů dlouhodobé spotřeby a nikoliv jen na jejich pořízení, jak tomu bylo do účinnosti novely, a také
to, že doba k využití movitého majetku k zajištění rodiny se zvyšuje ze tří na šest měsíců
(u občanů, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi).
Protože od 1. ledna 2008 došlo také ke zvýšení důchodů (v průměru o necelých 400 Kč),
je nutné, aby občané, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí
a doplatek na bydlení), doložili Odboru sociál-

ních věcí Magistrátu města Zlína nové důchodové výměry.
K 1. 1. 2008 dochází rovněž ke změnám ve
zdravotnictví. K největším patří zavedení poplatků u lékařů, v nemocnicích a v lékárnách.
Od všech poplatků jsou osvobozeny čtyři skupiny občanů, a sice: Pojištěnci v hmotné nouzi, pojištěnci umístění v dětských domovech
anebo ve školských zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu a občané,
kteří se musí podřídit zvláštním opatřením
z důvodu ochrany veřejného zdraví (např. z důvodu karantény).
Určitých změn doznal také zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Pro občany je asi nejdůležitější změnou to, že se nyní příspěvek na péči
nevyplácí v případě, že je oprávněná osoba po
celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení (v nemocnici). Rozšířil se rovněž okruh osob, které nabývají nároku na příspěvek, v případě smrti oprávněného (ke dni
úmrtí, zemřel-li oprávněný před vydáním rozhodnutí o příspěvku na péči, zjednodušeně se
jedná o osoby blízké a pečující osoby blízké, je
vypuštěna podmínka společné domácnosti).
Žadatel o příspěvek má nově rovněž povinnost
na předepsaném tiskopise ohlásit příslušnému
úřadu, kdo - a jakým způsobem - mu poskytuje pomoc (je potřebný souhlas poskytovatele
pomoci). Ohlásit do 8 dnů musí rovněž všechny změny týkající se zajištění pomoci.
Písemnou ohlašovací povinnost do 8 dnů nově
má (a to je zásadní) i fyzická osoba, která pomoc poskytuje.
Ing. Jana Pobořilová,
vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ

HLAVNÍ ZMĚNY v nemocenském pojištění, důchodovém
pojištění a pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2008
ÚČAST NA DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
• Okruh pojištěných osob je doplněn o osoby pečující osobně o osobu mladší deseti let,
která je závislá na péči jiné osoby ve stupni
I (lehká závislost).
ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
• Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den
před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se
mzda nebo plat nekrátí.
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Ochranná lhůta:
• Ochranná lhůta se zkracuje ze 42 na 7 kalendářních dnů.
Nemocenské
• Nemocenské se poskytuje od 4. dne trvání
pracovní neschopnosti či karantény, za první
tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebude náležet nemocenské.
• Pro výši nemocenského se do první redukční hranice započítává 90 % denního vyměřovacího základu (dále jen DVZ) po celou
dobu trvání pracovní neschopnosti.
• Výše nemocenského bude činit:
• 60 % DVZ od 4. do 30. kalendářního dne
pracovní neschopnosti
• 66 % DVZ od 31. do 60. kalendářního dne
pracovní neschopnosti
• 72 % DVZ od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti
• Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské poskytuje při téže pracovní neschopnosti nejdéle po dobu 81
kalendářních dnů a při více pracovních ne-
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schopnostech po dobu 81 kalendářního dne
v jednom kalendářním roce; tato omezení neplatí, jestliže pracovní neschopnost vznikla
pracovním úrazem (nemocí z povolání).
• Nemocenské se poživateli starobního nebo
plného invalidního důchodu poskytuje nejdéle
do dne, jímž končí zaměstnání.
Podpora při ošetřování člena rodiny
• Pro výši podpory při ošetřování člena rodiny se do první redukční hranice započítává
90 % DVZ trvale obdobně jako u pracovní neschopnosti.
• Podpora při ošetřování člena rodiny se poživateli starobního nebo plného invalidního
důchodu poskytuje nejdéle do dne, jímž končí
zaměstnání.
• Výše podpory při ošetřování člena rodiny
bude činit 60 % DVZ.
• Podpora při ošetřování člena rodiny
z ochranné lhůty nenáleží.
Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství
• Zrušuje se zvýhodnění v délce peněžité pomoci v mateřství pro zaměstnankyni, která je
neprovdaná, ovdovělá, rozvedená nebo z jiných
vážných důvodů osamělá a nežije s druhem
nebo v registrovaném partnerství. Délka bude
tedy sjednocena na 28 týdnů pro vdané a osamělé matky.
• Pokud u zaměstnankyně za trvání téhož
zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou
pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí
peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než
denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet
další peněžité pomoci v mateřství.

