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80 LET ZLÍNSKÉHO HOKEJE
1929 – 2009

NOVOROČNÍ ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA
Paní primátorko, jistě jste dostala - tak, jak
je to obvyklé, spoustu přání do nového roku.
Které Vás osobně potěšilo nejvíce a co naopak Vy sama přejete občanům Zlína?
Ano, dostávám doslova záplavu nejrůznějších
přání od velvyslanců počínaje, přes předsedu
vlády i prezidenta a konče dětmi z dětských domovů, škol, i od jednotlivců.
Nejvíce mě ovšem potěšilo několik poděkování
přímo od některých Zlíňanů. Víte, v každodenní
smršti stížností, vyjádření
nespokojenosti
ať
už
s hromádkou listí před domem, nebo se slíbeným ale dosud nepostaveným
chodníkem.
Někdy stačí jen obyčejné
- díky, dodržela jste slovo
a konečně máme hotové
hřiště, parkoviště, nebo
obnovenou zeleň, díky od
malého kluka z Malenovic,
který měl problém s pohybem po škole kam chodí,
protože je vozíčkář, a my
jsme udělali taková technická opatření, že jsme mu
jeho už tak dost problematický život usnadnili.
Slovo díky nenahradí
žádné peníze, byť je jich
sebevíc.
Já osobně přeji nám
všem zdraví, slušnost,
dobré přátele, speciálně
některým novinářům větší
profesionalitu a menší
chtivost po tzv. senzacích, méně arogance a více
trpělivosti, radost ze života a stále čerstvou paměť - jak snadno zapomínáme!
Co vás nejvíce ve Zlíně trápí, co se vám
osobně nepovedlo vůbec, nebo jen částečně?
Velmi mě mrzí situace v některých místních
částech, jejichž zástupci vehementně - a dlužno
říci, že mnohokrát i oprávněně, vyjadřují jistou
míru nespokojenosti se stavem věcí v místě, kde
žijí. Často se svými kolegy v Radě města Zlína hovoříme o tom, jak vyrovnat jistý handicap, který
někteří občané - co do vybavenosti místa, kde žijí, pociťují. Nastartovali jsme nový způsob komunikace s těmi, kteří o to mají zájem, více propojujeme jednotlivé zastupitele s částmi města,
v rozpočtu na příští rok bude vymezena jasná finanční částka na menší investice zejména v tzv.
"okrajových částech" města. Vznik "Komisí místních částí" je dle mého názoru jednou z mnoha
cest k řešení. Za krátkou dobu existence těchto
nových institucí jsem měla tu čest jednat s mnoha - překvapivě aktivními, slušnými a dobře informovanými lidmi. Vedle nich existují ovšem i jiná uskupení občanů - většinou občanských
sdružení, která již za sebou mají velmi konkrétní
výsledky (Jaroslavice, U majáku, atd.).
Komunikace a přesvědčování lidí je vůbec to
nejtěžší, co má politik zvládat. Často, když nemohu v noci spát, si v duchu promítám některé
rozhovory a jednání a kladu si otázky typu - proč
jsem neměla dost argumentů, kde jsem udělala
chybu - zkrátka jde o nekonečný příběh.
Co vás naopak nejvíce potěšilo v uplynulém roce?
Jednoznačně jsme masivně rozhýbali opravy

chodníků, dostavěli krásný nový Dům s pečovatelskou službou v Malenovicích, po dlouholetém
nekonání v kauze "Svit" jsme díky společnému
aktivnímu postupu s několika dalšími subjekty
prolomili na první pohled neřešitelnou bariéru
a majetek je převáděn na město, které s ním konečně může racionálně nakládat.
V části U majáku vznikl další Klub seniorů,
který do vínku dostává zbrusu novou klubovnu, a hned v sousedství vzniká krásné hřiště
pro děti.
Jsem spokojena s vlastním rozhodnutím, které
jsem na sebe vzala, v případě zrušení soutěže na
výstavbu Kongresového
centra. Jednoznačně se to
vyplatilo, neboť nové vyhlášení a vyhodnocení
znamená významně menší
náklady, než tomu bylo
původně.
A co kultura ve městě
- máte ji ještě stále ve
své péči?
Na významné momenty
v kulturním dění budu stejně jako řada Zlíňanů,
vzpomínat ještě po létech. Zvláště některé
z premiér v MDZ, stejně
jako nebývale vysoká
úroveň výkonů naší filharmonie, mě naplňuje
velikou radostí.
Doslova se "roztrhl pytel" s novými kulturními aktivitami některých
jednotlivců i sdružení. Právě oni se stávají
skutečnými hybateli kulturního dění ve Zlíně.
Sleduji s potěšením akce v klubu "U Tetoura"
stejně jako v "Zelenáčově šopě", Sokolovně
v Malenovicích, nebo na "Malé scéně". Rádi je
- prostřednictvím kulturního fondu města,
podporujeme.
Existují ale také oblasti kulturního života,
kde stále hledáme řešení. Evidentně nám chybí hudební klub pro mladší i střední generaci,
stejně jako zkultivovaná veřejná prostranství
pro produkce.
Top záležitostí uplynulého roku je získání titulu "Zlín - město evropského kulturního dědictví". Na doporučení ministra kultury ČR
v Bruselu a po mém obhájení nominace
v Avignonu jsme toto označení s přehledem
získali.
Co je pro vás a vaše kolegy v zastupitelstvu
města největší výzvou pro rok 2009?
Získat finance na Kongresové centrum z evropských zdrojů a neprodleně pokračovat ve
stavbě. Získat co nejvíce financí mimo rozpočet města pro jeho rozvoj. Realizovat další investiční akce typu koupaliště na JS, připravit
rekonstrukci Stadionu mládeže i podchodu
v centru Zlína, vybudovat a opravit další hřiště, chodníky, daleko více se věnovat jednotlivým částem města, profesně dokonale připravit veškerá výběrová řízení tak, aby Zlín již
nikdy nedostal další pokuty, které poškozují
jeho jinak dobrou pověst, atd.
Děkujeme za rozhovor.
Redakce
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SPRÁVNÍ RADA
KULTURNÍHO FONDU
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení
na přidělení dotací z kulturního fondu
na nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2009.
Dotaci lze použít jako podporu subjektů
zajišťujících estetickou výchovu: např. hudební, výtvarnou, taneční, literárně-dramatickou. O dotace mohou žádat právnické a fyzické osoby.
Termín uzávěrky je 6. února 2009 do 14
hodin.
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, detašované pracoviště Zarámí
4421, Ing. Renata Robková, 5. etáž, 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

ODEŠEL FRANTIŠEK BOBÁK
nositel Ceny města Zlína
(3. 2. 1926, + 4. 12. 2008)
František Bobák se narodil ve Zlíně a ve
Zlíně se vyučil obuvníkem u firmy Baťa, ale
současně vystudoval zlínskou Obchodní
akademii a v roce 1950 absolvoval univerzitní studia českého jazyka a české literatury.
Po ukončení univerzitních studií se vrátil
na Obchodní akademii do Zlína jako pedagog a vyučoval český jazyk a literaturu.
V roce 1960 byl ze školy vyhozen pro své
náboženské přesvědčení a zpět za katedru
se dostal až v roce 1990, tedy po třicetileté pauze.
"Čeština a česká literatura byla životní
láskou Františka Bobáka. Studenti mu
projevovali úctu pro jeho encyklopedické
vědomosti, pedagogickou preciznost, rétorský um a společenskou noblesu," vzpomíná na svého přítele a generačního souputníka etnograf Karel Pavlištík.
František Bobák byl neopomenutelnou
postavou zlínského společenského života.
Byl aktivním účastníkem politických
a společenských změn v listopadu 1989 jako člen a mluvčí Koordinačního centra
Občanského Fóra Zlín. Projevy, které před
dvaceti lety sledovalo plné náměstí Míru,
jsou součástí knihy Moje svědectví o roce
1989 ve Zlíně, která vyjde v příštím roce.
Výběr svých fejetonů a úvah stačil shromáždit v knížce Zlínská jitra, která je připravena k tisku.
V roce 1994 byla Františku Bobákovi
udělena Cena města Zlína za celoživotní
pedagogickou práci v duchu demokratického smýšlení a za bohatou publicistickou
činnost svědčící o jeho mravní a společenské autoritě.
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SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
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. 241, paní 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. 241 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu od 5. ledna do 18. února 2009.
JUDr. Jan Zlínský, předseda správní rady Fondu rozvoje bydlení

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení
na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2009:
1. Akce nadregionálního - republikového významu konané v I. čtvrtletí 2009
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 19. ledna 2009.
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 30. ledna 2009.
3. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné v I. čtvrtletí 2009.
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 19. ledna 2009.
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 11. února 2009.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí),
pí Jordová, tel. 577 630 336. 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

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ DALŠÍ ODBORY NA ZARÁMÍ
Od konce prosince sídlí zaměstnanci
Odboru životního prostředí a zemědělství
a Odboru městské zeleně Magistrátu
města Zlína na detašovaném pracovišti
zlínského magistrátu v ulici Zarámí 4421,
bývalé budově zlínské pobočky České pojišťovny.

Na Cigánově město nahradilo původní
žulové kostky novou živicí. Opravilo také
chodník. Původní dlažbu nahradila odolnější zámková dlažba. Cena provedených
prací činí cca dva miliony korun.
Na Formance město Zlín opravilo silnici, která byla ve velmi špatném stavu. Za
opravu zpalatí cca jeden milion korun.

■ PROBĚHLA KONTROLA VÝSADBY
STROMŮ
Kontrolu výsadby stromů v krajině,
která se zaměřila zejména na kvalitu sazenic a použitého materiálu pro ukotvení
stromů, provedli ve Zlíně v průběhu měsíce listopadu pracovníci Agentury ochrany
přírody a krajiny Ministerstva životního
prostředí. Kontrolovali výsadby ve zlínských místních částech Prštné a Lužkovice. Pracovníci agentury na závěr kontroly konstatovali, že výsadba je provedená v souladu s projektovou dokumentací
a bez závad, které by bránily v čerpání dotace.
Na obnovu alejí kolem polních cest
u obcí Prštné, Lužkovice, Lhotka, Štípa
a Želechovice získal Odbor městské zeleně od roku 2006 dotace ve výši 430 tisíc
korun.

■ ZLÍN SE BUDE PREZENTOVAT
NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU
Jako každoročně, také v roce 2009 se
statutární město Zlín zúčastní veletrhů
cestovního ruchu v Utrechtu, Bratislavě,
Milánu a Budapešti. Veletrhy se v jednotlivých městech budou konat postupně od
13. ledna až do 1. března. Na některých
veletrzích bude Zlín prezentovat nejen
město, ale celý Zlínský kraj.

■ NA HŘIŠTI VE ŠTÍPĚ BUDOU
NOVÉ HRACÍ PRVKY
Jestliže počasí dovolí, budou si již na
jaře hrát na nových hracích prvcích děti
na dvou hřištích ve Štípě v lokalitě Stará
cesta. Rada města Zlína schválila uzavření smlouvy se zhotovitelem hracích prvků, který dodá a nainstaluje na menší
hřiště domeček se skluzavkou, houpačku
"ptačí hnízdo", pérovou houpačku, pískoviště a lavičky, na větší hřiště centrální
prvek. Předpokládaná cena je cca 400 tisíc korun.
■ ZASTUPITELÉ ZMĚNILI JEDNACÍ
ŘÁD
Před zahájením jednání zastupitelstva
budou od nového roku vystupovat občané
pouze k projednávaným bodům. Ti, kteří
chtějí zastupitelům sdělit své názory k tématům, která nejsou na programu zastupitelstva, budou moci vystoupit po projednání všech bodů. Důvodem změny je
poskytnutí dostatku prostoru občanům
na sdělení svých názorů k projednávaným tématům.
■ DALŠÍ OPRAVENÉ ULICE
Formanka, Cigánov a Lesní čtvrť jsou
tři zlínské čtvrti, v nichž město Zlín během prosince dokončilo opravy místních komunikací.
"U Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti jsme
na původně nezpevněnou cestu položili
nový asfaltový koberec. Přestože se jedná
o necelého půl kilometru silnice, pomůže
místním obyvatelům," řekl náměstek primátorky Miroslav Šenkýř a dodal, že nová
silnice umožní vystupování studentů
gymnázia z vozidel MHD tak, aby nemuseli ke škole procházet mezi rodinnými
domky. Cena provedených prací je cca tři
miliony korun.

■ MIKULÁŠ NADĚLOVAL I OBČANŮM
V NOUZI
Mikulášské nadělení pro občany v nouzi přichystal 5. prosince 2008 Český červený kříž ve Zlíně. Od 11 hodin byla v prostorách Autobusového nádraží ve Zlíně
připravena polévka s pečivem, horký čaj
i pamlsek. Pohoštění využilo 18 občanů
nejen ze Zlínska a okolí, ale také jeden
muž z Brna.
■ KONCERT PRO DOBROVOLNÉ PRACOVNÍKY
Jako projev poděkování za celoroční
práci uspořádalo v prosinci statutární
město Zlín v obřadní síni zlínské radnice
koncert pro všechny dobrovolné pracovníky, kteří chodí v průběhu roku blahopřát
jubilantům a jménem města jim předávají dárkový balíček, květiny a přání od paní primátorky.
Současně zástupci radnice poděkovali
za dlouholetou práci také čtyřem dobrovolnicím z Želechovic, které navštěvovaly
jubilanty v této místní zlínské části.
V roce 2008 oslavily významné životní
jubileum přes dva tisíce Zlíňanů. Jedná
se o ty, kteří mají trvalé bydliště na území
města Zlína a narodili se před 75, 80, 85,
90 nebo více lety. Blahopřát jim letos chodilo 74 dobrovolných pracovníků zlínského magistrátu.
■ ZLÍN OPRAVUJE SAKRÁLNÍ
OBJEKTY
Poslední opravou drobného sakrálního
objektu v majetku města Zlína v roce
2008 bylo restaurování kříže na Zlínských Pasekách, jež začalo v prosinci minulého roku. Restaurátor Josef Petr osadí na kříž opravené tělo Kristovo s novou
povrchovou úpravou a mramorovými deskami, jakmile to dovolí povětrnostní podmínky. Předběžná cena restaurátorských
prací činí cca 40 tisíc korun. V průběhu
loňského roku zaplatilo město Zlín za
opravy drobných sakrálních objektů cca
450 tisíc korun. Jedná se např. o pískovcový kříž z roku 1881 ve Zlíně - Přílukách na Pančavě, kříž v Jaroslavicích,
opravu sochy sv. Jana Nepomuckého ve
Zlíně na ulici Divadelní, sv. Antonína
Paduánského ve Zlíně v části Cigánov atd.
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Vážení zákazníci,
dovolte mi, abych Vám popřál do nového
roku mnoho zdraví, osobních úspěchů
a spokojenosti a informoval Vás o nejdůležitějších novinkách v naší společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - Vašem
dodavateli vodohospodářských služeb v letošním roce.
Jak jsme avizovali, na konci minulého roku proběhl telefonický průzkum spokojenosti našich zákazníků na Moravě. Operátorky
oslovily více než tisíc zákazníků z okresů
Olomouc, Prostějov a Zlín a ptaly se jich na
jejich názor a zkušenosti s vodou. Zákazníci
skupiny Veolia Voda v České republice jsou
z 90,1 % spokojeni s poskytovanými službami. Podobně se vyjadřují i o kvalitě dodávané pitné vody nebo přístupu našich zaměstnanců. K potěšujícím zjištěním patří, že
rok od roku stoupá počet spotřebitelů, kteří
pijí vodu z vodovodu. Za Vaši důvěru v náš
produkt - pitnou vodu - bych Vám tedy chtěl
poděkovat především. Znalost dodavatele
a značky Veolia byla na Moravě oproti dřívějším letům horší, ale objektivně je tato
skutečnost dána změnou jména společnosti
v letošním roce.
Zásadní důraz klademe na spokojenost
zákazníků a jim poskytované služby.
Novinkou, která také vyplývá z přání
Vás zákazníků je, že naše bezplatná linka
800 100 063 bude od nového roku fungovat
7 dní v týdnu. Lze na ní hlásit poruchy vody
či kanalizace, řešit změny v zákaznických
otázkách či získat informace jako nový zákazník. Dále na ní lze získat informace o vodě a platbách za ni.
Další novinkou, která Vás - zákazníky potěší, je nová tvář našich webových stránek.
Kromě nového vzhledu však web
www.smv.cz nabízí aktuální pohled na odstávky a kvalitu vody a hlavně přístup do
zákaznických dat. Spotřebitel - po zadání
evidenčního čísla odběratele (EVČO), které
se nachází na každé naší faktuře - tak může on-line prohlížet přehled svých faktur
a jím provedených plateb faktur a záloh.
S přáním všeho dobrého do nového roku
Ing. Martin Bernard MBA,
generální ředitel společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Zlín na unikátních snímcích
Počátkem prosince se na knihkupeckých pultech objevila knižní novinka
Zlín ve fotografii (1890-1950). Kniha
představuje velkoformátové dokumentární snímky zachycující velkou proměnu Zlína. Jsou zde nejstarší dochované
fotografie náměstí z doby kolem r. 1890.
Historická procházka nás pak nakonec
dovede až k novostavbám Morýsových
domů na hlavní městské třídě kolem
r. 1950. Ve dvaadvaceti kapitolách, řazených podle městských čtvrtí, si čtenář
prohlédne řadu unikátních, mnohdy dosud nezveřejněných fotografií, a v připojených komentářích najde leccos o tom,
jak se starý Zlín ztrácel a nový budoval.
Kniha představuje na 295 snímcích to
podstatné o době, kdy se Zlín stával tím
městem, jak ho dnes známe. Kromě
knihkupectví je kniha také k dostání
v Městském informačním a turistickém
středisku na radnici.
-red-
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LUHAČOVICE A ZLÍN NAVŠTÍVÍ EVROPŠTÍ MINISTŘI
Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci všech 27 zemí
Evropské unie se jako významná akce
v rámci českého předsednictví v Radě EU
uskuteční ve dnech 22. až 24. ledna 2009
v Luhačovicích, důležitá část doprovodného programu je naplánována také do
Zlína. Akci, která je příležitostí pro zviditelnění regionu, společně s Ministerstvem
práce a sociálních věcí a Úřadem vlády
spoluorganizuje také Zlínský kraj.
Oficiální zasedání proběhne v luhačovickém Společenském domě a vedle ministrů se jej zúčastní i sociální atašé jednotlivých členských zemí. Tato neformální
zasedání ministrů jednotlivých resortů bývají rovněž označována jako tzv. ministeriády. Kromě Luhačovic se ministeriády během českého předsednictví uskuteční
ještě v Praze, Brně, Litoměřicích,
Mariánských Lázních a Hluboké nad
Vltavou.
Kromě pracovních povinností a oficiálního zasedání čeká účastníky ministeriády i zajímavý doprovodný program, v rámci kterého jim bude blíže představen zdejší
region s důrazem na atraktivity v cestovním ruchu. Velká část doprovodného programu se uskuteční i ve Zlíně. Ministři
s doprovodem si prohlédnou Baťův mra-

kodrap, významnou funkcionalistickou
stavbu a symbol Zlína, a následně je čeká
slavnostní večer v Městském divadle Zlín.
Česká republika bude Radě EU předsedat od 1. ledna do 30. června 2009.
Během této doby se stane "hlasem i tváří"
EU, bude tedy vystupovat za všech 27
členských států. Předsednictví Radě EU
v sobě zahrnuje přípravu a vedení jednání
Rady EU, zastupování Rady EU na jednáních s ostatními unijními institucemi
(Evropský parlament, Evropská komise)
a v neposlední řadě reprezentaci EU navenek, například v mezinárodních organizacích a v jednáních se třetími zeměmi.
V době českého předsednictví se v Bruselu, České republice i jinde ve světě budou konat na tři tisíce jednání na různých
úrovních. V průměru tedy bude třeba zajistit zhruba 25 jednání denně.
Mottem českého předsednictví je
"Evropa bez bariér", jímž Česká republika
vyjadřuje vůli k odstraňování zbývajících
překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu. Motto zároveň
vyjadřuje otevřenost Evropy navenek a navíc má i symbolický rozměr, neboť v roce
2009 si připomeneme dvacet let od pádu
železné opony a pět let od historicky největšího rozšíření Evropské unie.