• Peněžitá pomoc v mateřství nebude náležet
uchazečkám o zaměstnání.
• Výše peněžité pomoci v mateřství bude činit 69 % DVZ.
• Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den u studentek bude činit 254 Kč.
NOVÝ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ č. 187/2006 Sb.
Účinnost zákona se odkládá na dobu od
1. 1. 2009.
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Vyměřovací základ pro pojistné - zúčtovaný příjem
• zúčtovaným příjmem se rozumí plnění,
které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru nebo
spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
Maximální vyměřovací základ
• Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka ve
výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy.
• Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje
maximální vyměřovací základ zaměstnance, je
kalendářní rok.
• Do vyměřovacího základu zaměstnavatele
se nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž
zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné ze zaměstnání u tohoto zaměstnavatele.
Ivan Rybka,
ředitel Krajské správy
sociálního zabezpečení ve Zlíně

ZMĚNY V OBLASTI DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Tak jak již bývá pravidlem, i v příštím
roce se řada změn dotkne sociálních dávek, a to zejména v oblasti státní sociální
podpory. V tomto případě tyto změny
souvisí s nám všeobecně známou a obávanou reformou veřejných financí, snahou vlády o zpřísnění pravidel výplaty sociálních dávek a eliminace závislosti na
nich.
Mimo tyto změny je v oblasti sociálních
dávek další novinkou např. zrušení automatické valorizace dávek, vyjma důchodů, což znamená, že např. u přídavků na
dítě se tyto již nebudou na začátku roku
automaticky navyšovat, jak tomu bylo
doposud.
V případě rodičovského příspěvku je
převratnou změnou zejména možnost
volby doby, po kterou má být vyplácena
tato dávka. Tato změna se dotkne nejen
těch rodičů, kterým se má miminko teprve narodit, ale i těch, kteří již rodičovský
příspěvek dostávají. I nadále je dávka určena rodičům, kteří po celý kalendářní
měsíc osobně, celodenně a řádně pečují
o dítě, které je nejmladší v rodině.
Kolik peněz budou rodiče měsíčně dostávat, bude záležet na věku dítěte a na
tom, zda rodiči vznikl ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou nárok na
peněžitou pomoc v mateřství (nebo podobnou pomoc vyplácenou z nemocenského pojištění mužům). Pouze na nejpomalejší čtyřletou variantu má nárok
skutečně každý rodič. Pro dvou nebo tříletou je nutné splnit určité podmínky.
Volbou doby čerpání si rodič volí i výši
příspěvku.
Rodičovský příspěvek je stanoven ve
třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách, a to zvýšené (11 400 Kč),
základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč).
Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř
let.
Volbou doby čerpání si rodič zároveň
volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
– rychlejší čerpání rodičovského příspěvku - po peněžité pomoci v mateřství nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené
výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však
může požádat pouze rodič, který má
nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) ve výši alespoň 380,- Kč za
kalendářní den;
– klasické čerpání - po PPM v základní
výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku
dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na
PPM;
– pomalejší čerpání - po PPM nebo od
narození dítěte (nevznikl-li nárok na
PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do
21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců
věku dítěte.
Vzhledem k tomu, že se výplata rodičovského příspěvku zásadně mění, musí
si o něj znovu zažádat i ti, kdo ho nyní
pobírají. Z tohoto důvodu o vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku
musí rodič písemně požádat příslušný
úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři
– o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci
následujícím po měsíci, ve kterém
nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů ži-

vota, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku
31 týdnů života;
– o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci,
ve kterém nejmladší dítě dosáhne
21. měsíce věku.
Pokud rodič nepožádá o rychlejší či
klasické čerpání rodičovského příspěvku,
je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen
rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře.
Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku si mohou rodiče zvolit pouze
v rozhodných obdobích výše uvedených
(kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je pak vybraná možnost
čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů
v pobírání rodičovského příspěvku.
Výjimka z tohoto pravidla je přípustná
pouze u dětí se zdravotním postižením,
kdy má rodič ode dne posouzení zdravotního stavu dítěte jako dítěte dlouhodobě
zdravotně postiženého nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postiženého nárok na
rodičovský příspěvek v základní výměře
(7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez
ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte).
Jednou z dalších výjimek je omezení
volby dle přechodných ustanovení novely, kdy některé rodiny nebudou mít možnost volby vzhledem k "vysokému" věku
svých ratolestí. Jedná se o případy kdy
rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna
2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku, bude pobírat rodičovský příspěvek
v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let
věku dítěte. Obdobně tomu je i v případě,
kdy rodič pečující o dítě, které bude
1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat
rodičovský příspěvek ve snížené výměře
(3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.
Novela zákona rovněž zpřesnila podmínky, kdy ještě dítě při návštěvě jeslí,
mateřské školy nebo jiného obdobného
zařízení splňuje podmínku nároku na rodičovský příspěvek. Do 3 let věku dítě
může navštěvovat kromě jeslí nebo jiného obdobného zařízení i mateřskou školu, nejvýše však 5 kalendářních dnů
v měsíci. Dítě starší 3 let má nově možnost navštěvovat mateřskou školu nebo
jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše
5 kalendářních dnů v měsíci. Dobu pobytu nelze v kalendářním měsíci kombinovat, a to ani v měsíci, kdy dítě dosáhne 3 let, jak tomu bylo doposud.
Nový rok přinese další zásadní změny
i u dalších dávek státní sociální podpory,
jako např. v případě přídavků na děti, sociálního příplatku nebo porodného.
Přídavek na dítě dosud dostávaly rodiny, jejichž čistý měsíční příjem byl nižší
než čtyřnásobek životního minima. Od
ledna budou přídavky dostávat jen rodiny s příjmem nižším, než je 2,4násobek
životního minima rodiny. Stejně tak dosud byla výše přídavku odstupňována
nejen podle věku dítěte, ale také podle
příjmu rodiny. Nově budou všichni dostávat stejnou částku, odstupňovanou
jen podle věku dětí. Na dítě do 6 let může rodina od Nového roku získat 500 ko-