Řekni „ANO“ bezplatnému dárcovství krve
Český červený kříž Zlín reagoval v loňském roce na citelný úbytek dárců
krve, kteří darují tuto nejcennější tekutinu na transfuzním oddělení místní
nemocnice, a zahájil kampaň " Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve".
V průběhu roku tak byla zahájena distribuce plakátů propagujících bezplatné
darování krve a při seminářích pořádaných ČČK Zlín pro zlínskou mládež bylo
hovořeno o potřebnosti darování lidské
krve. Vyvrcholením této celoroční kampaně bylo uspořádání konference "Cesty krve". Zde téměř tisícovka studentů nejen
zlínských středních a vysokých škol vyslechla z úst lékaře hematologa, jaká je
cesta darované krve od dárce až k záchraně lidského života.
Zástupci Integrovaného záchranného
systému studentům přiblížili situace, se
kterými se denně setkávají a kde je darovaná lidská krev jedinou nadějí na přežití. V závěru také vystoupil jeden z pacientů, kterému právě darovaná krev již
mnoho let umožňuje žít se svou nemocí
a zapojit se do normálního života. Stejně
tak vystoupil i jeden z dárců, aby mládeži

přiblížil pohnutky, které ho vedly k darování prvního bezplatného odběru až do
dneška, kdy je držitelem Stříbrné medaile
prof. MUDr. J. Janského za dvacet bezplatných odběrů. Informace kde a za jakých podmínek je možné krev darovat si
každý student odnesl domů ve formě malého leporela.
Pevně věřím, že k rozhodnutí sedmi stovek dárců v uplynulém roce poprve bezplatně darovat tuto životadárnou tekutinu
ve prospěch ostatních přispěla i aktivita
ČČK Zlín, a proto kampaň "Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve" bude v nezmenšené intenzitě pokračovat i v roce 2009.
Velké poděkování ČČK Zlín patří všem,
kteří na této kampani spolupracovali bez
nároku na odměnu, a všem sponzorům,
kteří přispěli finančně či materiálně.
Silvie Babčáková,
zastupující ředitelka ČČK OS Zlín

PORADNA INFORMUJE
Rozhodnutím Rady Zlínského kraje bylo ke
dni 31. 12. 2008 zrušeno pracoviště Poradny
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín
- CENTRUM PREVENCE. Zaniká však pouze
činnost, týkající se realizace preventivních programů ve školách.
Psychologické poradenství pro děti a mládež (6-26 let) a jejich rodiče v oblasti drog
a jiných závislostí, problémových vztahů, komunikace a dalších problémů, především v době dospívání, bude od 1. 1. 2009 pokračovat
pod Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, U Náhonu 5208 - telefonní číslo: 577 210 809, e-mail: porad-

na.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz (zajišťovat budou dosavadní psychologové Centra prevence).
Poradna i nadále poskytuje své tradiční
služby v oblasti manželského, rodinného i individuálního poradenství pomocí psychologických, případně sociálně-právních konzultací
(kontakty viz výše) a v rámci dalšího samostatného pracoviště, kterým je Intervenční centrum Zlínského kraje, poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím telefon: 577 018 265, 774 405 682, e-mail:
ic.zlin@seznam.cz.
Mgr. Lenka Rezková, ředitelka Poradny

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY
Mimořádný úspěch MP Zlín ve finále evropské ceny
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o velký
úspěch, kterým je získání třetího místa na finále Evropské ceny prevence kriminality.
Evropská cena prevence kriminality (ECPA European Crime Preventation Award) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt
v oblasti prevence kriminality.
Tradici oceňování nejlepších preventivních
projektů zahájila v roce 1987 redakční rada
holandského časopisu o prevenci kriminality
"SEC". Nizozemí a Belgie poté společně zavedly
tzv. Roethofovu cenu. Na jejich zkušenostech
je postavena samotná Evropská cena (ECPA),
která byla poprvé udělena v roce 1997 za účasti pouze tří států - Velké Británie, Belgie
a Nizozemí.
Současná ECPA nyní každoročně oceňuje
nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci
EU na zvolené téma. V letošním
roce bylo ústřední téma soutěžních
projektů
"Prevence kriminality na veřejných místech".
Vítězný projekt
pak byl vyhlášen
28.listopadu
v Paříži.
Česká republika se proto rozhodla, stejně jako
v minulých letech, uspořádat národní kolo
a vítěze nominovat do evropského finále.
Bylo předloženo celkem 13 projektů, mezi
kterými byl i projekt Městské policie Zlín
"Integrovaný bezpečnostní systém (IBS)".
Výběrová komise, složená z devíti hodnotitelů, z nichž bylo 7 zástupců z řad Policie ČR,
Městské policie, Ministerstva obrany, soukromých bezpečnostních agentur a 2 byli zástupci z OPK MV (odbor prevence kriminality
Ministerstva vnitra), zasedala dne 15. 7. 2008
v Praze.
Poté, co se preventivní projekt Městské
policie Zlín stal vítězem národního kola soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality,
obsadil třetí místo v Evropě. Je to velký
úspěch nejen pro Zlín, ale i pro celou Českou republiku.
Celkem soutěžilo 36 projektů ze 22 evropských států, náš projekt skončil třetí, první
místo obsadili Angličané. Ceny předával bývalý prezident Francie Valéry Giscard d'Estaing.
Je to poprvé, co se český projekt umístil mezi
první trojicí.
Městská policie Zlín se do soutěže přihlásila
s projektem "Integrovaný bezpečnostní systém"
(IBS), jehož cílem je vytvoření technické a organizační vazby mezi systémy technické podpory ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku
Policie ČR, Městské policie Zlín a ostatních složek IZS ve městě.
IBS ve Zlíně je účinnou reakcí na stávající
bezpečnostní situaci. Působí na zvýšení objasněnosti násilné a majetkové trestné činnosti,
zlepšení veřejného pořádku a čistoty veřejného
prostranství, redukuje případy rušení nočního
klidu i vandalských útoků. IBS spolu s ostatními opatřeními působí preventivně i represivně zároveň.
IBS tak propojuje jednotlivé integrované

systémy pro podporu bezpečnosti, jako jsou
GIS (grafický informační systém na vizualizaci
objektů, dějů, událostí a změn jejich stavu
v mapě), MKDS (městský kamerový dohlížecí
systém v počtu 16 kamer), VISO (výstražný informační systém ochrany v počtu 1200 hlásičů
a jejich ovládání pro podporu ochrany obyvatelstva), GPS (globální poziční systém k monitorování vozidel, zobrazení polohy, stavu
a dojezdové vzdálenosti) a PCO (pult centrální
ochrany - poloha a stav střežených objektů
v majetku města Zlína).
Jeho hlavní přínos spočívá v rychlém a komplexním zpracování o případném incidentu,
disponibilních silách a prostředcích pro jeho
řešení a usnadnění rozhodovacích a řídících
procesů, včetně jejich přehledné vizualizace.
Výsledkem je rychlá reakce, efektivní zásah

a minimalizace dopadů na zákonem chráněné
zájmy kteréhokoliv nežádoucího vlivu na ohrožení bezpečnosti. Plná digitalizace umožňuje,
aby přínosy integrace byly využitelné na libovolné úrovni operačního nebo krizového řízení.
Martin Janečka,
1. náměstek primátorky
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MÍSTNÍ ČÁST LUŽKOVICE
V

ážení čtenáři,
další místní částí, kterou vám představujeme v lednovém magazínu, je
místní část Lužkovice
Lužkovice leží v údolí na pravém
břehu řeky Dřevnice, 6,8 km východně od Zlína v nadmořské výšce
243 m. Počet obyvatel k 31. 7. 2008
je 623. Do katastru obce, který měří
470 ha, patří i bývalý panský dvůr
(zvaný též Cecilka). Lužkovice se poprvé v písemných pramenech připomínají v r. 1407. Na parcelách č. 99 114 se nachází cenná archeologická
lokalita - zaniklé středověké tvrziště
z 2. pol. 13. století. Tomuto místu se
říká - Na tvrzi.
Kancelář pro místní část Lužkovice
je od r. 1991 současně s kanceláří
místní části pro Želechovice nad
Dřevnicí.
Vzhledem ke vzniku nové obce Želechovice nad Dřevnicí k 1. 1. 2009 bude zřízena kancelář pro místní část
Lužkovice samostatně. V současné
době hledáme vhodné prostory pro
umístění kanceláře místní části
Lužkovice, prozatím však bezúspěšně.
Provoz kanceláře bude v měsíci lednu
2009 ještě zajištěn ve stávajících prostorách budovy kanceláře v Želechovicích, telefon 577 901 653.

Most přes Dřevnici.

ně, údržby a obnovy občanské vybavenosti. Nejvíce diskutovanou problematikou je rekonstrukce celé návsi (kanalizace, veřejné osvětlení nástupiště
a lavičky u autobusu), územní plán výstavba pravobřežní komunikace, aj.
Setkání zástupců Rady města Zlína
a Magistrátu města Zlína s občany
místní části Lužkovice se od roku
1998 uskutečnila celkem 6x (do
r. 2003 společné setkání s občany Želechovic, od r. 2005 na žádost občanů samostatně pro místní část

V roce 1994 byl přes řeku Dřevnici
postaven nový most z ocelovo-betonové konstrukce s velkou nosností, který dobře slouží dodnes.
V letech 2003 - 2004 probíhala výstavba plynofikace II. etapa (cca 6 550
tis. Kč). V období r. 2004 - 2006 proběhla regulace řeky Dřevnice, dále
probíhaly práce na opravě silnice, výstavbě chodníků a zpevňovací práce,
aj.. Dále byla v rámci protipovodňové
ochrany nakoupena v letech 2003 2004 čerpadla v hodnotě cca 200
tis. Kč. V r. 2004 - 2006 byl vybudován nový chodník v ul. Hvozdenská
v celkových nákladech cca 6 379 tis.
Kč. V r. 2005 byl za cca 3 499 tis. postaven kanalizační sběrač Želechovice
a Lužkovice. Od prosince r. 2007 jezdí
z Návsi autobus, který vozí děti do základní
školy
v
Želechovicích.
Významným prvkem v oblasti je vybudování Průmyslové zóny Zlín - východ
- Lužkovice.
V r. 2007 si občané připomněli významné výročí - 600 let Lužkovic.

Náves v Lužkovicích.

Kancelář pro místní část Lužkovice
navštívilo v roce 2007 přibližně 50
lužkovických občanů. K řešení bylo
postoupeno 36 podnětů ze strany občanů místní části Lužkovice. Celkem
bylo na vývěsních skříňkách v lokalitě zveřejněno přibližně 106 kusů materiálů (informací, usnesení rady
a zastupitelstva, obecně závazných
vyhlášek atd.).
Občané místní části Lužkovice se na
pracovnici úřadovny obraceli zejména
se žádostmi o řešení dopravní situace
v lokalitě, údržby a čistoty chodníků
a komunikací, ochrany a obnovy zele-
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Lužkovice). Zápisy naleznou občané
na internetových stránkách města
www.mestozlin.cz v sekci: Informace
o MMZ > Kanceláře místních částí, komise místních částí, vývěsní skříňky,
pracovníci na údržbu, setkání s občany > Setkání s občany.
O pravidelný úklid a čistotu místní
části se stará pracovník údržby - tzv.
"cestář", dále pracovníci sjednaní odborem městské zeleně, kteří pravidelně sečou travnaté obecní plochy. Na
jaře a na podzim je na Návsi přistaven
kontejner na svoz objemného a nebezpečného odpadu.

Fotbalové hřiště Lužkovice.

V roce 1997 bylo rekonstruováno
fotbalové hřiště, kde každoročně pořádají místní občané "dětský den", kde
probíhají různé hry a soutěže pro děti.
Dále zde pracuje Sbor dobrovolných
hasičů a TJ Sokol - Lužkovice.
Odbor kanceláře primátora

FINANCE – ČERPÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2008
Město Zlín se snaží využít všech možností, které se nabízí v oblasti využití dotačních titulů k financování projektů města. Kromě národních zdrojů, tj. dotací z rozpočtů ministerstev, využívá město především dotační tituly v rámci evropských fondů. Stručný přehled dotací získaných v roce 2008 je uveden v následující tabulce:

Zleva II. náměstek primátorky ing. Miroslav Hladík a ing. Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava

Dotační
titul
OPŽP
OPŽP
ROP
ROP
Norské
fondy
IOP

Název projektu

Výše dotace

Zlepšení tepelně technických
vlastností budov ZŠ Malenovice a Štípa
Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš
Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně
Dobudování africké oblasti I. - Etiopie
Modernizace vybavení MŠ a jeslí ve Zlíně
Územně analytické podklady na území
ZK - ORP Zlín

Celkem r. 2008
ROP

Integrovaný plán rozvoje města Zlína
(žádost podána)

Začátkem roku 2008 získalo město
Zlín dotaci na zateplení základních
škol v Malenovicích a ve Štípě
z Operačního programu Životní prostředí. Z tohoto operačního programu
bude financováno také vybudování
kanalizace v místní části Salaš.

16
15
8
30

mil.
mil.
mil.
mil.

Kč
Kč
Kč
Kč

Vlastní zdroje

14
5
2
6

mil.
mil.
mil.
mil.

Kč
Kč
Kč
Kč

8 mil. Kč

3 mil. Kč

1 mil. Kč

0 Kč

78 mil. Kč

30 mil. Kč

450 mil. Kč

150 mil. Kč

Z Regionálního operačního programu
(ROP) byla podpořena realizace projektu "Bezbariérové úpravy zastávek
ve Zlíně", dotaci z ROPu získala také
Zoo Lešná na projekt "Dobudování
africké oblasti I. - Etiopie". Z tzv.
Norských fondů byla městu přidělena

dotace na modernizaci vybavení 14
mateřských škol a jeslí ve Zlíně.
Z Integrovaného operačního programu získalo město finanční prostředky
na zpracování územně analytických
podkladů v rámci rozšířené působnosti města Zlína a fond Evropské komise přispěl na realizaci společné kulturní akce s partnerským městem
Chorzów. Město Zlín tedy v roce 2008
uspělo s projektovými žádostmi o finanční podporu z evropských fondů
v celkové výši 78 mil. Kč.
V roce 2008 byl zpracován
Integrovaný plán rozvoje města Zlína
(IPRM), zaměřený na podporu rozvoje
společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit především v centru
města. "Na projekty, které budou realizovány v rámci IPRM ‘Společensko kulturní a vzdělávací centrum Zlín’
chceme získat dotaci ve výši 450
mil. Kč z ROP 2.1 Rozvoj regionálních
center," říká 2. náměstek primátorky
Miroslav Hladík. IPRM byl jako žádost
o dotaci předložen řídícímu orgánu
ROP Regionální radě v září 2008, v listopadu 2008 byl IPRM prezentován
na jednání Monitorovacího výboru
Regionální rady, kterého se zúčastnili
hejtmani Zlínského a Olomouckého
kraje, zástupce Evropské komise
T. Kuchtík, náměstek ministra pro
místní rozvoj M. Půček a zástupci významných institucí regionu Střední
Morava. "Pokud bude IPRM schválen,
je naší snahou zahájit čerpání těchto
finančních prostředků už v roce
2009," dodává náměstek Hladík.
Ing. Jana Holcová,
ing. Miroslav Hladík

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ INFORMUJE
Novelou zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, dochází
od 1. 1. 2009 k dalšímu zpřísnění
v oblasti dávek pomoci v hmotné
nouzi, především pak u příspěvku
na živobytí. O očekávaných změnách jsem se zmínila v minulém
čísle Magazínu Zlín. Nyní došlo
k dalšímu posunu, ráda bych tedy
informace zpřesnila.
V novém roce bude platit, že občan, který bude pobírat příspěvek
na živobytí déle než 6 kalendářních
měsíců (kromě výjimek uvedených
v zákoně) a měsíčně nevykoná minimálně 20 hodin ve veřejné službě,
bude mít nárok pouze na částku ži-

vobytí ve výši existenčního minima.
V případě, že vykoná veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin
v kalendářním měsíci, bude zvýhodněn. Šestiměsíční lhůta začíná
běžet od 1. 1. 2009, takže tyto skutečnosti se do dávky poprvé promítnou v červenci 2009. Zrušeno bylo
ustanovení, které určovalo, že občan, který byl déle než rok veden
v evidenci úřadu práce (lhůta se počítala od ledna 2008), "spadne"
(kromě výjimek uvedených v zákoně) od února 2009 ze svého životního na minimum existenční.
Od 1. ledna 2009 měla být dávka
"příspěvek na živobytí" vyplácena

minimálně z 35 % formou poukázek na zboží a služby. V průběhu měsíce prosince 2008 byla
v Senátu Parlamentu ČR projednána další novela zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Projde-li (a bude-li
podepsána prezidentem republiky),
bude tato povinnost pozměněna na
možnost. Pouze u některých typů
jednorázových dávek (mimořádná
okamžitá pomoc) bude nutno dát
přednost přímé úhradě či poukázkám před výplatou dávky v hotovosti.
Ing. Jana Pobořilová,
Odbor sociálních věcí MMZ
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ÚPRAVA MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ VE ŠTÍPĚ
Statutární město Zlín postupně připravuje
revitalizaci centrálních prostorů místních
částí Zlína. Po Malenovicích přistoupilo k řešení hlavního centrálního prostoru Štípy Mariánského náměstí. Náměstí není v současnosti plnohodnotným veřejným prostorem,
postrádá dostatečnou shromažďovací plochu,
nástupní předprostor kostela je omezený, li-

dovou kostela. Vznikne tak malé kamenné
náměstí, jehož součástí se stane stávající
Památník padlých s dvojicí vzrostlých lip. Je
uvažováno s doplněním prostoru o moderní
skulpturu, umístěnou symetricky na osu kostela ke stávajícímu kamennému kříži. Plocha
náměstí bude vydlážděna kvalitním kamenným materiálem. Druhou část prostoru před
kostelem a klášterem bude
tvořit trávníková plocha, doplněná květinovými záhony
a vodním prvkem. Malá stromová alej při fasádě klášterní budovy bude reminiscencí
na původní ovocný sad, který tady byl ještě v první polovině 20. století.
Západní strana náměstí
bude doplněna novými parkovišti před budovou pošty
a bývalé sokolovny. Linii parkovišť na západní straně bude lemovat alej listnatých
stromů, zaústěná do malého
parčíku v předprostoru uvažovaného objektu občanského vybavení.
Mariánské náměstí není v současnosti plnohodnotným veřejným
V jižní části náměstí bude
prostorem.
upraveno okolí starého kosmitovaný komunikací III. třídy, která náměstí
tela - kaple, která v nedávné době prošla rediagonálně přetíná. Zúženému prostoru mezi
konstrukcí. Centrální poloha kostela v původklášterní budovou a Štípským šenkem chybí
ním prostoru hřbitova, ohraničeného
chodník a křižovatka v této části náměstí je
kamennou zdí, bude zvýrazněna stromovou
nepřehledná. Celý prostor náměstí postrádá
přehlednou organizaci, schází stylově vhodný
městský mobiliář. Prostor křižují vzdušné
elektrorozvody na betonových sloupech, které
ruší panorama barokního kostela. V celé lokalitě je nedostatek parkovacích míst, pěších
komunikací a nástupních, resp. rozptylových
ploch, a to zvláště v době bohoslužeb a mariánských poutí.
alejí a chodníkem s mlatovým povrchem po
Kvalitní veřejný prostor má být místem vyjeho obvodu. Zničená část kamenného oplobízejícím k pobytu, místem, které nenutí člocení bude doplněna novým kamenným plověka k jeho rychlému opuštění, místem, kam
tem, tvarově a materiálově navazujícím na půje příjemné se vracet. Mariánské náměstí má
vodní oplocení.
téměř všechny předpoklady takovým místem
Prostor před budovou Štípského šenku
být. Náměstí dominuje barokní poutní kostel
a sousedních obytných domů zůstane v půNarození Panny Marie ze 17. století, vybudovodní podobě s dominantou vzrostlé lípy
vaný z podnětu Albrechta z Valdštejna.
a sousedního ořechu. Upraven bude příjezd
S komplexem klášterních budov jsou významke stávajícím rodinným domům, podél něj bunými nemovitými kulturními památkami.
de parkoviště, které nahradí nevyhovující parDůležitou součástí náměstí je kaple na bývakování před Štípským šenkem. V jižní části
lém hřbitově, rovněž nemovitá kulturní panáměstí dojde k výrazným úpravám komunimátka.
kace směrem na Velíkovou. Nově řešeným naÚtvar hlavního architekta učinil první krok
pojením na komunikaci III. třídy a vybudovák rehabilitaci Mariánského náměstí a nechal
zpracovat studii, jejímž autorem je Ing. arch.
Jaroslav Habarta. Studie komplexně řeší prostor celého náměstí vzhledem k potřebám Štípy jako svébytného urbanistického celku
i vzhledem ke specifickému využívání centrálního prostoru jako poutního místa s nadregionálním významem.
Základní myšlenkou návrhu je úprava dopravní situace posunutím komunikace III. třídy k západní straně náměstí a novým napojením místní komunikace ve směru na
Velíkovou. Touto úpravou dochází k lepšímu
využití ploch náměstí, zpřehlednění organizace jeho prostoru. Výsledkem návrhu je přehledné a bezpečnější řešení dopravy, zkapacitnění parkovacích ploch, doplnění parteru
o nové prvky mobiliáře a umělecká díla a nová koncepce sadových úprav v celém prostoru
náměstí a jeho okolí.
Posunutím komunikace dojde k vytvoření
Návrh nové podoby Mariánského náměstí ve Štípě.
dostatečného rozptylového prostoru před bu-
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ním chodníku dojde ve zúženém prostoru mezi klášterním křídlem a Štípským šenkem ke
zpřehlednění dopravní situace, ke zvýšení
bezpečnosti zpomalením dopravy před vjezdem do křižovatky i před autobusovou zastávku. Zastávka bude nově upravena spolu
s vjezdem do ulice Na Výpusti.
V severní části náměstí je na nové komunikaci navržena zastávka autobusů se dvěma
odstavnými zálivy po obou stranách komunikace. Nová parkovací místa jsou navržena naproti budovy mateřské školky a zdravotního
střediska a před budovou restaurace. Je navržen nový přechod pro chodce, který je trasován z lokality nových rodinných domů v západní části obce směrem k budově základní
školy.
V prostoru parku mezi kostelem a restaurací zůstane volná luční plocha se solitéry
monumentálních stromů a kamenných soch
světců. Park bude prostorově propojen se stávajícím dětským hřištěm. V současnosti jsou
oba prostory odděleny chodníkem a oploceným ovocným sadem, který vytváří mezi parkem a dětským hřištěm bariéru. Chodník,
dnes v části své trasy sevřený mezi ploty, se
stane přirozenou součástí spojeného prostoru
a bude zvýrazněn stromořadím. Dětské hřiště
bude rozšířeno o nové hrací prvky a doplněno
sadovými úpravami. Na části plochy mezi dětským hřištěm a restaurací je navrženo parkoviště, oddělené od okolí zelení.
Nově upravené prostory náměstí budou vybaveny mobiliářem - lavičkami, odpadkovými
koši, vývěskami, stojany na kola a směrovníky, a novým osvětlením. Navržený mobiliář
bude v jednotném výtvarném stylu, který
vhodným způsobem naváže na historický prostor sakrálních staveb. Kostel, kaple a dominantní stromy budou nasvíceny reflektory
v parterové části prostoru.
Řešené území je problematické z hlediska
majetkových vztahů. Vlastníkem komunikace
III. třídy je Zlínský kraj, převážná část pozemků je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Štípa. Studie byla projednána s vlastníky
i správci pozemků, se zástupci regionální komise ve Štípě. V současnosti statutární město
Zlín v součinnosti s Krajským úřadem
Zlínského kraje chystá zpracování podrobného projektu, na jeho podkladě bude možné
stanovit celkové náklady stavby a časový průběh realizace celého záměru. Studie je k nahlédnutí na www.mestozlin.cz v sekci
Architektura a územní plánování.
Alena Nožková, ÚHA