run, na školáka do 15 let 610 korun a na
studenta do 26 let to bude 700 korun.
Sociální příplatek od Nového roku
získají jen rodiny, jejichž příjmy za poslední čtvrtletí nepřesáhnou dvojnásobek
životního minima, letos mají nárok rodiny s příjmy do 2,2násobku životního minima. I nadále výši dávky vedle příjmů,
počtu osob v rodině a stáří nezaopatřených dětí bude ovlivňovat zdravotní stav
dětí, rodičů, studium dítěte, osamělost
rodiče a narození vícerčat.
Pro vyplacení porodného nebude stejně tak i nadále důležitá skutečnost, zda
žena před porodem pracovala, či ne, a jaký měla příjem. Každá matka dostane
porodné ve stejné výši, která nově činí
13 000 Kč. Při narození vícerčat se částka
násobí počtem dětí, které přišly na svět.
Ženy, které mají termín porodu ještě
letos, tak dostanou za jedno dítě necelých 18 000 korun (17 760 korun). Pokud se miminko narodí později než
31. prosince 2007, bude to už jen částka
nižší (13 000 korun). Navíc stávající
právní úprava zvýhodňuje rodičky, které
porodí víc dětí najednou. Za dvojčata dostanou 53 120 korun a za trojčata dokonce 79 680 korun. Od příštího roku se
však za druhé a další současně narozené
dítě vyplácí už jen odpovídající násobek
13 000 korun. Za dvojčata tak maminka
dostane už jen 26 000 korun, a za trojčata dohromady 36 000 korun.
Reforma mění také výši jednorázového
příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče. Výše příspěvku letos činí
4,45násobku životního minima dítěte.
Pokud získáte do své péče dítě ve věku do
6 let, příští rok místo 7 120 korun dostanete jednorázově 8 000 korun, u dětí
ve věku od 6 do 15 let příspěvek vzrostl
z 8 722 korun na 9 000 korun a u mladých od 15 do 26 let dávka pro změnu
klesla - z 10 013 korun na rovných 10 000
korun.
Jestli máte doma budoucího prvňáka
a těšili jste se na to, že vám vznikne nárok na příspěvek na školní pomůcky,
máte smůlu. Takzvané pastelkovné reforma nenávratně zrušila. Poslední, kdo
má na dávku nárok, jsou rodiny s dítětem, které nastoupilo do první třídy v září letošního roku. Pokud mezi ně patříte
a o dávku jste ještě nepožádali, máte čas
tak učinit nejpozději do konce června
2008.
V případě pohřebného bude od příštího roku nárok na tuto jednorázovou dávku omezen pouze na případy, kdy bude
vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného
dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, tj.
v případech, kdy náklady na tuto neočekávanou událost významně zatíží rozpočty rodin pečujících o nezaopatřené děti.
Výše dávky je i nadále stanovena pevnou
částkou ve výši 5 000 korun.
I přesto, že mladé rodiny čeká po
Novém roce řada změn, které zpřísňují
výplatu řady sociálních dávek, reforma
zachovává i nadále štědrost vůči těmto
rodinám s dětmi. V řadě případů jsou negativní dopady kompenzovány jinou formou, jako např. vyšších daňových slev
na daních, bližší adresností těchto dávek
atd.
Mgr. Jaroslav Sztefek,
vedoucí
Odboru státní sociální podpory
Úřadu práce ve Zlíně
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SPORT V LEDNU
AEROBIK
ZDEŇKA ŠTEFLOVÁ
Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Vydáváme přihlášky na nové kurzy Pilatesu - i dopoledne.
AEROBIK JANA
Aerobik na 16. ZŠ na JS znovu zahájen! Každé úterý od 19.30 h do 20.30
hod. Zápis zájemců na tel. 577 142 723 (po 15.00 h), 776 184 959.
Další lekce úterý a čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. na 9. ZŠ Štefánikova, PO
a ST od 18.00 do 19.00 hod. na 11. ZŠ - sídliště Malenovice, ÚT a ČT cvičení na balonech od 17.30 do 18.30 hod. na ZŠ Křiby (JS) a PO a ST od 19.45
do 20.45 hod., lekce pilates, zrcadlový sálek bývalé 1. ZŠ na Štefánikově.

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
Středa 2. 1.
RI OKNA ZLÍN - Plzeň
Neděle 6. 1.
RI OKNA ZLÍN - Vítkovice
Neděle 13. 1.
RI OKNA ZLÍN - Kladno
Neděle 20. 1.
RI OKNA ZLÍN - Č. Budějovice
Pátek 1. 2.
RI OKNA ZLÍN - Pardubice
Bezplatné parkování návštěvníků hokejových utkání RI OKNA ZLÍN v objektu parkoviště u 21. budovy v čase od 16.00 do 20.30 hod.

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

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 731 504 655 nebo
604 799 727, St. Chadima st., tel. 606 507 871, J. Tomáše již jen mobil
737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.
ÚTERÝ 1. 1. ZA NOVOROČNÍM ČTYŘLÍSTKEM NA TLUSTOU HORU
Kontrola v budově "u majáku" v době od 14. do 16. hodiny, vede J. Tomáš.
STŘEDA 2. 1. U POTOKA
8 km, sraz na konečné zastávce MHD č. 31 Filmové ateliéry v 8.30 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 5. 1. 2008 ZIMNÍ VÝSTUPY - Ondřejník v Beskydech
Odjezd do Čeladné vlakem ze Zlína v 6.31 hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 6. 1. VELEHRAD
14 km, odjezd do Starého Města vlakem z Otrokovic v 8.58 hod., vede
St. Chadim ml.
STŘEDA 9. 1. VRŠEK
7,5 km, sraz na zastávce MHD č. 4 Burešov - Kaufland v 8.30 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 12. 1. REGIONTOUR A GO 2008 (Brno)
Odjezd do Brna přes Přerov vlakem ze Zlína v 6.31 hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 13. 1. BRNĚNSKÉ VRCHOLY A VÝŠKOVNICE
15 km, sraz na brněnském hlavním nádraží u ČD centra v 9.00 hod, vede
J. Tomáš.
NEDĚLE 13. 1. MUTĚNICE
14 km, odjezd do Rohatce vlakem z Otrokovic v 8.58, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 16. 1. SVATÁ VODA
8 km, sraz na zastávce MHD č. 2, 6 Kvítkovice-křižovatka v 8,30 hod., vede
St. Chadim st.
NEDĚLE 20. 1. SVATÝ KOPEČEK
15 km, odjezd do Olomouce vlakem z Otrokovic v 7.29 hod., vede St. Chadim
ml.
STŘEDA 23. 1. CHLUM
7,5 km, sraz na konečné zastávce MHD č. 3 Louky v 9.30 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 26. 1. KAMENNÉ KŘÍŽE STŘEDNÍ MORAVY
7-12 km, odjezd do Bystřice p. Hostýnem vlakem ze Zlína v 6.31 hod., vede
J. Tomáš.
SOBOTA 26. 1. GALANTA - ZIMNÍ TERMÁLY
Návštěva nově vybudovaného areálu slibuje super koupání a zábavu, odjezd
v 6.15 od Velkého kina ve Zlíně, cena dopravy 300 Kč, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 30. 1. AREÁL ZDRAVÍ
8 km, sraz na zastávce MHD č. 2, 6 Malenovice - křižovatka v 8.30 hod.,
vede St. Chadim st.
Změna programu vyhrazena.

st 2. 1. otevřeno
po 7. 1. otevřeno

8.00–15.00
17.00–20.00

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–8.15/14.30–15.30
úterý
6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/18.00–19.00
středa
6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/15.30-17.00
čtvrtek
6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/11.15–13.30/14.30–15.30
pátek
6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/11.15–13.30
sobota
10.00–19.00
neděle
9.00–18.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
út 1. 1.
zavřeno
st 2. 1. otevřeno
6.00–18.00
so 5. 1. otevřeno
10.00–11.30
po 7. 1.
zavřeno
po 21. 1. otevřeno také
13.00–14.30
út 22. 1. otevřeno také
13.30–15.00
st 23. 1. otevřeno také
13.30–14.30
čt 24. 1. otevřeno také
13.30–14.30
pá 25. 1. otevřeno také
13.30–14.30
VÝJIMKY – SLEDUJTE INFORMACE U POKLADNY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu. Změna programu vyhrazena.

ÚSPĚCH
PLAVECKÝ KLUB
Zimní sezonu zakončili žáci a žačky Plaveckého klubu Zlín PŘEBOREM
ČESKÉ REPUBLIKY. Výsledkem jejich snažení byl zisk 7 individuálních
a 8 štafetových medailí, což je nebývalý úspěch.
Nejúspěšnější byli svěřenci trenérky J. Krásové (roč. 1995) v Litoměřicích.
Deset reprezentantů Zlína přivezlo 6 indiv. medailí a 3 za štafety. MISTREM
ČR se stal Martin CHMELICKÝ v závodě 100 PZ a štafeta chlapců na 4x50
VZ (Vaněčka, Jelínek, Přílučík, Chmelický), která plavala ve stejném složení
i štafetu 4x50 pol. a byla třetí. Stříbrné medaile přidal M. Chmelický na
100 VZ a Zuzka ŠERÁ na 100+200m motýlek. Také Beata POLIŠENSKÁ přijela dobře připravena a ziskem 2 bronzových medailí na 100+200 m tak doplnila velmi úspěšnou sbírku. Poslední "bronz" čekal na štafetu děvčat 4x50
pol. (Doležalová, Rochovanská, Polišenská, Šerá).
Stejný počet "Zlíňáků" se nominoval i na P-ČR do Trutnova. Z 10 žáků se
stříbrnou medailí ozdobili žáci 4x50 VZ ((Hejda, Michalica, Kubiš, Strnad),
bronzová byla štafeta dívek 4x50 VZ (Trkalová, Manová, Moučková, Zlochová) a chlapců 4x50 pol (Hejda, Michalica, Sepehr, Strnad). Individuální medaile unikla o vlásek Lukáši Hejdovi, který doplaval čtvrtý na 100 PZ a pátý
na 50 VZ.
Nejstarší žáci (roč. 1993) se utkali ve Zlíně. Výhody domácího prostředí využil Honza ŠIMONÍK k zisku bronzové medaile na 400 VZ, stejně jako kraulová štafeta děvčat (Kováčová, Prachařová, Mrázková, Duroňová) a štafeta
kluků (Šimoník, Urban, Vybíhal, Hovorka).
Blahopřejeme!
Vysoká úroveň mistrovství ukázala, že někteří "žáci" již mohou svými časy
směle konkurovat kategorii dospělých. Blahopřejeme!
Hana Martinková
SPŠ ZLÍN
Ve dnech 6. a 7. 12. 2007 se konalo celorepublikové finále středních škol
ve stolním tenise. Finále pořádala Asociace sportovních školních klubů
(ASŠK) na SZŠ v Kostelci nad Orlicí a zúčastnilo se ho 13 družstev
chlapců a 12 družstev dívek (jednotlivá družstva byla vítězi krajských
kol).
S potěšením můžeme oznámit, že SPŠ Zlín, tř. T. Bati 4187, získala
3. místo v soutěži družstev ve složení M. Mejzlík (4.E), M. Hrdlička (3. E),
Z. Dorňák (2. G), M. Havel (1. G) a navíc Zdeněk Dorňák obsadil 3. mís-