Jak pokračují práce na územním plánu
K projednávanému konceptu Územního
plánu Zlína obdržel pořizovatel celkem 365
námitek, připomínek a podnětů podaných
prostřednictvím zástupců veřejnosti a občanských sdružení. Z toho 140 námitek se
týkalo problematiky dopravy.
Vyjádřily se také dotčené orgány, které
hájí své zájmy v území dle příslušných
předpisů.
Veškeré došlé připomínky, námitky,
podněty a stanoviska jsou zaevidovány
podle toho, kterých katastrálních území
se dotýkaly.
Z důvodu přehlednosti a zajištění vypovídající schopnosti o vazbách a limitech
v území pořizovatel zakresluje veškeré
podněty do mapového podkladu. Mapový
podklad bude použit pro dohodovací jednání s dotčenými orgány a s určeným zastupitelem města.

Na základě výsledků dohod mezi dotčenými orgány a městem zpracuje pořizovatel
návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty a předloží jej zastupitelstvu ke schválení. Předpokládaný
termín schválení pokynů je duben 2009.
Schválené pokyny se stanou závazným
podkladem pro projektanta.
Přestože nám zákon neukládá povinnost
informovat o způsobu vypořádání připomínek, námitek a podnětů, chceme veřejnost
informovat, a proto po vyhodnocení zveřejníme kompletní informaci v Magazínu Zlína.
Předpokládáme, že v květnovém čísle.
Práce na návrhu územního plánu budou
pokračovat v průběhu roku 2009.
O dalším veřejném projednání Vás budeme informovat.
Ing. Petra Reichová,
vedoucí střediska územního plánování

STAVBA ROKU 2008 ZLÍNSKÉHO KRAJE
Termín pro přihlašované stavby do sedmého ročníku soutěže je stanoven do
15. 3. 2009. Opět se bude soutěžit v šesti
kategoriích staveb včetně rekonstrukcí.
Mohou být přihlašovány stavby občanské
vybavenosti, domy pro bydlení, rodinné
domy, průmyslové a zemědělské stavby,
dopravní, inženýrské stavby a ekologické
stavby a také realizace rozvojových projektů měst a obcí. Zvláštní cena bude
udělena stavbě realizované v zahraničí
nebo v jiném kraji ČR, ale projektant či
dodavatel musí mít sídlo ve Zlínském kra-

ji. Do soutěže mohou být přihlášena díla
ve vyhlášených kategoriích, která byla
uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu nejpozději k 31. 12. 2008.
Součástí soutěže bude také soutěž
o Nejlepší studentskou práci a oceněni
budou úspěšní učňové.
Místo a termín slavnostního vyhlášení
soutěže bude upřesněn v dalších číslech
magazínu. Přihláška je k dispozici na adrese
www.mestozlin.cz
v
sekci
Architektura a územní plánování.
Ing. arch. Dagmar Nová

Ředitelé zlínských základních škol
NAVŠTÍVILI EVROPSKÝ PARLAMENT
Národní Institut dalšího vzdělávání, krajské pracoviště Zlín, uspořádal pro ředitele
zlínských základních škol ve dnech 9. - 13.
listopadu tematicky vzdělávací program
"Evropská unie a my", jenž se konal v sídle
EU v Bruselu. Zájezd byl částečně dotován
právě Evropským parlamentem. Ředitelé
škol se zde setkali s europoslancem Mgr.
Tomášem Zatloukalem, který je členem výboru Evropského parlamentu pro vzdělání,
školství a kulturu.
Vzdělávací program se zabýval historickým
vývojem, funkcemi a postavením jednotlivých
nejdůležitějších institucí v rámci Evropské
unie se zaměřením na Evropský parlament.
Hlavním tématem více než hodinové přednášky
europoslance Zatloukala byla "Evropská unie šance pro školy". Mgr. Pavel Nedbal, ředitel ZŠ
v Malenovicích, k akci poznamenal: "Evropský
parlament je místem, kde probíhá živá politická diskuze.“ Ředitel 1. ZŠ ve Zlíně Mgr. Lubomír Vývoda pak uvedl: "Ať jsme v aktivním
věku nebo v důchodu, studenti nebo spotřebitelé, všech se nás týkají evropské právní předpisy. V mnoha oblastech je úloha evropských
poslanců určující: zdravější potraviny na talíři,
svoboda pohybu, možnost pracovat v celé Unii,
ochrana životního prostředí." Ředitelé základních škol se také dozvěděli informace o programu Erasmus, který umožňuje každý rok více
než 150 000 studentům studovat na zahraničních univerzitách. "Dozvěděli jsme se, jak konkrétně pracuje Evropský parlament a co dělá
pro nás. Udělali jsme si přehled o fungování
a úloze Parlamentu a našli odpověď na některé dosud neznámé otázky," řekl na závěr ředitel 5. ZŠ ve Zlíně Mgr. Milan Alex.

HISTORIE

O ZLÍNSKÉM SOUDNICT VÍ (III. díl)
Po pádu feudalismu r. 1848 se od základu měnila soustava státní správy
a nově se formovalo také soudnictví.
Základní instancí se nyní stal okresní
soud s působností pro určený obvod soudní okres. Tato nová soustava působila od r. 1850 a snahou každého
většího města bylo stát se sídlem politického, anebo aspoň soudního okresu. Zlínští tehdy neměli dost štěstí
a pro své město takovou instituci nezískali, Zlín byl přičleněn do soudního
okresu se sídlem v městečku
Napajedlích.
S postavením svého města nebyli na
zlínské radnici spokojeni a ozývali se,
kdykoli byla příležitost. Při reorganizaci
r. 1855, kdy se hýbalo se správními obvody, neuspěli, a ani při další reformě
r. 1868 nezískali do města žádný úřad.
Ve spojení s několika sousedními obcemi podal Zlín r. 1877 žádost o umístění
okresního soudu, ale dočkal se zamítavé odpovědi, že totiž stát nemá peníze
na zřizování nových soudů. Tak to trvalo celá desetiletí, k soudu se ze Zlína
jezdilo do Napajedel, na obzoru nebyla
žádná změna.
Věci se obracely k lepšímu až v době
kolem r. 1910. Město sílilo svým prů-

myslem a zlínský starosta, energický
F. Štěpánek (1908-1919), podnikal
všechny kroky, které mohly směřovat
k úspěchu; zároveň v tom pomáhal
svými intervencemi i T. G. Masaryk jako poslanec zvolený i zlínskými voliči
do vídeňského parlamentu. Spojené
úsilí přineslo výsledek: v listopadu
1912 ministerstvo spravedlnosti oznámilo ochotu zřídit ve Zlíně okresní
soud a berní úřad, pokud město zajistí vhodné prostory. Ve Zlíně z toho bylo plno radosti a radnice už v prosinci
oznámila závazek poskytnout novou
budovu, kterou nechá pro tento účel
vystavět. Ministerstvo pak svým výnosem z 9. května 1913 zlínský okresní
soud zřídilo.
Byl to úspěch, ale zůstal jen na papíře. Vypukla válka a nastaly jiné starosti než zřizování soudu. Věc šla stranou
a teprve po skončení války, už v nové
republice, se záměr znovu rozhýbal.
Bylo tu dost překážek, stále totiž chyběla vhodná budova, a tak na radnici
hledali řešení. V červenci 1921 město
odkoupilo od velkostatkáře Haupta za
165 000 Kč budovu starého pivovaru
u zámku, a přestavbu starého objektu
zadalo v srpnu k provedení s rozpočtem

715 410 Kč. Na takové výdaje si radnice musela půjčit, poplatníkům ve městě byly zvýšeny daňové přirážky na
300 % a starosta Novák takové kroky
jednoduše zdůvodnil: "... chce-li občanstvo dostati do města státní úřady, musí se také odhodlati k vyšším přirážkám; na druhé straně vybudování
úřadů bude míti veliký vliv pokud obchodu a živností se týče, neboť občané
z venkova do města k úředním dnům
přicházející, budou obstarávati všechny
nákupy ve Zlíně."
V září 1922 byla přestavba pivovaru hotova (vyžádala si náklady 1 041 000 Kč)
a začalo se ještě se stavbou věznice za
další nemalé peníze. Vše bylo do roka
hotovo, v září 1923 se budova kolaudovala a město ji státu předalo k bezplatnému užívání. Už 1. října 1923 v nových prostorách začal působit okresní
soud v čele s prvním okresním soudcem
K. Teplíčkem. K obvodu zlínského
soudního okresu bylo přičleněno 20 obcí v prostoru od Štípy po Březůvky a od
Sazovic po Hvozdnou. Zlíňané mohli být
konečně spokojeni a začali usilovat
o získání dalších úřadů a institucí do
města.
Vladimír Štroblík
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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

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
tel.: 571 817 255
Od ledna 2009 dochází k zásadní změně v programování zlínských kin. Abychom mohli aktuálně reagovat na zájem veřejnosti a nabídnout divákům ty filmy, které jsou pro ně atraktivnější, budeme programovat po týdnu - vždy od čtvrtku do
středy. Podrobnosti o programu všech zlínských kin najdou diváci na týdenních programových plakátech, letácích a samozřejmě také na internetových stránkách: www.gacinema.cz nebo na www.velkekino.cz
AUSTRÁLIE
USA-2008-170 minut-titulky-romantická komedie-Warner Bros-(0)
Režie: Baz Luhrmann
Hrají: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Bryan
Brown, Brandon Walters
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) žije svůj
život v prostředí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí
ji připravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí do zastrčeného Darwinu uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit
svého muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí. Záminkou pro
její cestu se stává záchrana velké farmy Faraway Downs, kterou
v Austrálii zdědila a která je na pokraji bankrotu...
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 - EPILOG
Francie-2008-130 minut-titulky-biografický/thriller-HCE-(12)
Režie: Jean-Francois Richet
Hrají: Vincent Cassel, Mathieu Amalric, Ludivine Sagnier
Veřejný nepřítel č.1: Epilog je zakončením dvoudílné gangsterské
ságy o Jacquesi Mesrinovi. Jacques Mesrine, největší francouzský
gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na každou novou
"fušku" se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, a proto byl přezdíván "mužem tisíce tváří". Národ
ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. Jeho odvážné skutky, nesčetné útěky z vězení, milostné románky, nad nimiž zůstával rozum stát, jeho bájná dobrodružství,
obrovský cynismus a výsměch policii, z toho všeho vznikl pro
Francouze skutečný národní epos. Epos o člověku, který byl skutečným hrdinou nebo antihrdinou...
ČTVERY VÁNOCE
USA- 2008-89 minut-titulky-komedie-Warner Bros-(12)
Režie: Seth Gordon
Hrají: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Jon
Favreau, Mary Steenburgen
Nikdo si neužívá Vánoce víc než Brad a Kate. Každý rok se tento
šťastně nesezdaný pár ze San Francisca vydá na dovolenou do nějakého exotického letoviska, kde si při usrkávání margarity u bazénu oba užívají vědomí, že se jim opět podařilo vyhnout se chaosu a "pohostinnosti" svého početného příbuzenstva. Nikoli však
letos. V šortkách a slunečních brýlích uvíznou na letišti, kde byly
kvůli špatnému počasí zrušeny všechny lety. Když se navíc oba objeví ve zprávách místní televize, dozví se o jejich situaci celé město
- včetně celé rodiny. Bez šance na únik a bez možnosti výmluvy je
nyní čeká návštěva u Bradova otce. A u matky Kate. A u matky
Brada. A u otce Kate. Čtvery Vánoce v jeden den. Brad i Kate očekávají od návštěvy svých čtyř rozvedených rodičů to nejhorší, což
se také naplňuje. Zatímco však Brad odpočítává minuty zbývající
do konce tohoto dne, Kate se překvapivě na celou situaci začne dívat jinak. Na konci dne oba dva zjistí, že se jejich pohled na to, odkud pocházejí a kam směřují, změnil...
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR-2008-104 minut-nostalgická komedie-Falcon-(0)
Režie: Viktor Tauš
Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta,
Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva Jeníčková, Jakub
Prachař, Petra Lustigová
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let
nestihlo, se už nezvládne... Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít,
kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se
všichni po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných
chvil. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby
si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se změnil svět
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i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu, z něhož se časem
stala legenda.
SOBÍK NIKO
Finsko/Dánsko-2008-80 minut-český dabing-animovaný/rodinný-HCE-(0)
Režie: Michael Hegner, Kari Juusonen
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi
Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda však nemají pro sobíkův talent nejmenší pochopení a děti se mu smějí.
Vlastně vůbec nikdo nevěří, že jeho otec je mezinárodní hvězda.
Jediný, kdo ho podporuje a věří mu, je neohrabaná veverka jménem Julius. Přes přísné zákazy stáda se Niko rozhodne nacvičovat
svůj let na kopci, na němž hrozí útok hladových vlků. Při jeho smůle ho samozřejmě vlci zbystří a celé stádo se musí vydat hledat nový úkryt. Niko se cítí provinile, a proto opustí stádo, svou matku
i kamarádku Sagu a společně s Juliem se vydá na dalekou cestu
za svým otcem...
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
Velká Británie-2008-110 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(0)
Režie: Robert B. Weide
Hrají: Simon Pegg, Kirsten Dunst, Jeff Bridges, Megan Fox, Danny
Huston, Gillian Anderson
Sidney Young (Simon Pegg) pracuje v Londýně jako novinář pro nepříliš úspěšný bulvární plátek, který si dělá legraci z celebrit toužících po slávě ve světlech snobských večírků. Na jedné straně je hrdý na svůj satirický nadhled a odstup od prostředí, o kterém píše,
na druhé straně ho tento povrchní svět slávy a krásných lidí velmi
láká. Nečekaně přijde překvapivá nabídka od šéfredaktora prestižního newyorského časopisu 'Sharps' - Claytona Hardinga (Jeff
Bridges), aby pro něj Sidney pracoval. Ten s velkými očekáváními
uniká ze stereotypu "domů - do práce - domů" a po hlavě se vrhá
do víru newyorských večírků. Ne vše je ale v nové práci takové, jaké si představoval. Je zklamaný upjatou atmosférou, která zde panuje, a rozhodne se nudným prostředím pořádně zatřást...
SESTRA
ČR-2008-drama-65 minut-Artcam-(15)
Režie: Jáchym Topol
Hrají: Verica Nedeska, Jakub Zich
Film na motivy románu Jáchyma Topola s hudbou Psích vojáků.
Hlavní hrdina Potok pracuje v malém divadle jako výtvarník. Je mu
kolem třicítky a jeho život se neubírá v podstatě žádným směrem.
Svoje okolí i sám sebe pozoruje s opovržením. Jeho bezcílný život
se změní teprve v momentě, kdy potká Černou. Zamilovaná dvojice uniká z města. Nevyhnutelně však znovu naráží na lidskou vypočítavost, mělkost a nevkus. Potok se propadá do dřívější skepse,
která vede až k totálnímu rozpadu jejich vztahu. Černá ho opouští
a zoufalý Potok pomalu dochází ke smířlivějšímu postoji ke světu,
kde už ale není místo pro velkou lásku a temnou romantiku...
MEZI ZDMI
Francie-2008-128 minut-drama-Artcam-(12)
Režie: Laurent Cantet
Žáci střední školy v jedné z problematických pařížských čtvrtí vedou dialogy s učitelem prosazujícím neobvyklé výchovné metody.
Film byl natočen podle autobiografického románu Francoise
Bégaudeaua, který si také společně se skutečnými učiteli a žáky ve
filmu zahrál.
DENÍK NYMFOMANKY
Španělsko-2008-erotické drama-Bioscop-(18)
Režie: Christian Molina
Hrají: Geraldine Chaplin, Leonardo Sbaraglia
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je
schopna milovat se s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně
loví nové muže a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník je svědkem všech milostných eskapád se spoustou pikantních
detailů.
Posedlost se stále zvyšuje, a proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane se prostitukou v luxusním privátním klubu. Postupně
ale odhaluje i stinnou stránku tohoto "povolání": násilí a drogy.
Smrt její blízké přítelkyně ji přesvědčí, že je čas postavit se na vlastní nohy...
KAMARÁDOVA HOLKA
USA-2008-102 minut-komedie-titulky-Bontonfilm-(15)
Režie: Howard Deutch
Hrají: Kate Hudson, Dane Cook, Jason Biggs, Alec Baldwin
Úspěšná právnička Alexis (Kate Hudson) začíná Kamarádovu holku ukončením vztahu s přehnaně horlivým Dustinem (Jason
Biggs) a rozhodnutím začít si pořádně užívat svobodného života. Už
nechce být ta spořádaná, ale chce randit s různými chlapíky bez
emocí a výčitek svědomí. Dustin je ovšem do Alexis beznadějně zamilovaný a je ochotný udělat vše pro to, aby se k němu Alexis vrátila. A tak si najme kamaráda Tanka (Dane Cook), aby ukázal dívce jeho snů všechny své nejhorší stránky a vrátil ji zpět do
Dustinovy náruče. Alexis se svou touhou po nezávislých flirtech
není typickým obrazem romantické hrdinky a ač se snaží ze všech
sil, nepodaří se jí se do Tanka nezamilovat...
PO PŘEČTENÍ SPALTE
USA-2008-96 minut-komedie/drama-PalacePictures-(15)
Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, Frances
McDormand, Brad Pitt
CIA veterán Malkovich dostane vyhazov z práce kvůli chlastu a nenapadne ho nic lepšího než svůj splín rozpustit ve vzpomínkové

knize. Rukopis se čirou náhodou dostává do rukou dvěma bezohledným zaměstnancům místní tělocvičny (B. Pitt a F.
McDormand), kteří si sečtou jedna a jedna a pokusí se Malkoviche
v domnění, že jde o tajné vládní materiály, vydírat. Do případu se
mimo jiné nachomýtne ještě vyšetřovatel a záletník Clooney...
UNDERWORLD 3: Vzpoura Lycanů
USA-2009-99 minut-akční/fantasy/horor/thriller-Falcon-(0)
Režie: Patrick Tatopoulos
Hrají: Rhona Mitra, Bill Nighy, Michael Sheen, Shane Brolly
Tento film o věčné válce mezi upíry a vlkodlaky nás zavede do doby, která předchází oběma předchozím filmům...
PEKLO S PRINCEZNOU
ČR-2008-95 minut-pohádka-Bioscop-(0)
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Václav
Postránecký, Zlata Adamovská
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma?
Bude svatba, válka nebo peklo na zemi? Princezna Aneta (Tereza
Voříšková) se za žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma (Jiří Mádl), kterému byla kdysi zaslíbena výměnou za ochranu království. Král Bedřich však na sňatku
trvá, protože sní o velké říši. Notabene porušení slibu by znamenalo vyhlášení války. Jak tedy princeznu zachránit a přitom neporušit úmluvu?
Král Leopold tedy vymyslí geniální lest...
NEW IN TOWN
USA-2009-romantická komedie-SPI-(12)
Režie: Jonáš Elmer
Hrají: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Nathan Fillion
Vysoce postavená konzultantka (Renée Zellweger), která je zvyklá
na svůj životní styl v Miami, je poslána do zapadlého městečka
v Minnesotě, aby dohlédla na přeorganizování jednoho malého podniku. Potom, co si protrpí chladné přivítání od zdejších, zledovatělou silnici a mrznoucí počasí, pookřeje a začne se v městečku cítit
jako doma. Když ale dostane příkaz, aby uzavřela podnik, kvůli
kterému by přišla spousta lidí o práci, musí přehodnotit své priority a cíle, aby zachránila město.
NOUZOVÝ VÝCHOD
USA-2007-119 minut-titulky-drama-Bontonfilm-(15)
Režie: Sam Mendes
Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael
Shannon, Adam Mucci
Řada zajímavých okolností doprovází uvedení filmu Nouzový východ. Poprvé od Titaniku se spolu před kamerou sešli jeho protagonisté Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Vůbec poprvé se britská
herečka podvolovala režijním pokynům svého manžela, oscarového
Sama Mendese. Drama Nouzový východ se velmi podobá
Mendesově oscarové Americké kráse. Mladí manželé Frank a Abby
žijí nevzrušivým životem americké střední třídy jako jejich sousedé,
ale sami cítí, že do tohoto prostředí nepatří. April neláká kariéra
ochránkyně domácího krbu a vychovatelky vlastních dětí. Chtěla
by se stát herečkou, proto se snaží Franka přemluvit k přestěhování do Paříže, neboť ve městě políbeném múzami pro sebe tuší
uplatnění. Ani Frankovi se monotónní kariéra kancelářské krysy
nezamlouvá, jenže místo snění o Paříži se oddává alkoholu a vnadné kolegyni. Jak se hroutí jejich společné plány a touhy, upadá i jejich vztah, jenž dospěje až do bodu mrazu. Jedinou cestu zpátky na
vrchol představuje radikální řešení, ovšem k tomu by potřebovali
najít sílu oba...
PRO DĚTI
Pro nejmenší diváky jsou připravena pásma krátkých filmů:
Golden Apple Cinema vždy v sobotu a v neděli v 11 hodin
3.+ 4. 1. - PANE, POJĎTE SI HRÁT - 63 minut
10. + 11. 1. - BRUNDIBÁŘI - 78 minut
17. + 18. 1. - PŮLNOČNÍ PŘÍHODA - 61 minut
24. + 25. 1. - O ZLATÉ RYBCE - 62 minut
31. 1. + 1. 2. - MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH I.
- 63 min.
VELKÉ KINO KONCERTY
tel.: 577 432 936
5. ledna
KONCERT SKUPINY ČECHOMOR
7. ledna
KONCERT SKUPINY KATAPULT
(náhrada za koncert plánovaný na 4. 12. 2008)
METROPOLITNÍ OPERA - přímý přenos
První sezona přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery ve
Velkém kině pokračuje v lednu 2009 dvěma přenosy:
10. ledna od 18.45 hodin
Giacomo Puccini: LA RONDINE (VLAŠTOVKA)
Charismatická operní dvojice (i v soukromí), Angela Gheorghiu
a Roberto Alagna, se tentokrát setká na jevišti, aby zhmotnila milostný příběh jednoho z nejpopulárnějších operních skladatelů.
Gheorghiu je zde ženou, která poznává opravdovou lásku, Alagna
je oním mužem, který v ní vyvolá otázky o smyslu její falešně třpytivé existence. Zpěv Gheorghiu je kritikou označen mj. jako "měkký, kulatý, lahodný, neustále proměnlivý, že člověk má pocit, jako
když zcela volně otáčí na hi-fi soupravě knoflíkem volume".
Vlaštovka se na operních jevištích neuvádí tak často jako jiné
Pucciniho opery, zato každé její uvedení přináší publiku skvělý zážitek.
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Účinkují: Angela Gheorghiu (Magda), Lisette Oropesa (Lisette),
Roberto Alagna (Ruggero), Marius Brenciu (Prunier), Samuel
Ramey (Rambaldo) a další
Dirigent.: Marco Armiliato
Režie. Nicolas Joėl
Nastudování v italském jazyce s českými titulky
24. ledna od 18.45 hodin
Christoph Willibald Gluck:
ORFEO ED EURIDICE (Orfeo a Euridika)
Úspěšná inscenace režiséra Marka Morrise o lásce muže až za
hrob, která i bohy přesvědčí o své pravdivosti, se vrací. Pěvec Orfeo
se vypraví do podsvětí, aby tam své zemřelé ženě vyprosil další život. Kouzlem svého zpěvu se mu to podaří za podmínky, že se cestou zpět na svět po ní neohlédne, což však nedodrží. Ztrácí
Euridiku podruhé a zdá se, že navždy... Morris je zde také autorem
choreografie, kostýmy pochází z dílny módního návrháře Isaaca
Mizrahiho. Ideálními představiteli ústředního páru jsou Stephanie
Blythe jako Orfeo a Danielle de Niese jako Orfeova zbožňovaná žena Euridika. Za dirigentský pult stane mistr Levine.
Účinkují: Danielle de Niese (Euridice), Heidi Grant Murphy/Ying
Juany (Amor), Stephanie Blythe (Orfeo) a další
Dirigent: James Levine
Režie: Mark Morris
Nastudování v italském jazyce s českými titulky
PRO DĚTI - ve Velkém kině vždy v sobotu v 15 hodin
3. 1. - PARAPLÍČKO - 63 minut
17. 1. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY IV. - 63 minut
24. 1. - S KRTKEM DO POHÁDKY I. - 60 minut
KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel.: 577 103 284
Kromě pravidelných artových pondělků (filmy pro náročné diváky)
připravilo na každou středu FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ - premiéru filmu, který teprve přichází na plátna kin - podrobnosti o připravovaném programu najdou diváci v týdenním programu.
PRO DĚTI - Kino Květen v Malenovicích vždy v neděli v 15 hodin
4. 1. - O ZLATÉ MYŠCE - 68 minut
11. 1. - DÁŠENKA I. - 64 minut
18. 1. - DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I. - 62 minut
25. 1. - SOBECKÝ OBR - 60 minut
Změna programu vyhrazena

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, tel.: 577 432 079, 777 019 109;
www.os-atmosfera.net; http://aerobik.e-zlin.info
Vždy ve středu
7. 1. - 19.30 hod.
PARANOID PARK
premiéra , Francie/USA 2007, 85 min., titulky,
Scénář a režie Gus Van Sant
Paranoid Park je kultovním místem setkávání skejťáků v americkém Portlandu. Paranoid Park je místem životního a morálního bilancování mladého Alexe, který zavinil smrt pracovníka místní
ochranky. Vstupné 55 Kč
14. 1. - 19.30 hod.
MEZI ZDMI
Francie 2008, 128 min., titulky.
Režie Laurent Cantet
Mladý francouzštinář Francois vyučuje na střední škole, která patří k těm problematičtějším. Odvážně se pouští se studenty do podnětných slovních střetů, jako by mu šlo o pouhé tříbení jazyka.
Jsou to však spíše lekce demokracie. Ale cesta k jejímu pochopení
může někdy vést po velmi tenkém ledě. Film byl natočen dle autobiografického románu Francoise Begaudeaua, který si také společně se skutečnými učiteli a žáky ve filmu zahrál. Vstupné 60 Kč
16. 1. - 13.30 hod.
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
70 min. Vstupné 25 Kč
21. 1. - 19.30 hod.
NESAHEJTE NA SEKERU
Francie/Itálie 2007, 137 min., titulky.
Režie Jacques Rivette
Nelítostný duel skutečných a předstíraných citů v bravurní adaptaci Balzakovy novely. Je to jeden z jeho nejkrásnějších filmů, který dokáže na diváka silně zapůsobit navzdory podivně nemodernímu chování svých postav. Vstupné 55 Kč
PROJEKT 100/2009
28. 1. - 19.30 hod.
ANTÉNA
Německo 1972, 100 min., titulky.
Scénář a režie Werner Herzog
Historické osoby a děje jen volně inspirují originální vizi, do níž se
obtiskla autorova fascinace dvěma nespoutanými "přírodními" živly: amazonskou džunglí a Klausem Kinským. Cena Francouzského
syndikátu filmových kritiků za nejlepší zahraniční film. Vstupné 60
Kč
4. 2. - 19.30 hod.
UPÍR NOSFERATU
Německo 1922, 94 min., titulky, černobílý.

Režie S. W. Murnau
Dobře zamkněte dveře, zabedněte okna, vyzbrojte se česnekem
a vychutnejte si tento strašlivý, krvavý a dojemný příběh.
Vstupné 60 Kč

klub Gradace Kroměříž, hraje hudební skupina Four Glasses
a Cimbálová muzika Danaj ze Strážnice
STUDIO Z
12. pondělí - 19.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?

DIVADLA

DIVADÉLKO V KLUBU

MĚSTSKÉ DIVADLO
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
VELKÝ SÁL
3. sobota - 19.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

5. pondělí - 16.00 hodin
Jan Antonín Pitínský
BETLÉM aneb KOMEDIE O NAROZENÍ
8

6. úterý - 10.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU
7. středa - 14.30 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

16

8. čtvrtek - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

3

9. pátek - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

7

10. sobota - 19.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

DERNIÉRA

11. neděle - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
13. úterý - 10.00 hodin
13. úterý - 14.30 hodin
Magdaléna Turnovská
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

19

ZADÁNO

20. úterý - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU
divadelní talk show Heleny Simerské s Romanou Julinovou
a Milanem Hlouškem
23. pátek - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY
PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na únor bude zahájen 14. ledna 2009
(pro předplatitele prodej již od 12. ledna - předplatenku s sebou)
4. 2. - 14.30 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

16

6. 2. - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

4

13. 2. - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
Divadélko v klubu

PREMIÉRA

28. 2. - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

PREMIÉRA

12
HOSTÉ V ÚNORU

13. úterý - 19.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

1

14. středa - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

2

3. 2. - 10.30 hodin
3. 2. - 14.30 hodin
13
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

15

5. 2. - 10.00 hodin
5. 2. - 14.30 hodin
14
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové: O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

16. pátek - 19.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

5

8. 2. - 14.30 hodin
19
Magdaléna Turnovská: O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

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

6

15. čtvrtek - 10.00 hodin
15. čtvrtek - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

18. neděle - 14.30 hodin
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov
HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

20

21. středa - 10.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON
9

24. sobota - 19.00 hodin
Jiří Stránský, Jakub Špalek: CLAUDIUS A GERTRUDA
Divadelní spolek Kašpar Praha

4. 1. - Komorní sál 15.30 hod.
MODREJ DRAHOKAMEN
ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední. O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého kamaráda
Malýho Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý. Veselá pohádka
s herci, písničkami i loutkami.
9. 1. - Kavárna Café Malá scéna 19.30 hod.
POSEZENÍ U CIMBÁLU S CM KAŠAVA
Příjemný neformální nekuřácký páteční večer u cimbálové muziky.
Přijďte si zazpívat a pobavit se s folklórem!

22. čtvrtek - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
22. čtvrtek - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
MALÁ SCÉNA ZLÍN
Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

20. úterý - 10.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

21. středa - 17.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

9. 2. - 19.00 hodin
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Balet Státní opery Praha

10
P

26. pondělí - 10.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU
27. úterý - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI
28. středa - 10.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

10. 1. - Komorní sál 19.30 hod.
HORKÁ LINKA (Hotline)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...
11. 1. - Komorní sál 15.30 hod.
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, Hajného a v neposlední
řadě i Krakonoše a sojku?
15. 1. - Komorní sál 19.30 hod.
HORKÁ LINKA (Hotline)

29. čtvrtek - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

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

XIX. PLES V DIVADLE
31. sobota - 19.00 hodin
účinkují členové uměleckého souboru zlínského divadla, Taneční

18. 1. - Komorní sál 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka
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Leden v kultuře
22. 1. - Sál Malá scéna 19.30 hod.
DS OPONA ZLÍN
Martin McDonagh - PORUČÍK Z INISHMORU
Premiéra
Černočerný drsný komediální příběh o černém kocourovi je zároveň cestou do hlubin teroristovy severoirské duše. Máte-li rádi filmy Tarantina - Johna Woo či South Park, pak rádi zkusíte humor
dramatika Martina McDonagha.
Režie: Karel Semerád
24. 1. - Komorní sál 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Premiéra
Komedie, ve které se obchodník po letitém spořádaném manželství
odhodlá k první nevěře. Postupně si pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací
s ještě komičtějšími výsledky.
Po premiéře jste zváni k premiérovému rautu!
25. 1. - Komorní sál 15.30 hod.
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Pohádka

hudebních klipů, autorských filmů, bakalářských a diplomových
prací.
Na výstavě se obrazovou částí představí pedagogové - prof. akad.
mal. Ondrej Slivka ArtD., akad. mal. Michal Zeman, MgA. Jan Živocký, Ivo Hejtman.
Část obrazovou a audiovizuální doplní studenti Ateliéru animované tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati.
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16
Ve dnech 8. - 9. 1. a 22. - 23. 1. bude výstava z důvodu konání semináře pro veřejnost uzavřena
28. 1. 2009 - 18.00 hodin - KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy
BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
Do 9. 1. Indie - Ladakh
Výstava fotografií, které na své cestě po Indii vytvořili fotografové
Lubomír Floreš a David Fojtík, 2. etáž (denně do 22 hod.)
Do 9. 1. Přírodní krásy
Výstava grafik akademického malíře Luďka Dostála, jenž je členem
volného výtvarného sdružení Valašský názor, 16. etáž (denně do
22 hod.)

27. 1. - Komorní sál 19.30 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Předplatitelská skupina A

Do 15. 1. Keňa 2007
Kroměřížský fotograf Miroslav Pilát představuje své fotografie ze
svého pobytu v africké Keni, 14. etáž (v pracovní dny 7-17 hod.)

29. 1. - Komorní sál 19.30
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Předplatitelská skupina B

12. 1. - 6. 2. Romové v EU
Autor výstavy Jan Rác přibližuje právní postavení Romů v jednotlivých členských zemích Evropské unie, 3. etáž (denně do 22 hod.)

31. 1. - Komorní sál 19.30
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Předplatitelská skupina C

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

1. 2. - Komorní sál 17.00
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Předplatitelská skupina E
Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut před
představením.
Případné rezervace na tel. 776 575 307 či osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

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

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria. (V pracovní dny
7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase
(10-22 hod.) a restaurace ve 3. etáži (14-22 hod.; víkendy od 10
hod.).
KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín
tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz
Milan Houser - LESKYMOIDY, výstava trvá do 31. 1. 2009
Otevřeno: čt, pá 15-19 hod., so 10-15 hod.

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
České a slovenské umění 60. let

do 15. 2. 2009

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
České a slovenské umění 60. let

do 15. 2. 2009

FILHARMONIE B. MARTINŮ

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.
ZELENÁČOVA ŠOPA
13. 1. - 10. 2. 2009
Petra Tománková-Münsterová ... Z různých koutů...
Fotografie a malby na hedvábí
Vernisáž: 13. 1. 2009 v 17.00 hod
ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162,
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
Do 10. 1. 2009 "OBRAZY Z CEST" - české umění v Andalusii,
Brazílii, Kanadě a Francii 2003 - 2008
Alternativa - kulturní institut Zlín a pražská Galerie La Femme
představí díla známých českých autorů.
Vznikla z projektu organizovaného Galerií La Femme od roku 2003.
Účastní se na něm významní čeští výtvarníci - např. Boris Jirků,
Roman Brichcín, Tomáš Hřivnáč, Milan Chabera, Miroslav Pošvic,
Richard Augustin a další.
Jejich tvorba je ovlivněna setkáváním s různými geografickými
a kulturními okruhy, poznáváním tradic, gastronomie a života obyčejných lidí.
Výstava představí především díla z posledního projektu
v Andalusii, k vidění budou i obrazy z cest po Brazílii, Kanadě,
Francii.
Výstava bude otevřena: od 3. 1. do 10. 1. 2009
PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16
15. 1. - 31. 1. ANIMATORÁMA 09 - obrazová a audiovizuální prezentace Ateliéru animované tvorby FMK UTB ve Zlíně
Vernisáž výstavy 15. 1. 2009 v 18.00 hodin, projekce 15. 1. 2009
v 16.00 hodin
Záměrem výstavy a projekce je seznámit širokou veřejnost s koncepcí a produkcí 2D a 3D digitální animace studentů Ateliéru animovaná tvorba Ústavu animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Součástí zahájení výstavy bude od 16.00 hodin projekce prací studentů - ateliérových cvičení, animovaných etud, reklamních spotů,
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tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz
Pokladna FBM: 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: Po
14.00 - 17.00
Út - Čt
10.30 - 17.00
(v den konání koncertu do 20.00)
7. 1. 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Novoroční koncert
Sólisté: Katarína Štúrová, soprán, Slovensko
Václav Hudeček, housle
Dirigent: Walter Attanasi, Itálie
B3
15. 1. 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
B. Martinů: Intermezzo
R. Schumann: Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 54
W.A. Mozart: Symfonie č. 41 C dur, Jupiter, KV 551
Sólistka: Hyejin KIM, klavír, Jižní Korea
Dirigent: Tomáš Hanus
18. ledna 2009 v 15.30 hodin, Dům umění Zlín
Novoroční koncert pro rodiče s dětmi
Království zlatého slunce
Sólisté: Jana Holásková, flétna
Marek Olbrzymek, tenor
Dirigent: Miloš Machek
28. ledna 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
C4
29. ledna 2009 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Pacora, jazzové trio, Slovensko
Stano Palúch, housle
Marcel Comendant, cimbál
Róbert Ragan, kontrabas
Dirigent: Eduard Tomaštík

MUZEUM
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
VELKÝ SÁL
do 4. 1. VÁNOCE V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Vánoce v baťovském Zlíně jsou výstavou připravenou převážně ze
sbírkového fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Návštěvníci
se budou moci projít zimním večerním městem 30. let 20. století,
nahlédnout do vánočních příprav zlínských domácností, pročíst si
například vánoční recepty a připomenout si atmosféru doby, kterou už dávno odvál čas.
5. 2. - 3. 5. JAK SE TOČÍ VEČERNÍČKY
MALÝ SÁL
DO 8. 1. KRYM 2006
V roce 2006 jsme podnikli malou poznávací cestu na poloostrov
Krym. Akce proběhla pod záštitou geologického oddělení
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Seznamovali
jsme se s pestrou geologickou stavbou tohoto malebného kraje,
s rozmanitou přírodou i s jeho kulturou. Procházeli jsme podél pobřeží Černého a Azovského moře s nekonečně modrou barvou a na
druhé straně podél stepí, z nichž sálalo teplo, mezi kopci i po hřebenech hor. Ochutnali jsme kousek tohoto kraje a rádi bychom
vám ho představili našima očima.
19. 2. - 10. 5. - ZLATOŽLUTÁ PRO PROVENCE
SPOJOVACÍ CHODBA
Do 8. 1. VÁNOCE V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
12. 2. - 10. 5. TETOVÁNÍ
MUZEJNÍ ČTVRTKY
Čtvrtek 15. 1. v 17 hodin - přednáškový sál muzea
KRYM 2006
Přednáška k výstavě. Přednáší autorka výstavy Mgr. Jana Šušolová, MJVM Zlín.
22. a 29. 1. v 17 hodin - přednáškový sál muzea
NAPŘÍČ KANADOU I. a II.
Při cestě západní Kanadou, kterou zahájíme na břehu jezera
Ontario v Torontu, navštívíme niagarské vodopády a projedeme
nejkrásnější části lesnaté provincie Ontario. Nekonečné lesy a jezera zaměníme za fádní prérie v provinciích Manitoba
a Saskatchewan, za kterými nás očekávají hory v Albertě a Britské
Kolumbii. Navštívíme nejkrásnější národní parky včetně málo navštěvovaných nalezišť dinosaurů, uvidíme množství zvířat v jejich
přirozeném prostředí a na pacifickém pobřeží na ostrově Vancouver
budeme obdivovat původní pralesy s obrovskými stromy. Přednáší
PaedDr. Jiří Troneček, MJVM Zlín.
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky
s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami
ševcovského řemesla.
Leden zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

NADACE TOMÁŠE BATI
20. 1. v 18.00 hodin
Přednáška Ing. Michaela Balíka pod názvem
„OTEVÍRÁNÍ HROBŮ MORAVSKÝCH LUCEMBURKŮ“
Bratr Karla IV. Jan Jindřich Lucemburský založil v Brně augustinianský klášter a kostel sv. Tomáše. On a jeho syn Jošt měli být
při barokní přestavbě uloženi do společné hrobky před hlavním oltářem. Po úspěšném otevření hrobky Iufaovy v Egyptě byl ing. Balík
požádán najít technologii a otevřít i tento hrob. Práce probíhaly
před rozedněním za asistence pracovníků muzea, archeologů a dalších, kteří s napětím očekávali nalezení ostatků moravského markraběte a jeho syna. Byli tam?
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.