17. ZŠ - Jižní Svahy
2. ZŠ - Letná
12. ZŠ - Podhoří

tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý-pátek

6.00– 6.45/7.30–21.00
9.00–20.00
9.00–20.00
6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na
25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
út 1. 1.
zavřeno
po 7. 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
11.15–14.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
12.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
út 1. 1.
zavřeno
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SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
POWERJOGA
Cvičení pro harmonické tělo
Neděle 17.00 hod. - Sportovní centrum K2 Vršava Zlín
Středa 17.00 hod. - tělocvična ZŠ Štípa
Čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín
Kontakt: 605 527 605
POHYBOVÉ KURZY
V měsíci lednu se vydávají přihlášky do pohybových kurzů na druhé pololetí školního roku 2007/08. Pohybové kurzy pro předškoláky ve věkových kategoriích 4 - 5, 5 - 6, 7 - 8 let, základní kurzy aerobiku pro všechny, pokročilé i závodní kurzy, lekce hip hopu a funky, hudba.
Denně 10 -12 a 15-20 hod.
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01 Zlín, tel.:
577 432 079, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info
KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
První dívčí a dámský klub Diana zaměřený na zdravé snižování váhy
a dokonalou vizáž nabízí ženám osvědčený tříměsíční kurz zdravého
hubnutí.
Kurz začíná 15. ledna 2008 a bude probíhat každé úterý od 17.00 do
19.00 hodin.
V rámci kurzu zhubnete, naučíte se štíhlost trvale udržet, ale i základy
kosmetické péče, líčení, barvovou typologii pro oblékání, zkrátka vše pro
půvabný vzhled. Hubnutí s Dianou má tradici, jistotu a odborný přístup
s 16letou praxí! Cena kurzu je 1499 Kč (možnost příspěvku zdravotní
pojišťovny).
Bezplatné poradenské a informativní odpoledne pro veřejnost, na kterém se můžete nezávazně poradit s odborníky jak hubnout a přihlásit
do kurzu bude již 7. ledna 2008 od 16.30 do 18.30 hod. ve Střední
průmyslové škole polytechnické, Nad Ovčírnou 2528, Zlín.
Kontakt: www.klubdiana.cz nebo u lektorky Ireny Kalužové na email:
irenaka@seznam.cz, 607 675 021, diana@klubdiana.cz