Leden v kultuře
- 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.

Obvodní knihovna Jižní Svahy
leden: Mandala - obraz mé duše - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
leden:
Stromy - výtvarné práce žáků ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského

KURZY

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín,
tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

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

Zápis do pohybových kurzů na II. pololetí školního roku
2008/2009: 26. 1. 2009 - 30. 1. 2009

7., 14. a 28. 1. Školní kola soutěží ZUŠ, Komorní sál
22. 1. IV. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
28. 1. Pásmo lidové poezie, Knihovna F. Bartoše, 17.00 hod.
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín "Inspirace uměním" ve foyeru školy na Štefánikově ulici

Pohybové kurzy pro dospělé:
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i balonech, cvičení od
hlavy po paty, pilates+jóga, pilates pro ženy nad 40 let, gynegymnastika
- posilování a formování postavy - kalanetika, kalanetika+power jóga, pilates, aerobic, body styling, fit ball, kondiční cvičení, pilates
mix
Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
katedra designu, ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314
Zápis do kurzů na II. pol. 2009 ve dnech 14. a 15. 1. 2009 vždy od
15 do 18 hodin, III. etáž - VŠUP
- výtvarné kurzy pro děti (Po, St, Čt, Pá)
- večerní kresba podle modelu (Pá 18.15)
- malířské techniky (Po, Út, St, Pá)
- kurz keramiky a modelování (Čt 15 - 18 )
- knihařský kurz (Čt 19 - 21.30)

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
14. 1. 13.30 h: Ve jménu svobody a lásky do roku 2009 - ukázky z galakoncertu 36 světových hvězd k 50. výročí obnovení
Vídeňské státní opery, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín (sálek
hudebního oddělení)
14. 1. 17 h: Historie zlínských filmových ateliérů, přednáška
filmového historika Jiřího Novotného (sálek hudebního oddělení)
28. 1. 17 h: Prezentace nového vydání písňové sbírky Eduarda
Pecka Valašské národní písně a říkadla a národopisné monografie
Lid na Vizovsku, ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně (sálek hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
13., 14. a 15. 1. 10-12 h: Jednoduchá práce s texty (základní
pojmy, práce s textovým editorem, psaní a formátování jednoduchých textů), třídenní kurz, poplatek 150 Kč
20., 21. a 22. 1. 10-12 h: Internet pro začátečníky (vysvětlení
pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu), třídenní kurz, poplatek 150 Kč
27., 28. a 29. 1. 10-12 h: Elektronická pošta a komunikace
přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní
schránky na internetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky, komunikace mluveným slovem, případně i obrazem - základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou), třídenní kurz, poplatek 150 Kč
23. 1. - 3. 4. 10-11.30 h: Práce s počítačem pro mírně pokročilé - zahájení desetidenního kurzu, který je určen rodičům pečujícím o děti (ve spolupráci s Centrem pro rodinu o. s., přihlášky
a informace Veronika Holíková, tel.: 732 376 193, 577 212 020, veronika.holikova@cpr-zlin.cz), poplatek 500 Kč
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním
centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo
122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz.
VÝSTAVY
Ústřední knihovna
do 9. ledna:
Za polárním kruhem - ZUŠ Harmonie Zlín
od 12. ledna:
Setkání s barvami... - výtvarné práce žáků ZŠ Tečovice

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767
Žákovský koncert - další z koncertů žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy
se uskuteční ve středu 28. 1. 2009 v 18 hodin v prostorách městského kulturního centra Alternativa.
ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,
www.zusmalenovice.cz, e-mail: zusm@volny.cz
13. 1. Žákovský koncert - zrcadlový sál ZUŠ 17.30 hod.
V měsíci lednu bude ve vestibulu výtvarného oboru instalována výstava prací s názvem "Starozlínské pověsti".
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA ZLÍN
www.yamahazlin.cz, klara.yamaha@seznam.cz, 603 876 760
Kurzy HŠY ve Zlíně probíhají na 4 pobočkách:
- 4. ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábřeží 3114
- 17. základní škola Zlín, Křiby 4788
- 9. základní škola Zlín, Štefánikova 2514
- 10. základní škola Zlín, Dřevnická 1790

Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová, Monika Hiblerová), tel.: 577 142 297,
e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz
7. 1. Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00 - 17.00 hod. I v novém roce zveme všechny, kdo mají rádi zvířátka, na naši tradiční
akci. Uvidíte gekončíky, ještěrkovce, želvy, andulky, činčily, užovky, korálovky, sklípkany, králíky, pískomily, osmáky, varany, leguány aj. Vstup zdarma.
30. 1. Den se zvířátky - 9.30 - 13.00 hod. Prázdninový program
pro děti. Prohlídka zvířátek v Malé ZOO, děti si vyrobí zvířátka z papíru a plyšových drátků. Vstupné 20 Kč. S sebou svačinu, přezůvky a dobrou náladu.
Volná místa v kroužcích Indiáni - pro děti dobrodruhy, Bowling pro děti od 6 let. Ve spolupráci s 11. ZŠ Malenovice jsme otevřeli
kroužek Přírodovědy.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030,
e-mail: m.rabek@ddmastra.cz
17. 1. Závodní turnaj v Micromachines na PlayStationu 3, od 9
do 13 h, DDM ASTRA Družstevní. Turnaj dvoučlenných družstev
na PlayStationu 3. Zahájení turnaje v 9:00 h. Dále jsou k dispozici PS2, PSP, PC, internet, Stiga hokej a stolní fotbal. Spousta her
a zábavy. Akce je určena dětem od 7 do 15 let. Přezůvky s sebou.
20. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise, 15 - 18 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 hod.
Přihlášky na turnaj do pátku 16. 1., telefonicky nebo e-mailem,
Milan Rábek, tel. 723 318 030.
30. 1. "Po stopách Yettiho" - prázdninová vycházka Malenovice Zlín. Sraz v 8.35 hod. na vlakovém nádraží Zlín střed. Vycházka
zimní přírodou cestou kolem malenovického hradu, Majáku, hospůdky U Hřiba a z kopce do údolí zpět do Zlína. Předpokládaný návrat do 14 h. S sebou jízdenku na vlak (přestupnou) a kapesné na
čajík a bramborák.
7. 2. Sobotní dopoledne na PlayStationu 3
9 - 13 hod., DDM ASTRA Družstevní. Soutěžní dopoledne na PS3,
PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost. Stiga hokej, stolní fotbal, internet. Spousta her a zábavy. Přezůvky s sebou.

V lednu připravujeme zápis nových žáků do druhého pololetí
(únor-červen)
19. 1. - 14 - 17 hod. na 4. ZŠ, Havlíčkovo nábřeží 3114
a 19. 1. - 14 -17 hod. na 17. ZŠ Křiby 4788

DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

26. 1. - 14 -16 hod. na 9. základní škole Zlín, Štefánikova 2514
a 26. 1. - 14 -16 hod. na 10. základní škole Zlín, Dřevnická 1790
Přihlásit se můžete i na webových stránkách v průběhu pololetí.

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

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

26. 1. ,,Den otevřených dveří" - 13.00 - 17.00 hod. Vstup volný.
Novinka! Pinokio - divadelní dílna, pondělí 16.00 - 17.30 hod.

Do 15. 1. Výstava výtvarného oboru ZUŠ Harmonie Zlín s názvem "Za polárním kruhem" v Krajské knihovně Františka Bartoše
v chodbě před hudebním oddělením.
19. 1. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
27. 1. Novoroční koncert - obřadní síň zlínské radnice, začátek
v 18.00 hodin
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
tel.: 577 437 434, 736 102 424,
e-mail harmonya@volny.cz, www.volny.cz/harmonya
Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Novinka:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé

DĚTI A MLÁDEŽ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
příspěvková organizace
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
e-mail: ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), tel.: 577 142 742,
e-mail: i.malikova@ddmastra.cz
24. 1. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro
všechny děti. Od 9.30 do 13.00 hodin vás čeká práce ve výtvarném
ateliéru, počítače, hry a soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky,
svačinu a dobrou náladu. Vstup zdarma.

Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz
28. 1. Deskové hry známé i neznámé. Určeno všem, kteří si rádi
hrají - dětem i dospělým. Přijďte si zahrát hry kdykoliv od 15 do
17 h, DDM na Tyršově nábřeží. Vstup volný.
Bližší informace: Zuzana Kőnigová 604 258 592.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486, e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz
30. 1. S tebou mě baví svět. Celodenní akce pro děti, oběd zajištěn, poplatek 160 Kč
Program pololetních prázdnin - max. pro 15 dětí.
Nabízíme nové zájmové kroužky: AUDIO - VIDEO-STUDIO, RC AUTA, malý strážník, tradice a řemesla, mladý technik, chatař-chalupář aj.
Hledáme externí vedoucí pro zájmový kroužek lodní modelář a filatelistický kroužek.
SARKANDER
Pobočka Zlín, Katakomby - budova Regina. Divadelní 6, Zlín,
e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 575 570 295
TVOŘIVÁ SETKÁNÍ
16. 1. Malování na hedvábí - 15.30 - 17.30 hod. - malování a batikování šál, šátků, polštářků, kravat a obrázků.
23. 1. Smaltované šperky - 15.30 - 17.30 hod. - výroba smaltovaných šperků a dekorací.
Na Tvořivá setkání pro děti, mládež a dospěláky je nutno se přihlásit předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel. 575 570
295. Materiál je zajištěn.
VÝTVARNÁ ODPOLEDNE - budova Regina, Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup
volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě, zpívání
Pondělí, úterý 14.00 - 17.00 hod.
Středa
14.00 - 17.30 hod.

13

Leden v kultuře
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Klub pro děti (11 - 14 let) Út, St, Čt, Pá - 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let) Út, Pá - 14.30 - 18.00 hod
St, Čt - 16.00 - 20.00 hod
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod
Nealkodiskotéky 9. 1. a 23. 1. 2009 - 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.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické
šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.
Rodiče s dětmi do 6 let:
Kavárna - Út a St 8.30 - 11.30 hod.
Pro dospělé:
nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal, keramika, sbor, Klub pod věží - viz nástěnky.
17. 1. Ples SKM Sazovice
30. 1. Don Bosco show
31. 1. Den otevřených dveří pro veřejnost, (malý sál SKM 9 - 12
hod.)
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 (sociální služba)
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové
aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.
Po vánočních prázdninách otevřeno od úterka 6. 1. 2009.
T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba: Bc. Hana Tománková, tel.: 577 011 947
Dílny: břišní tance, žonglování, horolezectví, keramika
Provozní doba: út-pá 14.00-18.00 hodin
Klubové večery:
8. 1. Zimní řádění
15. 1. Naše-Vaše Téčko
22. 1. Téčko hry
29. 1. Pohádkový večer
T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 739 309 419
Dílny: břišní tance, žonglování, break dance
Provozní doba: po - čt 15.00-20.00 hod., pá 14.00-18.00 hod.
Každé první pondělí v měsíci zavřeno.
Klubové večery:
8. 1. Naše-Vaše Téčko
15. 1. Keramické hrátky
22. 1. "Kam studenti, kam jdete"
29. 1. Volný večer
LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
(sociální služba)
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD.

RODINA
CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8
- 12, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, poradna přirozeného plánování
rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek: maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 h
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Klub maminek Zlín
- každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6
8. 1. Tvoření s dětmi
15. 1. Asertivita v praxi - beseda s Mgr. Janou Vodákovou
22. 1. Hrátky s dětmi
29. 1. Vzali jsme si děti do pěstounské péče - beseda
Klub maminek Štípa
- domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úterý v 9.00 h,
tel.: 739 561 136
6. 1. Návštěva u tety Barči
13. 1. Návštěva MDZ (O princezně, která ráčkovala)
20. 1. Očkování malých dětí - beseda
27. 1. Látkové pleny a EKO výrobky - beseda
Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.
5. 1. Sdělování vánočních dojmů
12. 1. Prezentace látkových plen a EKO výrobků
19. 1. Moje oblíbená kniha
26. 1. Sexuální výchova v rodině - přednáší Marie Domanská
Angličtina - pro mírně pokročilé, ve středu v sále Centra pro rodinu od 9.00 do 10.30 h nebo 10.30 - 12.00 h. Kurzovné 90 Kč
za jednu lekci. Hlídání dětí zajištěno. Mohou se přihlásit noví
zájemci.
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let,
skupinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí vždy v úterý.
Další běh bude zahájen 13. 1. 2009. Hlaste se v kanceláři.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00 do17.30 h;
5. 1. Výroba pohyblivého panáčka,
19.1. Sněhulák ze samotvrdnoucí hmoty
Tvořivá dílna 31. 1. v sále Centra - Pletení z pedigu pro začátečníky
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi; Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy
Modlitby matek - klášterní budova Regina, 2. čtvrtek v měsíci od
9.00 h
AKCE
Kurz práce na PC pro rodiče pečující o děti: mírně pokročilí;
Word, Excel, Internet; 10 lekcí; vždy v pátek od 10.00 do 11.30 h;
zahájení 23. 1. v učebně Krajské knihovny F. Bartoše; hlídání dětí
zajištěno v herně Centra pro rodinu; kurzovné 500 Kč
Respektovat a být respektován: semináře manželů Kopřivových
o vztazích v manželství i mezi rodiči a dětmi. Vždy v pondělí od 9.00
do 13.00 h v sále Centra pro rodinu. Termíny setkání: 12. 1.,
19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 23. 2. 2009. Hlídání dětí zajištěno.
Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi: 16. - 18. 1. rekreační středisko Rusava
Sešup na čemkoliv u Zámku: 11. 1. nebo 18. 1. pokud bude sníh
Stopování zvěře v lese: dle sněhu v lednu nebo únoru; sledujte
naše web stránky či nástěnky
Víkendový pobyt pro tatínky s dětmi: v Lužné u lyžařského vleku; dle sněhu 23. - 25. 1. nebo 13. - 15. 2. 2009
INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz, tel.: 577 019 912, 577 434 602
Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod.
13. 1. Stromečky štěstí
20. 1. Keramika
27. 1. Věnce a květináče hojnosti
Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Kavárna se z důvodu rekonstrukce otevírá 12. 1.
Internet WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny
Kontakt: 736 774 469
Pondělí
14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek
10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle
zavřeno - možnost soukromých akcí
30. 1. v 18.00 Večer s poezií, hostem večera Vladimíra Dvořáková
z Holešova.
Chráněná dílna kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Pondělí - pátek
9.00 - 17.00 hod.
Sobota - neděle
zavřeno
Otevřeno od 5. 1.
Kontakt: 739 713 743

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
25. 2.
R. Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Květa Fialová, Jana Brejchová
a další
Březen 2009 v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín
Eric Assous: Příbuzné si nevybíráme
Hrají: S. Skopal, V. Vydra / J. Čenský, J. Boušková / L. Skopalová,
M. Zahálka, S. Postlerová / E. Režnarová a další.

Představení Divadla na Vinohradech - brilantní francouzská komedie.
Fricaire - Lassaygues:
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová, K. Jandová, M. Dulava, M. Hudečková / D. Čárová a další
Bláznivá komedie o problémech s mnohoženstvím.
Společný koncert HONZY A FRANTIŠKA NEDVĚDŮ pod názvem
Výjimečné setkání
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
PŘIPRAVUJEME:
Od 20.00 hodin
1. 2. THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW - THE WALL
Světová premiéra legendární rockové opery PINK FLOYD! (OSTRAVA, ČEZ ARÉNA)
4. 2.
MASTER (USA) + Pariah (UK) + Deaf Noise (Ger) + Vermin (Ger)
Koncert legendární Death-Metalové bandy v rámci evropského turné "Strike Your Idols Down 2009" (Masters Of Rock Café)
7. 2. VOLBEAT (Den)
Populární Dánové přijíždí se svou novou deskou do Zlína! (Masters
Of Rock Café)
11. 2. SEPULTURA (Brasil)
Fenomenální SEPULTURA na světovém turné k nové desce "A-Lex"
zahraje ve Zlíně! (Masters Of Rock Café)
15. 2. KREATOR (Ger) + Caliban (Ger) + Eluveitie (Swi)
+ Emergency Gate (Ger)
Thrash-metalová legenda KREATOR s novou deskou "Hordes Of
Chaos" v jediném, exkluzivním koncertě ve ZLÍNĚ! (Masters Of
Rock Café)
16. 2. SAXON (UK) + ICED EARTH (USA)
Legendární britští rytíři SAXON a americká heavy-power metalová
ikona ICED EARTH zahrají ve ZLÍNĚ! (Masters Of Rock Café)
6. 3. METALMANIA 2009 Soulfly (USA), Exodus (USA), Over Kill (USA)... a další - největší mezinárodní jarní metalový festival (Sportovní hala Novesta)
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
17. 1. 15.00 hod.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ - pro děti
Divadlo Koráb Brno uvádí pohádku s písničkami, loutkami a tajemným černokněžníkem. Dlouhý se ze svých 40 centimetrů dokáže vytáhnout až do 2 metrů, Široký se šíří k neudržení
a Bystrozraký po sundání šátku bystří své světelné oči.
25. 1. 19.00 hod.
NAPALM DEATH (UK), Splitter (SWE), Pigsty (CZ)
Česko-slovenské tažení Napalm Death viděly před rokem beznadějně vyprodané kluby a také z tohoto důvodu se birminghamská
úderka vrací zpět, aby se svým fanouškům představila v dalších
českých a slovenských městech.
29. 1. 19.00 hod. SPASTE DUŠE, REVIZOR!
Divadelní komedie Ubelského dramatického kroužku
14. 2. 15.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - divadelní představení pro děti
Divadlo Drak z Hradce Králové uvádí pohádku o dvou ztracených
dětech, nepříjemné ježibabě, se spoustou legrace a písniček.
26. 2. 20.00 hod.
Ladies párty RANGERS
Jedinečná celovečerní show plná erotiky, kostýmů, a hlavně krásných mužských těl, která uspokojí nejen vaše oči...
27. 2. 20.00 hod.
MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert známé valašskomeziříčské kapely.
Některé další akce, které se uskuteční v Masters of Rock Cafe,
jsou uvedeny pod hlavičkou pořádající agentury Pragokoncert
výše.

SENIOŘI
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411
6. 1. - 9.00 hod. Akademie
7. 1. - 13.30 hod. Receptář
14. 1. - 13.30 hod. Hudební středa - knihovna Fr. Bartoše

Leden v kultuře
20. 1. - 9.00 hod. Akademie
21. 1. - 13.30 hod. Receptář
28. 1. - 14.00 hod. Vaření
Jazykové kurzy NJ a AJ začínají 5. 1. 2009.
Cvičení začíná 6. 1. a 8. 1. 2009
Ruční práce každý čtvrtek.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

- pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod.,
vycházka turistického kroužku - odpoledne
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma
- kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
- francouzština

Klub pořádá 11. 1. taneční odpoledne a 25. 1. Ples seniorů
v hotelu Moskva. Akce začínají od 14 hodin.
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 4. 1., 18. 1. a 1. 2 se konají nedělní taneční odpoledne
v restauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od
15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem
Františákem.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín
http://www.zas.cz, email: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Ve školním roce 2008/9 nabízíme základní a pokračovací kurz astronomie pro mladé zájemce (od 11 let; alespoň základní
znalosti fyziky a matematiky nutné).
Schůzky se konají v pátek od 17 hodin na hvězdárně ve Zlíně.

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

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny
pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.

Kurzy pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková skupina od 4 let

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti,
cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz

TANEČNÍ ŠKOLY
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ FELCMANOVÝCH
Výuka na:
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky.
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
a na tel.: 608 831 203, 776 771 323, radek.felcman@tkfortuna.cz
ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU JARO 2009
Kurzy tance a společenské výchovy
Pro žáky středních a vysokých škol. Společenská výchova a etiketa. Slevy na společenské oblečení. Jen u nás se naučíte tolik tanců
a krokových variací pro Vás příjemnou a zábavnou formou.
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí) každoročně
více než 100 dospěláckých tan. párů
Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let
Doplňkový zápis kluků
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Taneční vystoupení na plesy a společenské akce

7. 1. 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy
trucker, GanXtaz, či Šestiměstí.
Vstupné 30 Kč
9. 1. v 18.30 hodin
PŘEDNÁŠKA: RADEK OBORNÝ "VĚDA BEZ TÍŽE"
Na oběžné dráze naší planety se pomalu ale jistě dostavuje mezinárodní kosmická stanice. ISS však není jen hotelem pro astronauty. V jejích útrobách se odehrává vědecký výzkum všech odvětví. Laboratoř ISS nemůže nabídnout ty nejpřesnější nástroje, vše se
musí zmenšit a zjednodušit. Její trumf je však jinde. Vše probíhá
za stavu beztíže. Proč právě tento faktor stojí za dosud proinvestované miliardy? Vstupné 40 Kč

Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz !!!
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01
tel.: 608 751 645, www.delila.cz
Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie
a všechny typy postav. Přijďte mezi nás a alespoň jednou v životě
na sebe nechte působit kouzlo Orientu.
První hodina je zdarma!

17 . 1. v 18 hodin
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ: TŘI DNI NA MĚSÍCI
Promítání studentského filmu o prvních Zlíňanech na Měsíci. Film,
který měl 30. listopadu premiéru ve Velkém kině ve Zlíně, je inspirován povídkou prvorepublikových školáků. Ti si v roce 1935 představovali, jak bude vypadat budoucnost. Z jejich vizí vzešla kniha
Tři dni na Měsíci. Děti se kosmickou lodí pana Bati vydají k Měsíci,
a zbytek se dozvíte v kině.
Vstupné dobrovolné.
21. 1. 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy
trucker, GanXtaz, či Šestiměstí.
Vstupné 30 Kč
30. 1. v 18 hodin
KONCERT JANA-MATĚJE RAKA A GITANS BLANCS
Jan-Matěj Rak se narodil 28. května l977 ve finském městě
Jyväskylä. Po svém otci, světoznámém skladateli a kytarovém virtuosovi Štěpánu Rakovi, zdědil hudební vlohy a rovněž se vydal na
cestu hudebníka. Ačkoli začal se studiem klasické kytary, zvolil si
nakonec cestu jiným, svébytným směrem. V současné době se JanMatěj Rak věnuje především svým unikátním kytarovým úpravám
hudby Jaroslava Ježka, sólovým koncertům a vystoupením při nejrůznějších slavnostních příležitostech.
Vstupné 100 Kč
VÝSTAVY:
Do 20. 1. Výroční výstava výtvarníků občanského sdružení
"Valašský názor" - obrazy, grafika, foto, objekty, keramika.
Výstava fotografií: ing. Robert Bazika "Ekvádor - Galapágy"
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 24. 1. v 17 hodin a je na ni
vstup volný.
Výstava potrvá do 28. 2.

Kurzy pro dospělé: základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli. Tance klasické, latina
a novinky, tance zapomenuté
Kroužek společenských tanců pro kluky a holky, věk 8-14 let.
SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. - pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
Dámský klub - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit a tančit
s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB - kurzy tanečních videoklipů - děti
a mládež 8-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd. Hip-Hop, Street Dance

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
30. 1. - 1. 2. 2009
OSLAVTE VYSVĚDČENÍ V ZOO ZLÍN
U příležitosti pololetního vysvědčení bude pro všechny dětské návštěvníky do 15 let vstup do zoologické zahrady zdarma. Tato akce
platí od pátku 30. ledna do neděle 1. února.
Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365 dní v roce a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, unikátní
tropická hala Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou. Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci
opustili 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. Zvlášť v zimním období vynikne tropické klima haly Yucatan. Spatřit v ní můžete stromové mravenečníky,
drápkaté opičky či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Novinkou pro letošní rok bude průchozí voliéra pro supy a mangusty a modernizace hlavního vstupu do zahrady.
Zoo je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze během zimního období využít pouze hlavní pokladny.

Kurzy pro dospělé - začátečníky - od 10. 1. 2009

Otevírací doba zoo - leden:
areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30

Pravidelné kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu

Zámek Lešná uzavřen

Kurzy pro děti - začátečníky - od 10. 1. 2009
15. 1. v 18 hodin
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA CK KUDRNA, BRNO:
MIROSLAV RŮŽIČKA: MT. KEŇA A KILIMANDŽÁRO
Vstupné 50 Kč

Základní školy - předtaneční výchova

HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.
Tel.: 607 606 928, www.kotata-zlin.cz
Nabízí i v 2. pololetí pohybovou výuku pro 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, aerobic, dramatika
3. Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a pohyb. skladby
4. Aerobic - tančíme s Luckou.
SPORTOVNÍ KOCOUŘI, nejen pro chlapce od 3,5 do 7 let , 9. ZŠ
Všestranná sport. přípravka - florbal, hry, akrobacie, cvičení na
nářadí, kopaná a spousta dobré nálady.
Dopolední cvičení - Koťata, Kocouři
Orlovna - pro děti od 2,5 do 4 let.
Zápis telefonicky objednat - od 15. 1. na tel. 607 606 928.
www.kotata-zlin.cz
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123, tel.
DK: 577 210 318, 577 220 528
www. medilkovi.cz
Taneční kurzy jaro 2009
ZÁPIS - od 13. 1. do 14. 2. v DK Zlín 12.00 -16.30 hod.
Kurzy tance a společenské výchovy:
základní, pokračovací, speciálky

Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč
Sezonní slevy pro seniory
(platí v období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2009):
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 45 Kč (neplatí pro
hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč
Sezonní slevy pro školní skupiny
(platí v období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2009):
- vstup bez výukového programu - 50 Kč/žák, 50 Kč/student
- vstup s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student

PORADNY A KLUBY
SÁRA - KLUB PRO ŽENY
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky,
Divadelní 6, Zlín, Věra Hartigová,
tel.: 777 889 078, www.sara.yc.cz, sara.klub@seznam.cz
Nový klub pro svobodné ženy kolem třiceti zve na lednové setkání.
16. 1. Novoroční předsevzetí? Je to vůbec dobrý nápad?
Povídání u čaje a kávy o tom, jak bereme vážně novoroční předsevzetí...
Všechny nové členky srdečně vítáme
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.
Poradna provozuje klub pro ženy středního věku
RÚT v budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby
od 15.30 do 18.00 hod., každý 1. a 3. pátek v měsíci.
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Leden v kultuře
2. 1. Plánujeme program na další rok...
Koho bych v klubu uvítala, jaký program by se mi líbil? Jak jsem
prožila Vánoce, z čeho jsem měla radost, co mi přináší setkávání
v Rút, plán na rok 2009.
16. 1. Host pro Rút
Rehabilitační sestra, pí Alena Grossmannová - zdraví je náš poklad
aneb návrat k přírodě - co vše lze dobrou masáží zlepšit, jak zformovat postavu... Co můžeme pro své zdraví udělat po Vánocích?
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M..
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626,
603 213 838 nebo objednat na e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu.
Děkujeme všem dárcům kočárků, postýlek i kojeneckého oblečení pro sociálně potřebné maminky.
Zároveň stále hledáme ochotné dárce kočárků (i pro dvojčata)
a postýlek.

POZVÁNKY
HOLDUJ TANCI, POHYBU... S BIG BANDEM ZLÍN
Pravidelná nedělní odpoledne v rytmu s tanečním orchestrem
Lubomíra Morávka Big Band Zlín se konají 4. 1., 18. 1. a 1. 2. od
15 hodin. v kongresovém sále hotelu Moskva.
Kontakt: www.bigbandzlin.cz
POSLECHOVÝ VEČER
Zlínský hudební klub zve 23. 1. na poslechový večer písní
Leonarda Cohena.
Uvádí hudební publicista Jiří Černý. Večer se koná v sále Malé scény ve Zlíně
Začátek v 19 hodin. Vstupné 60 Kč.

CHARITA ZLÍN
Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
tel.: 577 224 050, mobil: 603 491 601, e-mail: zlin@charita.cz,
www.zlin.charita.cz
2. 1. v 10.30 hod.
Tříkrálové setkání v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Tříkrálové setkání koledníků, všech ostatních spolupracovníků
a široké veřejnosti z celé Střední Moravy, zahájí slavnostní mše celebrovaná otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, při níž dostanou koledníci jeho požehnání. Také zde budou posvěceny křídy,
s nimiž budou králové psát nade dveře historicky známé C+M+B
LP 2009 (C+M+B - Christus mansionem benedikat - Kristus ať žehná tomuto příbytku) a kadidlo.
Poté proběhne přímo v kostele krátká beseda s otcem Janem, kolem poledne vystoupí před kostelem Chrámový sbor působící při
farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně s Tříkrálovým zpíváním.
Slavnostní Tříkrálové setkání 2009 se koná pod patronací Charity
Zlín.
2. 1. - 11. 1. v regionu Zlínsko Tříkrálová sbírka
10. 1. od 8.00 hod. netradiční koleda a zabíjačka
- "zahřátí" pro koledníky a všechny ostatní, kteří zavítají před kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Od ranních hodin zde bude připravena ve spolupráci se Salesiánským
střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spojená s "Moravskou
zabijačkou" (prodej výrobků od cca 10 hodin).
Stálá prodejní expozice autory darovaných výtvarných děl autorů
J. Wienerové, L. Dostála, autorů sdružení AMART, M. Kasalové,
M. Kunstové a dalších, probíhá v Jídelně pro seniory a osoby se
zdravotním postižením na adrese Podlesí IV/5302 v pracovní dny
v době 11.30-13.00 hodin (v době vánočních prázdnin zavřeno).
Výtěžek z prodeje podpoří činnost Charity Zlín.

PLESY
FOND PRO OPUŠTĚNÉ A HANDICAPOVANÉ DĚTI
Ples pořádá Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 9. ledna 2009 v 19.30 hod. v kongresovém sále i diskotéce Interhotelu Moskva.
Vstupenka 130 Kč.
K tanci a poslechu zahraje kapela Leopardi. Prodej vstupenek
v knihovně školy
BENEFIČNÍ VEČER PRO EDUCO ZLÍN
Středisko rané péče EDUCO Zlín zve na "Benefiční večer pro
EDUCO Zlín", který se koná 6. 2. 2009 od 19 hodin v Hotelu
Společenský dům Otrokovice.
Výtěžek večera je věnován na činnost střediska.
Bohatá tombola, taneční hudba a příjemné prostředí.
Vstupenky v ceně 250 Kč je možno zakoupit ve Středisku rané péče EDUCO Zlín, tř. T. Bati 385 (budova VITAR), Zlín-Louky,
tel. 739 777 729.
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VČELAŘSKÝ PLES
Základní organizace Českého svazu včelařů Zlín zve na tradiční
Včelařský ples, který se koná 31. 1. 2009 v hotelu Moskva ve Zlíně.
K tanci hraje Zlínská muzika, vystoupí mažoretkové skupiny
SDOM Zlín. V průběhu plesu bude představen nový prapor včelařů. Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč.
Kontakt:
včelařská prodejna U Ambrože, budova Čedok Zlín,
tel. 739 113 354
XV. PLES ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN
Ples se koná 21. 2. od 20.00 hod. v Kongresovém sále IH Moskva.
K tanci zahraje K-Band

RŮZNÉ
FOND PRO OPUŠTĚNÉ A HANDICAPOVANÉ DĚTI
Hledá nové partnery z řad firem, podnikatelů, živnostníků a organizací.
Kontakt: Za Sušárnou 391, 742 42, Mořkov, tel. 728 362 757,
e-mail: vita.cernoch@email.cz, dr. Vítězslav Černoch
ANONYMNÍ GAMBLEŘI
Po vzoru Anonymních alkoholiků ve Zlíně úspěšně fungují
Anonymní gambleři. Vy, kteří jste měli nebo máte problém s hazardem v jakékoliv formě, přijďte mezi nás. Setkáváme se 1x měsíčně ve Zlíně. Tato setkání pomáhají. Účastní se muži i ženy, anonymita zaručena, neplatí se žádné poplatky. Nezůstávejte se svým
problémem sami.
Kontakt:
tel. 775 300 353 denně 15 - 20 hodin,
e-mail: murat2121@centrum.cz
MASÉRSKÉ SLUŽBY
Poradenská a konzultační činnost. Masáže - klasické, sportovní,
lymfatické. Astrologie, numerologie, výklad karet, barvová typologie, vizáž, stylistika.
Kontakt:
budova Barli - 1. patro, Mostní 138, Zlín, tel. 737 674 898,
e-mail: milena.kubacova@seznam.cz
ANGELICA STUDIO
13. 1. Jiřinka Polepilová- řešení zdravotního stavu na tělesné, duchovní úrovni včetně odblokování přes automatickou kresbu.
15. 1. Dalibor Andrle - diagnostika zdravotního stavu na přístroji
OBERON TITANIUM Profesionál.V celostní medicíně patří
tato diagnostika k nejmodernějším.
22. 1. Karel Reidl - diagnostika karmy- odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy.
Detoxikační programy.
Masáže - klasické, relaxační, aromatické (prodej permanentek na
masáže)
Kontakt:
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali),
tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
OVLIVŇUJÍ KARTY VÁŠ ŽIVOT, NEBO ŽIVOT KARTY?
"Jak na to?" - výukový seminář se Simonou Královou se koná 24.
1. 2009 od 10.00 do 15.00 hod. v hotelu Lázně Kostelec
Kontakt: tel. 777 893 315
KNIHOVNA KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Nová knihovna pro veřejnost od 14. 1. 2009 v Malenovicích.
Každou středu od 14 do 17 hod. půjčování zdarma literatury
z křesťanských nakladatelství (knihy, časopisy, videa, CD a DVD).
Najdete tu hodnotné knihy z nejrůznějších oblastí - mezilidské
vztahy, výchova, rodina, zdraví a duchovní oblast.
Kontakt:
tel. 732 148 025, první poschodí modlitebny Církve adventistů sedmého dne na Tyršově ulici 1108 naproti Sokolovny
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 15. 1. 2009 v 17 hodin v kinosále Centroprojektu
veřejnou přednášku Cítění, myšlenky, slova a činy tvoří svět kolem
nás. Přednáší ing. Artur Zatloukal.
ŘEŠENÍ VŠECH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
Léčitelka Kateřina Treiberová pomůže odstranit různé fyzické
a psychické nemoci přírodní metodou, během krátké doby. Léčí
skutečnou příčinu nemoci. Kurzy Reiky kdykoliv, individuálně (zasvěcení do I. až III. st., certifikát a učební materiály).
Kontakt: tel. 776 356 092
MASÁŽE ZLÍN - CENTRUM ZDRAVÉ PÁTEŘE
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí klasické masáže,
sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže, reflexní terapii
mikrosystému plosky nohy a shiatsu
Kontakt:
Růmy 5470, Zlín, tel. 776 016 493, e-mail:slepousek@tiscali.cz,
www.masazedvorsky.estranky.cz. Provozovna se nachází v prostorách tenisové haly.
ZTRÁTY A NÁLEZY
Bunda, která byla v listopadu vyměněna v čekárně u lékaře, a fotoaparát nalezený v baťovském areálu jsou k dispozici svým majitelům na Městském informačním a turistickém středisku na radnici.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – LEDEN 2009
90 let
Rosíková Karla
Svatošová Ludmila
Vája Jaromír
Konečná Anna
Brázdová Eliška
Tůmová Zdeňka
Frydrych Vladimír
Králíková Ludmila
Nesvadba Josef
Munzarová Marie
Hrbáček Vladimír
Kalivoda Pravoslav
91 let
Bělík Karel
Vetešníková Julie
Kusnierz Josef
Jakubcová Božena
Velecký Vladislav
92 let
Vlasák Jaroslav
93 let
Toman Václav
Baťová Anežka
Škrlant Karel
Krajčová Božena
95 let
Jadrníčková Dobromila
96 let
Sukupová Františka
97 let
Doležalová Antonie
Vohrnová Josefa

SŇATKY - LISTOPAD 2008
1. listopadu
Lukáš Jurů, Vendula Barcuchová (Zlín, Zlín)
Jan Fiurášek, Lucie Mlýnková (Hošťálková, Zlín)
František Marek, Žaneta Kadlčáková (Zlín, Zlín)
Libor Macega, Lenka Vilémová (Zlín, Bystřice pod Hostýnem)
Roman Polepil, Jana Koplíková (Zlín, Zlín)
Zdeněk Černocký, Hana Julinová (Otrokovice, Zlín)
7. listopadu
Jiří Mikulenka, Lenka Kirchnerová (Zlín, Zlín)
15. listopadu
Rostislav Knápek, Eva Kopřivová (Zlín, Zlín)
Milan Sládeček, Zdenka Strapinová (Zlín, Zlín)
Martin Mysliveček, Marcela Vraspírová (Zlín, Morkovice-Slížany)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
14. 11. 2008
Kristýna Holubová, nar. 20. 6. 2008, Sokolská
Matěj Netušil, nar. 25. 6. 2008, Zálešná
Viktorie Krystýnová, nar. 22. 6. 2008, Obeciny
Tereza Máselníková, nar. 25. 6. 2008, Kotěrova
Markéta Hladůvková, nar. 20. 6. 2008, Podlesí
Matěj Ambrož, nar. 19. 6. 2008, Kamenná
Jonáš Sysel, nar. 16. 6. 2008, tř. T. Bati
Denisa Maňáková, nar. 18. 6. 2008, Jílová
Peter Muhar, nar. 3. 6. 2008, Školní
Eliška Dobešová, nar. 16. 6. 2008, Mlýnská, Malenovice
Zuzana Schestauberová, nar. 16. 6. 2008, Okružní
Robert Večerka, nar. 15. 6. 2008, Milíčova, Malenovice
Alžběta Daňková, nar. 19. 6. 2008, Středová
21. 11. 2008
Adéla Petříková, nar. 5. 7. 2008, Na Honech
Václav Kunovský, nar. 25. 6. 2008, Štefánikova
Natálie Směšná, nar. 2. 7. 2008, Vršava
Vanessa Machalová, nar. 18. 7. 2008, Želechovice nad Dřev.
Karolína Kokešová, nar. 30. 6. 2008, Ševcovská
Richard Vykoukal, nar. 7. 7. 2008, Klabalská
Václav Mikulík, nar. 29. 6. 2008, Větrná
Amálie Posltová, nar. 2. 7. 2008, Chelčického, Malenovice
Nela Zádrapová, nar. 4. 7. 2008, Tyršova, Malenovice
Mikuláš Svoboda, nar. 13. 6. 2008, Zlínská, Kostelec
Valerie Janíčková, nar. 27. 6. 2008, Moravská
28. 11. 2008
Filip Malina, nar. 8. 7. 2008, Kvítková
Anna Kováříková, nar. 10. 7. 2008, Křiby
Tomáš Barciaga, nar. 16. 7. 2008, Dětská
Hugo Beneš, nar. 11. 7. 2008, Kamenná
Kryštof Korček, nar. 16. 7. 2008, Pod rozhlednou
Klára Pálková, nar. 1. 7. 2008, Na Včelíně
Ondřej Ratajský, nar. 7. 7. 2008, Okružní
Berenika Slováková, nar. 2. 7. 2008, Budovatelská
David Hrabovský, nar. 11. 7. 2008, Bří Jaroňků
Tomáš Hezucký, nar. 17. 7. 2008, K. Světlé, Prštné
Vít Martiško, nar. 13. 7. 2008, Malinová, Mladcová
Ondřej Čuda, nar. 9. 7. 2008, Budovatelská
Zuzana Mikšaníková, nar. 14. 7. 2008, M. Alše, Prštné
Vojtěch Klimek, nar. 8. 7. 2008, Ve Žlebech, Štípa
Karolína Špačková, nar. 1. 8. 2008, U Trojáku
Nikol Fujáčková, nar. 16. 7. 2008, Podlesí

TRNEČKA 2008
Již podeváté zazněly zrcadlovým sálem
ZUŠ Malenovice lidové písničky v podání
předškolních dětí. V listopadu minulého roku se tu sešly děti z dvanácti mateřských
škol Zlínska. Některé zpívaly bez doprovodu,
jiné doprovázela paní učitelka na klavír, či
tatínek na kytaru. Všechny děti oblékly lidový kroj a zazpívaly na jevišti před plným sálem do mikrofonu. Za svůj výkon si odnesly

trnkový koláč, který napekly paní kuchařky
z pořádající MŠ Malenovice, diplom a dřevěný symbol Trnečky, který vyrobili řezbáři
Hutěčkovi ze Želechovic.
V programu vystoupil dětský soubor
Zobáček a cimbálová muzika Malina ZUŠ
Malenovice, ve které hrají také některé bývalé tanečnice Zobáčku.
Závěr patřil společnému zpěvu učitelek
a ředitelek zúčastněných zpěvných mateřských škol a také učitelek z klubu důchodců, které se akce již tradičně zúčastnily.

Studenti pomohli Nikaragui
Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve
Zlíně reagovala na výzvu České pobočky mezinárodní humanitární organizace The OnenessHeart-Tears and Smilek a uspořádala sbírku
školních potřeb a hraček na pomoc dětem
v obci San Jacinto, která se nachází v nejchudší části Nikaragui.
Do této charitativní akce se zapojilo 84 dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců nejen
z Fakulty managementu a ekonomiky, ale také
z Fakulty humanitních studií.
Celkem se povedlo nashromáždit 168 bloků
a sešitů, 139 plyšáků, 2 krabice plné hraček
a 8 krabic kancelářských a zdravotnických potřeb.