CVIČENÍ
RODIČE A DĚTI OD 2 DO 6 LET
Přijďte si zacvičit do Sokola ve středu od 16.45 do 17.45 hod. - tělocvična bývalé 6. ZŠ - sousedství vozovny trolejbusů. Dostupnost trolejbusy
č. 2, 8, 9 a autobus č. 33.
Na stávající a nové cvičence se v roce 2008 těší cvičitelka Dobra
Kunderová
Kontakt: tel. 732 410 058
CVIČENÍ PRO SENIORY
Tělu i duchu je lépe, když se trošku protáhne. Neváhejte a přijďte mezi
nás - pohodové cvičení pod odborným vedením. Aerobik studio D,
Pasecká ulice ve Zlíně.
Kontakt: 721 760 136 nebo lépe na rytmik@aerobic-zlin.cz
CVIČENÍ PRO TĚHULKY
Proč si to těhotenství neužít se vším všudy. Zveme Vás na příjemné cvičení, které je koncipováno pro těhotné. A není to jenom o cvičení - radí
Martina Dynková.
Kontakt: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz
AEROBIK, POWERJÓGA, FITBALL, BOSU,
A také posilování, step, seniorské cvičení, pilates, indoor cycling, cvičení pro těhotné a další formy aerobního a zdravotního cvičení pro každého z Vás. Zveme Vás do Aerobik studia D na Pasecké ulici ve Zlíně.
Kontakt: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz
PILATES KURZY
Od února 2008 otevíráme pilates kurzy podle metodiky zakladatele
a Školy Pilates R. Sabongui. Právě přijímáme přihlášky.
Kontakt: Aerobik studio D, tel. 721 760 136 nebo rytmik@aerobiczlin.cz

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN ASPV SK ZLÍN – 2008
5. ZŠ Zálešná

Kalendář s podrobnějšími popisy tras si můžete prohlédnout na oficiálních
webových stránkách města Zlína: www.mestozlin.cz

LÁZNĚ ZLÍN

to v soutěži jednotlivců. V silně obsazeném turnaji zvítězili chlapci
z Vlašimi a na druhém místě chlapci z Litoměřic.
Myslíme, že úspěch našich žáků byl zasloužený, prokázali velkou psychickou odolnost a zručnost.
Jiří Zahradnický, SPŠ Zlín

Sokolovna - Prštné
Mateřská škola Louky
10. ZŠ - Bartošova čtvrť
6. ZŠ - Bartošova čtvrť

9. ZŠ - Štefánikova
Mateřská škola Kudlov

3. ZŠ - Lesní čtvrť
ORLOVNA
Kontakt: 732 161 368.

Rodiče a děti
Nejmladší žactvo
Seniorky - zdravotní TV
Starší žáci a žákyně - míčové hry
Malá kopaná
Malá kopaná
Muži + dorost - florbal
Ženy - aerobik
Ženy - aerobik, zdravotní TV
Oddíl šermu
Starší žáci + dorost - rekreační sport
Ženy - aerobik
Senioři - zdravotní TV + rek. sport
Zdravotní TV
Ženy - aerobik
Ženy
Muži - volejbal
Muži + ženy - volejbal
Muži + ženy - volejbal
Muži - volejbal
Seniorky - zdravotní TV
Aerobik ženy
HipHop děti
Cvičení s gym. míči - zdravotní TV
RS - stolní tenis muži
RS - stolní tenis dorost
Seniorky - zdravotní TV
Rodiče a děti

PO
PO
PO
PO
PO
SO
ST
PO+ČT
PO
ST
PO
PO+ČT
PO
PO
ČT
PO+ČT
ÚT
ST
PÁ
PÁ
ČT
PO
ÚT
ÚT
ST
PÁ
PO
ČT

17.30-18.30
17.30-18.30
18.30-19.30
18.30-19.30
19.30-20.30
13.00-14.00
19.00-21.00
19.00-20.00
19.30-20.30
18.30-20.30
18.00-19.00
20.00-21.00
17.00-18.00
18.00-19.00
18.00-19.00
19.30-20.30
19.30-21.00
19.30-21.00
18.00-19.30
19.30-21.00
18.00-19.00
19.30-20.30
17.00-18.00
19.30-20.30
19.00-21.00
18.00–19.30
20.00-21.00
16.30-18.00

Kýblová,Grossová
Mgr. Matoušková E.
Tesařová, Řezničková M.
Mgr. Červinková
Martinec
Martinec
Minařík Jan
Pavlasová, Novotná
Ing. Mrázková
Traub Zdeněk
Spáčil, Kohn
Ing. Podrazilová
Pšenka Josef
Ing. Mrázková
Ing. Mrázková
Polášková, Kusáková
Povondra K.
Sýkora
Eichler, Ing. Přemyslovský
Povondra K.
Hořelková
Ing. Strnadová
Neherová
Ing. Šubíková
Ing. Šubík
Caudrová
MUDr. Bráblíková
Kýblová, Grossová