V rámci této akce dobrovolníci připravovali
také 97 balíčků, které obsahovaly základní hygienické a školní potřeby (kartáček na zuby,
zubní pastu, mýdlo, obyčejnou tužku, pastelky, gumu, sešit A5 a 1 malou hračku). Do sbírky se zapojila také společnost Ditipo, a. s., která věnovala na tuto dobrou věc velké množství
svých výrobků (kancelářské potřeby, vzdělávací hry aj.).
Nashromážděné věci potěší děti ve škole
"Escola Sara Maria Parrales", kterou navštěvuje 1 300 žáků, a která slouží zároveň jako podpůrné vzdělávací centrum pro obyvatele z odlehlých oblastí Nikaraguy.
Hana Michlová

Píšete nám... Nejen mládí má svůj půvab
Seniorky z taneční skupiny Lady Sen vstoupily do druhého roku své činnosti. Tanečnice
se pravidelně schází každý týden v senior klubu Kvítková, kde se pod vedením Dany
Mědílkové připravují na svá vystoupení. Těmi

obohacují a zpestřují nejrůznější společenské
akce a přehlídky, na něž jsou stále častěji zvány. O tom, že nejen mládí má svůj půvab, a že
jejich akce mají smysl, svědčí roztleskané sály
a radost přihlížejících.
Katka Kopečná

Zlínská filharmonie
na přelomu roku
Rok 2008 byl pro naši filharmonii především
ve znamení festivalů. V květnu jsme uspořádali již 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Talentinum, který dává šanci mladým
koncertním umělcům. Ozdobou festivalu byl
koncert nynější "hvězdy" Gabriely Demeterové,
která kdysi začínala ve Zlíně právě na festivalu
Talentinum.
Vyvrcholením naší sezony pak byl 6. ročník
festivalu Harmonia Moraviae. Celkem deset
koncertů mělo společné motto "Lidský hlas
v proměnách". Jsem přesvědčen, že proměny
lidského hlasu v podání Gabriely Beňačkové,
Evy Urbanové, Hradišťanu s Jiřím Pavlicou,
chlapeckého sboru Boni Pueri a dalších nám
všem přinesly nádherné kulturní zážitky.
Velmi zajímavou zkušeností pro náš orchestr bylo uvedení představení Smrt Hippodamie
na začátku září v ukrajinském Lvově. Místní
publikum ocenilo toto představení velkými
ovacemi. Z dalších zahraničních zájezdů našeho orchestru v roce 2008 bych připomněl lednové turné v Německu, dvě dubnová vystoupení v partnerském městě Chorzowě, četná
vystoupení naší filharmonie na Slovensku
(Bratislava, Žilina) či v rakouském Tullnu.
V roce 2008 jsme rozšířili své účinkování do
dalších měst Zlínského kraje, abychom ukázali, že filozofií FBM je být filharmonií pro celý region - velmi dobrá spolupráce je především
s městy Kroměříž, Uherské Hradiště, ale také
s Holešovem, Luhačovicemi a dalšími.
A co nabídneme našim posluchačům v letošním roce? Vrcholem probíhající sezony jistě
bude koncert 29. března 2009 se světoznámým
violoncellistou Mischou Maiským, který má za
sebou vystoupení v nejprestižnějších koncertních síních a letos se kromě zlínského koncertu chystá namátkou na turné po Paříži,
Japonsku či Jižní Koreji.
V roce 2009 se naše filharmonie představí
na těch opravdu nejvýznamnějších českých
festivalech - 15. května 2009 poprvé v historii
zlínské filharmonie vystoupíme na Pražském
jaru, 8. června 2009 na Janáčkově máji
v Ostravě a 23. června 2009 na Smetanově
Litomyšli.
Pro letošní rok chystáme také nový projekt:
ve spolupráci se Zuzanou Lapčíkovou připravujeme představení Orbis Pictus, vokálně-instrumentální hudební kompozici na texty Jana
Ámose Komenského. Kromě naší filharmonie
se na představení bude podílet také jazzový
kvintet v čele se Zuzanou Lapčíkovou a Český
filharmonický sbor, který je považován za nejlepší pěvecký sbor v ČR. Premiéra se bude konat 22. června 2009 v Domě umění ve Zlíně
a všichni jste na ni srdečně zváni.
V první polovině letošního roku pak náš orchestr natočí komplet klavírních koncertů
Bohuslava Martinů, a to při příležitosti 50. výročí úmrtí tohoto velkého českého skladatele.
V letošním roce chceme také více spolupracovat s houslovou akademií Václava Hudečka,
o čemž svědčí účast naší filharmonie na zahajovacím koncertě 27. července 2009 v Luhačovicích.
V neposlední řadě zveme všechny naše posluchače na abonentní koncerty, na nichž
v průběhu celé sezony vystoupí řada zajímavých sólistů.
Závěrem bych Vám všem i Vašim blízkým ze
srdce popřál do roku 2009 především hodně
zdraví a pohody v osobním i pracovním životě.
Budu upřímně rád, pokud se setkáme na některém z koncertů naší filharmonie.
RNDr. Josef Němý, ředitel FBM, o.p.s.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ptáte se
Nejčastější dotazy občanů města, týkající
se svozu odpadu, zodpověděli představitelé
Technických služeb Zlín.
Proč není odvezen odpad (např. pytle
s trávou, matrace atd.), který občané odloží
u popelnic?
Běžnou reakcí bývá, že přece není takový
problém vzít navíc věci u nádoby (popelnice),
vždyť za odvoz si občané platí, mnohdy nemají
možnost odvozu.
Povinností občana je nadbytečný odpad, velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad odvážet
do sběrného dvora. Je možné se předem po telefonické domluvě dohodnout na odvozu nadbytečného odpadu za úplatu.
Vyhláška č. 2 ze dne 1. 7. 2007, čl. 4, odst. 1
Proč popeláři ručně neuvolní napěchované popelnice, když se celá napoprvé nevysype?
Při odkládání odpadu do nádob je nutno počínat si tak, aby nebylo zbytečně ztíženo provedení svozu odpadů. Zejména nezhutňovat odpad v nádobách, neodkládat do nádob
tekutiny, žhavý popel apod.
Popeláři nejsou povinni ručně vybírat nádoby (hrozí riziko infekčních chorob, poranění
atd.).
Vyhláška č. 2 ze dne 1. 7. 2007, čl. 4, odst. 2
Nemohou popeláři udělat pár kroků navíc,
pokud není popelnice přímo na svozové cestě, ale je například za brankou?
V den svozu odpadu je nutno nádoby na komunální odpad umístit na nezbytně nutnou dobu na přechodné stanoviště tak, aby nebylo
znemožněno či zbytečně ztíženo provedení svozu odpadů.
Vyhláška č. 2 ze dne 1. 7. 2007, čl. 4, odst. 3
Proč nezajistíte důsledný svoz odpadů i na
ulicích se zaparkovanými auty?
Špatně zaparkovaná auta znemožňují průjezd svozových vozidel a tím vývoz odpadových
nádob. Ze zákona o pozemních komunikacích
vyplývá, že řidič smí zastavit a stát tak, aby zůstal alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
metry pro každý směr jízdy. Zajištění dodržování správného parkování patří do kompetence
policie. Občané chtějí ale řešení po technických
službách. Pracovníci TSZ policii volají, ale svozové vozidlo nemůže čekat na vyřešení špatného parkování na místě. Pokračuje ve svozu a na
problémové místo se vrací při následném svozu
odpadů.
Zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích
Proč jste dnes nevyvezli tuto (moji) nádobu?
Po takovém dotazu se dispečink okamžitě
spojí s posádkou a často shledá, že nádoba byla vyvezena. Posléze se zjistí, že občan naplnil
popelnici bezprostředně po vývozu znovu. V poslední době se tento nešvar rozšiřuje.
Upozornění na závěr:
• Odbor městské zeleně Magistrátu města
Zlína nepatří pod Technické služby Zlín.
• Magistrát města Zlína, Odbor ekonomický,
je správcem poplatku za komunální odpad
a poplatek od obyvatel vybírá. Technické služby
Zlín jsou majiteli sběrných nádob a s nimi je
nutno domlouvat veškeré požadavky či změny
ohledně nádob. Jedná se o dva rozdílné úkony.
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Představujeme občanské sdružení Líska
První jarní den roku 2007 vzniklo občanské
sdružení, které nese název Líska - občanské
sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) ve Zlínském kraji.
Líska je skromný, houževnatý, odolný a vlídný
keř, který najdete v kterémkoliv koutku
Zlínského kraje, stejně jako organizace i osobnosti v Lísce sdružené (střediska a centra ekologické výchovy, ekoporadny, učitele, zaměstnance úřadů a dalších institucí v kraji). Líska
je nástupnickou organizací Stálé oborové konference EVVO ve Zlínském kraji. Posláním
Lísky je podpora a rozvoj EVVO, zvyšování environmentálního vědomí občanů a uplatňování
principů udržitelného života.
• Líska se již druhým rokem snaží o mapování a prezentaci osvětových, vzdělávacích a prezentačních akcí na území
Zlínského kraje a spravuje Krajský kalendář
akcí EVVO. Připravujete-li soutěž, zajímavou akci, program, projekt, seminář, tábor,
nebo máte informaci o lidech a organizacích, příklady dobré praxe či nabídku, kterou je škoda ponechat si pro sebe, prosím,

pošlete ji na adresu infoevvo@seznam.cz.
• Líska rozesílá přibližně jedenkrát za 2 týdny tzv. "infobalíčky". Obsahují převážně pozvánky na vzdělávací akce, na akce pro děti
a mládež, informace o změnách v legislativě,
o dění v oblasti EVVO a neziskového sektoru,
o vyhlašovaných grantech, publikacích, pomůckách apod. Informace najdete i na webu
www.liska-evvo.cz.
• Na seminářích, konferenci a veletrhu
k EVVO Líska zprostředkovává praktické
ukázky výukových programů, projektů a aktivit do výuky i pro zájmové vzdělávání, dále
ukázky i prodej materiálů a pomůcek, zázemí
pro výměnu zkušeností a vzájemné poznávání
organizací.
• Máte-li chuť a zájem pracovat na rozvoji
své organizace, získat nové vědomosti, dovednosti a poznat kolegy z oboru, přijměte pozvání Lísky a staňte se účastníky již III. cyklu
dvouletého vzdělávacího kurzu "Vzdělávání
SEV a NNO". Více na www.liska-evvo.cz (uvedeno se souhlasem předsedkyně o.s., Mgr. Ivy
Koutné).
OŽPaZ

DEN PRO LEPŠÍ ZAHRADU
Na podzim se stromy zbarví do nádherných
pastelových barev, jejichž pestrost doplňují plody zrajících jeřabin, švestek a jabloní. Podzimní
období je také časem, kdy je možné stromy
a vybrané druhy rostlin sázet. A to vše je důvodem k oslavě - k oslavě Dne stromů. Ten se od
roku 2000 opět vyhlašuje i v České republice,
a to 20. října. Dům dětí a mládeže Astra Zlín se
s radostí připojil k této akci, kterou ve Zlínském
kraji podnítilo občanské sdružení pro EVVO
Líska.
Také naše zahrada na Jižních Svazích potřebuje pravidelnou péči. Na podzim jsme společně
s dětmi z našich kroužků Meteomráček a Terarista sázeli cibuloviny, které, jak doufáme, rozzáří na jaře zahradu paletou veselých barev.
Jak jsme k sazenicím přišli? Každé jaro na
nejrůznějších místech v našem městě, na náměstí a v parcích, kvetou jejich sestřičky a bra-

tříčci, které vysázeli pracovníci Magistrátu města Zlína, Oddělení městské zeleně. Letos nám
dvě stě z nich darovali, abychom jim pomohli do
půdy, ještě než začne první mráz.
Práce byla velmi těžká, půda byla tvrdá
a chvilku trvalo, než jsme přišli jak na to.
Provázkem děti naznačily linku, a pak už jen
hloubily, vydlabávaly, objevovaly různé živočichy, ale také umělé hmoty a další odpad.
Nakonec cibulku správně umístili do důlku, zasypali ji drnem hlíny a trávy.
Z počátku bylo patrno, že většina dětí nemá
s touto prací zkušenosti. Postupem času a s přibýváním zasazených cibulí jim práce šla čím
dál lépe od ruky. Celá akce proběhla na výbornou s hvězdičkou a s dobrým pocitem zúčastněných dětí, které tak pomohly přírodě při příležitosti Dne stromů.
Mgr. Michaela Ordeltová

VYHODNOCENÍ SBĚRU BIOODPADU NA PODVESNÉ
Zkušební "Projekt
pilotního sběru bioodpadů" probíhal
v městské části
Podvesná IV až
Podvesná XVII od
května do října
2008. Na konci listopadu 2008 se uskutečnilo veřejné setkání s občany Podvesné, kde
náměstek primátorky Hynek Steska a ředitel
Technických služeb Zlín František Kostelník
seznámili občany s výsledky projektu a s vyhodnocením dotazníku. Zároveň poděkovali
občanům za ochotu a svědomitost při třídění
další složky komunálního odpadu.
Dotazník byl rozdán každé z 503 domácností na Podvesné. Celkem na něj odpovědělo 176
domácností. Z dotazníkového průzkumu, který
provedli pracovníci Odboru životního prostředí
a zemědělství, vyplynulo, že 85 % občanů
Podvesné je velmi spokojeno s navrženým
systémem sběru bioodpadu a 90 % má zájem
pokračovat v třídění i v budoucnu. Občané byli
dotazováni, zda by měli zájem kompostovat na
své zahrádce (pro - 23 %) nebo zda by chtěli zřídit místní kompostárnu (pro - 14 %). Občané by

tyto možnosti uvítali v kombinaci s již navrženým systémem, jelikož kompost využijí na své
zahrádce. Finančně by se na sběru bioodpadu
chtělo podílet 31 % obyvatel. Z podnětů vzešla
individuální potřeba větších nádob jak na bioodpad, tak i na komunální odpad. Při rozšiřování sběru bioodpadu v dalších částech města
s tímto bude počítáno. Zápach z nádob, na který si občané stěžovali, byl způsoben ukládáním
mokrého bioodpadu. V důsledku vysokých letních teplot pak bioodpad začal zahnívat.
Prostřednictvím nejmodernějších nádob na
bioodpad typu "Compostainer" bylo během 13
svozů sebráno celkem 115 t biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Při celkovém počtu 1 355 obyvatel Podvesné vychází
množství sebraného BRKO na jednoho obyvatele cca 85 kg za třídící období. Největší množství se svezlo v měsíci červnu - 27 t bioodpadu.
Rozborem komunálního odpadu bylo zjištěno,
že se bioodpad i nadále objevuje v nádobách na
domovní odpad (cca 25 %) a je tedy prostor pro
další zlepšení třídění. V roce 2009 se bude ve
sběru bioodpadu na Podvesné pokračovat.
Občanům byl rozdán kalendář s plánovanými
svozy.
OŽPaZ

CHYTŘE NA ENERGII
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 části Louky a Podhoří.

Co přinesl rok 2008 v projektu Energy in Minds?
Protože šlo o třetí rok pětiletého projektu, v centru pozornosti organizátorů
byla především realizace akcí, které byly připraveny v prvních dvou letech.
Bylo také nutno získat pro ně investory, neboť dotace vždy pokrývá jen malou část celkových nákladů. Slouží spíše jako "třešnička na dortu" pro ty, kdo
se rozhodnou s vynaložením nemalých
vlastních prostředků udělat něco pro
životní prostředí a rovněž pro úsporu
svých budoucích nákladů za energie,
které nepochybně dále porostou.
Největší dosud realizovanou investicí
je velkoplošná solární (fotovoltaická)
elektrárna o výkonu 201 kW, instalovaná v květnu 2008 v prostorách skládky
komunálního odpadu Suchý důl. Protože skládka není nijak lákavým prostředím a těžko by se hledalo jiné
uplatnění i pro její rekultivovanou část,
je solární elektrárna, které nevadí zápach ani hluk, velmi rozumným řešením. Další velkou investicí byl solární
systém, který od června 2008 ohřívá
vodu v krytém padesátimetrovém bazénu zlínských lázní. Podrobně jsme
o něm psali v listopadovém čísle
Magazínu Zlín. Úspory tepla i elektrické energie přináší také modernizace
výměníkových stanic na sídlišti
Podhoří, realizovaná společností Teplo
Zlín, a.s.
Projekt Energy in Minds! ale neznamená jen tyto velké investice. Jeho důležitou součástí je také např. zateplování rodinných domků. Bohužel právě to
je dotováno jen z velmi malé části
(zpravidla jde o 5 - 8 % celkových vynaložených nákladů). Evropská komise
zde vychází z předpokladu, že úspory
dosažené snížením spotřeby tepla spolu se zvýšením tepelné pohody v interiéru jsou pro investora mnohem významnější než samotná dotace. Navíc
taková komplexní rekonstrukce zpravidla znamená zlepšení vzhledu domu
a přináší i další výhody. Příkladem jsou
manželé Puškárovi, kteří svůj rodinný
domek v Loukách nedávno zrekonstruovali právě v rámci projektu Energy in

Minds! I když hlavním záměrem byla
oprava fasády a výměna oken, po dohodě s koordinátory projektu se rozhodli vynaložit další prostředky také na
zateplení podlahy přiléhající k zemině
(dům je nepodsklepený) a stropu nad
horním podlažím tak, aby jejich dům
po rekonstrukci splňoval přísná kritéria projektu. Zeptali jsme se paní
Puškárové, zda vynaložených prostředků nelituje.
"V žádném případě. Platby za plyn,
kterým topíme, byly rok od roku větší.
Nebylo také možné vyhřát dům rovnoměrně. Velmi nás obtěžoval i hluk z ulice, která vede přímo pod okny.
Zateplení fasády polystyrenem o tloušťce 10 cm a výměna starých dřevěných
oken za okna s izolačním dvojsklem
v pětikomorovém plastovém rámu se
okamžitě projevily tím, že vnitřní povrch stěn zůstával teplý i v těch nejstudenějších dnech. O snížení hluku z ulice ani nemluvě. Aby byla teplá také
podlaha spodního patra, rozhodli jsme
se ji rozbourat a vložit do ní 8 cm polystyrenu. To byla asi nejnáročnější
část celé rekonstrukce. A aby teplo
neutíkalo stropem, zateplili jsme jej
24 cm silnou vrstvou minerální vlny."
Na otázku, jak byli spokojeni s prací
dodavatelské firmy a jak se žije v zatepleném domě, paní Puškárová odpovídá: "S dodavatelem (místní firmou
HVJ, s. r. o.) jsme byli velmi spokojeni,
kvalita prací a rychlost provedení nás
mile překvapily. A výsledek - úspora
tepla při vytápění - je dokonce větší,
než jsme předpokládali."
Pro upřesnění: Výpočtová úspora
tepla dle technicko-ekonomické studie
provedené pro dům Puškárových je
35 % ve srovnání se stavem před rekonstrukcí. Kolik bude činit ve skutečnosti, ukáže vyhodnocení, které bude
provedeno v závěrečné fázi projektu na
základě měsíčních odečtů skutečně
spotřebovaného plynu. V úvahu budou
samozřejmě brány také konkrétní klimatické podmínky ve sledovaném období.
-lf-

Kde najdete obchody a sluÏby?
JUDr. EVA PAVLÍČKOVÁ,
ADVOKÁTKA
Poskytování právních služeb ve všech oblastech práva.
Převody nemovitostí, zakládání a změny
obchodních společností, sepis smluv,
právní poradenství.
Kancelář: Zlín, Štefánikova 458, tel./fax:
577 158 983; tel.: 608 113 555
www.ak-pavlickova.cz.
POD JEDNOU STŘECHOU
Kadeřnictví tel.: 605 540 183
Pedikúra 150 Kč, manikúra s lakováním
110 Kč, thaj. masáže nohou 210 Kč.
Tel.: 724 128 155
Modeláž nehtů 500 Kč, doplnění 300 Kč,
p-shine 150 Kč, tel.: 732 229 499
Salon najdete za divadlem mezi firmami
Lošák a Hanák, T. Bati 3672, ve Zlíně.
Salon Romance nabízí kvalitu za přijatelné ceny.
BYTOVÝ ARCHITEKT
ING. MIROSLAV KOVÁČ
Ateliér - Voženílkova 5561 (nad bývalou
točnou trolejbusu č. 8 na JS)
Otevřeno: út, čt 13-18 hod.
Kontakt: tel.: 605 165 367, www.bytovyarchitekt.eu
NOVÉ SLUŽBY V KADEŘNICTVÍ LADA
(U I. SEGMENTU)
Kosmetika tel.: 737 081 710
Masáže tel.: 737 686 698
Body estetika-Body Term - přístroj na zeštíhlování a formování postavy
Tel.: 774 057 717
Dámské, pánské a dětské kadeřnictví, pedikúra, nehtová modeláž
PRODEJNA EPITA - DD
Nově otevřená prodejna pro ženy po ablaci prsu nabízí kompenzační pomůcky, paruky, cvičební pomůcky, spodní prádlo,
plavky.
Kontakt: roh ul. U Splavu 2445/1 a třídy
2. května, u trolejbusové zastávky Kúty,
linky č. 2, 8, 9, jezdící směrem od
a k Baťově nemocnici.
Tel.: 724 486 044, www.epita-dd.cz
SEE YOU! ENGLISH
- JAZYKOVÁ ŠKOLA ANGLIČTINY
Rozmluvíme Vás! Přijďte se zdarma podívat do našich kurzů v centru Zlína.
Firmám zajistíme výuku ve vlastních nebo
našich prostorách.
Vytvoříme vám kurz dle vašich představ.
Nyní přihlášky na únor - červen.
Kontakt: tel.: 724 237 745,
e-mail: seeyou@seeyou.cz (Mgr. R. Molová)
nebo na našich stránkách www.seeyou.cz.
ÚPRAVY ODĚVŮ
EVLA Eva Vráblíková a Vladimíra Segeťová
Úpravy všech oděvů, krácení sukní a kalhot do dvou dnů bez příplatku.
Provozovnu najdete v hotelu Moskva,
nám. Práce 2512, 4. etáž, dveře čís. 420.
Otevřeno od 9 do 16 hodin
Kontakt: tel.: 577 560 420
Inzerce
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ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ
MŠ ZLÍN – ŽELECHOVICE

KOMENSKÝ BY SE RADOVAL

Mateřskou školu Zlín, Podřevnická 405, najdete na břehu řeky Dřevnice, na rozhraní částí Želechovic a Lužkovic. Provoz MŠ je od 6.00
do 16.00 hodin. Mateřská škola je dvoutřídní
s kapacitou 60 dětí, které jsou do tříd rozděleny podle věku a zralosti. Vzdělávací činnost je

Mateřská škola Slovenská v Londýně

založena na metodách přímých zážitků, využívá
dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti
k individuální práci s vytvořením podmínek pro
činnost dítěte. Cílem je vytvořit školu plnou
smíchu a pohody.
JAK TO VE "ŠKOLCE" CHODÍ
V mateřské škole začíná den většinou společným ranním povídáním v kruhu. Děti se učí
předávat si slovo, nepřekřikovat se, naslouchat
druhému.
Vypráví si zážitky nebo se vyjadřují k tématu, které navodí učitelka či jiné dítě. Je snaha
den ve škole přizpůsobit věku a individualitě dítěte.Všechny činnosti na sebe nenásilně navazují. V průběhu týdne se děti přiměřeně svému
věku seznamují s vědomostmi z různých oblastí lidské činnosti a osvojují si nové poznatky.
Dostatek času je věnován pohybovým aktivitám, v herně, na školní zahradě či v přírodě.
VÝŽIVA DĚTÍ
Probíhá podle zásad zdravé výživy. Pitný režim je zajištěn po celý den a do jídelníčku jsou
zařazována jídla racionální výživy i krajové speciality. Starší děti si polévku nalévají samy
a o velikosti porce se domlouvají s kuchařkou.
Jsou vedeny ke správné kultuře stolování.
Nedílnou součástí života školy jsou tradice,
které jí dodávají charakteristické rysy: Mezi ně
patří seznámení s životem našich předků - výlety do skanzenů ve Strážnici, Rožnově či
Modré, tvořivé dny v období vánočních a velikonočních svátků, podzimní slavnosti, masopustní karneval, posezení ke Dni matek. Pořádány
jsou také výlety do blízkého okolí - Vizovic
a Lešné. Tradicí se stalo pasování předškoláků
za přítomnosti rodičů.
AKTIVITY ŠKOLY
Mezi hlavní aktivity školy patří předplavecký
výcvik, škola v přírodě, pohybové aktivity - DOMINO, ekologická výchova ve spolupráci
s Ekocentrem Čtyřlístek - klub Kukadla
a Jitřenka, seznámení s počítačem - programy
pro předškolní děti a logopedická prevence v logopedickém kroužku.
Kontakt:
Mateřská škola Zlín, Podřevnická 405,
763 11 Zlín,
tel.: 577 901 941,
e-mail: hana.slovackova@volny.cz
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Jan Amos Komenský by měl určitě radost, kdyby zjistil, že jeden z nejdůležitějších
evropských vzdělávacích programů nese jeho jméno. Ještě víc by ho asi potěšilo, jak
prospěšné může být získání některého z grantů Comenius. O tom by mohly vyprávět
paní ředitelka a učitelky z mateřské školy na ulici Slovenská 1808 ve Zlíně, které se
v říjnu 2008 vrátily z Londýna nabité nápady a nadšením z prvního setkání projektu
Comenius - partnerství škol.
Grant se jim podařilo získat ve velké konkurenci, protože o něj žádají kromě mateřských
i základní a střední školy. Na začátku všeho
byla spolupráce s Katedrou anglického jazyka
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, která zprostředkovala kontakt
s ředitelem dvou mateřských škol ve Švédsku.
Na přípravnou schůzku do České republiky už
přijeli i učitelé z Londýna. Několikadenní tvrdá
práce, u které nezbyl čas ani na prohlídku
města (i ochutnávka moravských vín probíhala v penzionu u počítačů), přinesla své ovoce.
Projekt s názvem PAN, zaměřený na zdravý životní styl, byl schválen ve všech zúčastněných
zemích. Bude trvat dva roky, česká školka spolu s asociovaným partnerem - Katedrou anglického jazyka na PdF UP, na něho získala 16 000
eur. Každá z partnerských školek bude postupně hostitelem týdenního setkání, kterého
se zúčastní učitelé z ostatních zemí.
Cílem není jenom poznat, jak se pracuje na
mateřských školách v cizině, ale každá ze zemí
si zvolila oblast, která je jí nejbližší - ochrana
životního prostředí, sportovní aktivity a zdravý
životní styl, a v rámci této oblasti nabídne činnosti, které se budou zkoušet v ostatních školkách. První schůzka projektu proběhla v říjnu
2008 v Londýně. Dojmy z ní by se daly nejlépe
popsat příhodným anglickým výrazem - "eye
opening experience", zkušenost, která otevírá
oči. Zdánlivé maličkosti najednou vypadají
úplně jinak. Výchova k multikulturalismu,
u nás zatím spíše teoretická, získá zcela jiný
rozměr ve školce, kde jsou děti 36 různých národností. Pak je jenom přirozené, že knihy ve
školní knihovničce jsou z různých koutů světa
a panenky na hraní mají různou barvu pleti.
Českého návštěvníka uvyklého na (mnohdy
nesmyslně přísné) hygienické předpisy v mateřských školách musí nutně šokovat, že se

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ ZLÍN, OKRUŽNÍ 4685
- 16. ZŠ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
Pro rodiče budoucích prvňáčků se koná ve
čtvrtek 7. 1. Den otevřených dveří.
Škola nabízí možnost zhlédnutí vyučování
v prvních třídách v 8, 9 a 10 hodin a také prohlídku celé školy. Zápis do 1. tříd proběhne
v pátek 16. 1. od 13 do 18 hodin.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN,
SLOVENSKÁ 3076
Den otevřených dveří se koná v úterý 13. 1.
od 8 do 17 hodin. Vstup do školy bude umožněn vchodem v pavilonu C (1. stupeň a školní
družina) a hlavním vchodem do budovy školy.
Zápis do I. tříd proběhne v pátek 16. 1. od
13 do 18 hodin. Ve školním roce 2009/2010
škola plánuje otevření speciální logopedické
I. třídy. U zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Kontakt:
tel.: 577 006 523, www.zsslovenska.eu.

děti celý den nepřezouvají a přebíhají ze zahrady do třídy a zpátky, a že se před spaním nepřevlékají do pyžam. Stejně nečekané je pískoviště na zemi uprostřed třídy, do kterého děti
čile nalévají vodu z vodovodu.
Obě londýnské školky, které se účastní projektu, neznají termín feminizace školství, protože v pracovním kolektivu je 50 % mužů.
Systém, který umožňuje přijímat kromě kvalifikovaných učitelů také tzv. asistenty, znamená, že jeden dospělý pracuje se skupinou nejvýše pěti dětí.
Londýnská schůzka se setkala nejen s nečekaným zájmem novinářů (překvapeni byli i samotní organizátoři), ale také s velkým ohlasem
u politických představitelů města. Oficiální recepce se zúčastnili kromě vedoucí odboru školství také starostové Islingtonu a Barnettu dvou okrsků, odkud jsou partnerské školky.
Mluvilo se o tom, jak důležitá jsou setkání učitelů z různých zemí, protože to zúčastněným
brání upadnout do pasti tzv. "kulturního relativismu", kdy nám to, co je běžné u nás, začne
připadat jako běžná norma, jako něco, co je
všeobecně platné.
To nakonec v různých obměnách zaznívalo
znovu a znovu - že výměna zkušeností a vhled
do jiné kultury je ve svém důsledku daleko přínosnější a podstatnější než např. nákup učebních pomůcek nebo nejmodernějších počítačů.
Další pracovní schůzka se uskuteční v květnu 2009 v České republice, tematicky bude
tentokrát zaměřena na zdravý životní styl.
Podnětů, zkušeností a překvapení bylo za těch
pár dnů v Londýně spousta. Učitelky z mateřské školy na Slovenské se o ně velmi rády podělí se všemi, které to bude zajímat, i s těmi,
kdo o podání žádosti o projekt Comenius uvažují, ale zatím nenašli odvahu.
Jana Moučková a Alexandra Hubáčková

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
PRVŇÁČKŮ
Základní škola Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114 (4. ZŠ Zálešná),
pořádá v úterý 6. ledna výběrové řízení
do 1. třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy (nejde o zápis).
V ročníku jsou paralelně vedle sebe
třídy s rozšířenou výukou VV i běžné
třídy. Děti si s sebou přinesou 3 - 5 výkresů z MŠ a pastelky. Malují na formát A3.
Kontakt:
tel.: 577 044 711, 577 044 718,
e-mail zskomjedna@zlinedu.cz,
www.zskomjedna.zlinedu.cz
Mgr. Ilona Garguláková,
ředitelka školy

ZLÍNSKÝ HOKEJ SLAVÍ 80 LET!
S příchodem nového roku si ve
Zlíně připomeneme kulatých osmdesát let od založení zdejšího hokejového týmu. Podobnými úspěchy, jako
má lední hokej, se ve Zlíně nemůže
pochlubit žádný kolektivní sport.
Zlínský hokej vychoval řadu skvělých
hokejistů, kteří získali vavříny na
olympijských hrách, mistrovství světa. V sezoně 2003/2004 získali hokejisté z Baťova města dokonce historický extraligový titul! Připomeňme
si ve dvou částech historii zlínského
hokeje, který své počátky začal psát
v lednu 1929.
Hokejový klub vydá při příležitosti
významného jubilea v pátek 16. ledna
při extraligovém zápase s Litvínovem
mimořádné vydání Zlínského buly,
které bude věnováno právě významnému jubileu tohoto úspěšného sportu
ve Zlíně.
JAK TO VŠECHNO ZAČALO?
Počátky ledního hokeje ve Zlíně se
datují od roku 1929, kdy byl založen
klub SK Baťa Zlín. Mužstvo nového
hokejového oddílu sehrálo 13. ledna
1929 své historicky první utkání se
Sokolem Kroměříž a prohrálo 2:7.
V dalších letech se stal lední hokej
jedním z nejoblíbenějších sportů ve
Zlíně a získával stále více příznivců.
Bohužel však byl odkázán na milost
a nemilost počasí, které mu nebylo
zvláště
nakloněno.
V
sezoně
1930/1931 sehráli hokejisté celkem
šest zápasů, z toho pět utkání bylo
odehráno ve Zlíně a jedno v Kroměříži.
Mužstvo v této sezoně bojovalo ve druhé třídě a připravovalo se na postup
do nejvyšší soutěže. To se podařilo
hned v následující sezoně, kdy po sehrání pěti utkání druhé třídy bývalé
hanácké hokejové župy mužstvo dobylo první místo a postoupilo do první
třídy s osmi body a poměrem branek
7:4.
ZRÁNÍ ZLÍNSKÉHO HOKEJE
Rok od roku vzrůstal mezi zlínskou
mládeží zájem o lední hokej. V roce
1936 byla již naplno rozehrána soutěž
jednotlivých táborů mladých zlínských mužů. Uvedený rok však byl
pro zlínský hokej jedním z nejméně
příznivých. Led prakticky vydržel bez
přestávky pouze týden, a tak byli nuceni hokejisté prvního mužstva odehrát pět utkání v jediném týdnu. První
zápas v Kroměříži byl přátelský
a skončil nerozhodně 1:1. V roce 1937
byla příroda hokeji více nakloněna,
a tak SK Baťa sehrál celkem 12 zápasů. Pohnuté válečné události následujících let mnoho příležitostí k provozování ledního hokeje nedávaly.
STÁLE NA PŘÍRODNÍM LEDĚ
Zlínský hokej i po pohnutých letech
vegetoval pouze na přírodním ledě.

V ročence ZSJ Svit z roku 1949 se
opět konstatuje, že lední hokej ve
Zlíně vzdychá a dívá se směrem
k Ostravě, Brnu, Olomouci, Jihlavě,
i dále do zemí českých a slovenských,
kde všude již našli způsob, jak úroveň
ledního hokeje zvýšit. První mužstvo
ještě před vytvořením Gottwaldovského kraje bojovalo o titul mistra hanácké župy se Sokolem Těšetice a prohrálo 2:9. Dochází ke změně názvu,
v roce 1945 se klub přejmenoval na
ZK Baťa Zlín, o tři roky později na
Sokol Botostroj Zlín. V roce 1949 je
město Zlín přejmenováno na Gottwaldov. Více nám napovídá kronika
TJ Spartak Gottwaldov, který byl založen v roce 1952 z hráčů oddílů SK
Prštné a SK Letná, zaměstnaných
v ZPS. Hráči Svitu přešli do TJ Jiskra.
V sezoně 1952/1953 hrálo 2. mužstvo
bývalého Spartaku Gottwaldov v okresním přeboru. Všechna utkání byla sehrána na kluzišti
vybudovaném brigádnicky na hřišti v Prštném. Zároveň byly zahájeny přípravné práce pro vybudování umělé plochy
v místě dnešního
zimního stadionu.
Svá utkání hrál TJ
Spartak na kluzišti
v Prštném a TJ
Jiskra na Podvesné. V sezoně 1954/1955 se po sportovní stránce doslova opakovala historie uplynulé sezony, neboť A mužstvo
opět zvítězilo v severní skupině krajského přeboru, ale ve finále podlehlo
Jiskře Chropyně.
MEZI ELITU
Sezona 1957/1958 byla přelomem
v rozvoji gottwaldovského hokeje, neboť město se dočkalo zimního stadionu. Po několika letech očekávání přízně přírody byla konečně na světě
vlastní umělá ledová plocha. Sezona
přinesla rovněž i první významný výsledek Spartaku, který v přípravném
utkání zdolal účastníka 1. ligy
Spartak Praha Sokolovo v kompletní
sestavě 7:6. Také mužstvo Jiskry bojovalo výborně. V této sezoně však
projevy přízně k oddílům Jiskry
a Spartaku začaly mít příznaky nezdravého klubismu, přecházejícího až
k zaslepenému fandovství. Proto závěrečné boje o postup do divize přestaly
být jen sportovní záležitostí, a tak po
bezvýsledných jednáních byl na žádost převážné většiny gottwaldovských závodů, škol a složek Národní fronty ustanoven přípravný výbor
pro novou sloučenou Tělovýchovnou jednotu Gottwaldov. V sezoně
1958/1959 bylo započato v přípravách na novou soutěž i s novým názvem TJ Gottwaldov.

NEJISTÁ LÉTA,
POSTUPY A SESTUPY
Gottwaldovští hokejisté sice slavně
postoupili do nejvyšší soutěže, ale zaplatili krutou nováčkovskou daň
a skončili na posledním místě. Soutěž
tenkrát vyhrál po celá šedesátá léta
neporazitelný tým RH a později ZKL
Brno. Hokejisté TJ se logicky po sezoně propadli do nižší soutěže a dva roky se snažili o postup zpět mezi elitu.
Povedlo se jim to v sezoně 1962/1963.
Sezona 1963/1964 znamenala začátek lepších časů pro gottwaldovský
klub a udržení se v nejvyšší soutěži.
V následujících letech bojoval nedávný nováček statečně mezi prvoligovými starousedlíky a zaznamenal dokonce mírný vzestup. V sezoně
1964/1965 skončila TJ Gottwaldov
na devátém místě, ale Gottwaldovští
mohli být v tabulce mnohem výše.
V dalším ročníku ligy se počet účast-
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níků zúžil na deset a Gottwaldov si
oproti loňské sezoně ještě o jedno místo polepšil a skončil osmý.
Sezona 1966/1967 znamenala nástup jihlavské Dukly na prvoligový
trůn, TJ Gottwaldov zopakoval své
umístění z minulého ročníku a osmým
místem si zajistil nejvyšší soutěž i na
příští rok. Ročník 1967/1968 znamenal úspěch v podobě šestého místa.
Mužstvo Gottwaldova za sebou nechalo
i takové týmy, jakým byl Litvínov,
Pardubice či Košice. Další ročník už tak
úspěšný nebyl. Gottwaldovští hráči
uhájili předposlední místo a tím i první
ligu pro další sezonu, ale ukázalo se, že
to byla jen labutí píseň klubu od řeky
Dřevnice. V sezoně 1969/1970 skončil
tým na poslední příčce a po šesti letech
se opět podíval mezi druholigisty.
První liga v roce 1970 byla zahájena
s jiným hracím systémem, ke slovu se
poprvé v historii dostaly vyřazovací
boje. Přílišnou oblibu to nepřineslo,
a tak od play off bylo upuštěno a liga
se hrála opět tradičním způsobem. TJ
Gottwaldov se do první ligy podíval
v sezoně 1971/1972, bylo to ovšem
opět pouze na rok. Nejinak se hráčům vedlo v sezonách 1974/1975
a 1976/1977, kdy se jako nováčci
umístili opět na posledním místě
a museli znovu o úroveň níže.
Roman Ordelt
(Pokračování příště)
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U N I V E R Z I TA T O M Á Š E B AT I I N F O R M U J E

Bakalářské studijní programy a obory pro akademický rok 2009-2010
FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
BSP - Bakalářské studijní programy
(titul Bc.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Chemie a technologie materiálů (6 semestrů)
Studijní obor - Chemie a technologie materiálů
Studijní obor - Inženýrství ochrany životního prostředí
• Studijní program - Chemistry and
Materials Technology (6 semestrů)
Studijní obor - Chemistry and Materials
Technology
• Studijní program - Chemie a technologie potravin (6 semestrů)
Studijní obor - Chemie a technologie potravin (studium jen ve Zlíně)
Studijní obor - Chemie a technologie potravin se zaměřením: Technologie mléka
a mléčných výrobků (studium jen v Kroměříži)
Studijní obor - Chemie a technologie potravin se zaměřením: Konzervárenské technologie (studium jen v Bzenci)
Studijní obor - Chemie a technologie potravin se zaměřením: Kosmetika a technologie výroby kosmetických a hygienických
přípravků (studium jen ve Zlíně)
Studijní obor - Technologie a řízení
v gastronomii (studium jen v Kroměříži
a v Bzenci)
• Studijní program - Procesní inženýrství (6 semestrů)
Studijní obor - Technologická zařízení
(studium i ve Vsetíně)
• Studijní program - Ekonomika a management (6 semestrů)
Studijní obor - Logistika a management
(studium jen v Uherském Hradišti
a v Prostějově)
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Chemie a technologie materiálů (6 semestrů)
Studijní obor - Chemie a technologie materiálů
• Studijní program - Chemie a technologie potravin (6 semestrů)
Studijní obor - Technologie a řízení
v gastronomii (studium jen v Kroměříži
a v Bzenci)
• Studijní program - Procesní inženýrství (6 semestrů)
Studijní obor - Technologická zařízení
FAKULTA
MANAGEMENTU A EKONOMIKY
BSP - Bakalářské studijní programy
(titul Bc.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Ekonomika a management (6 semestrů)
Studijní obor - Management a ekonomika
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Studijní obor - Marketing*
Studijní obor - Finanční řízení podniku*
* studijní obory uskutečňované ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou ve Zlíně a Obchodní akademií Tomáše
Bati ve Zlíně
• Studijní program - Hospodářská politika a správa (6 semestrů)
Studijní obor - Veřejná správa a regionální rozvoj
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Ekonomika a management (6 semestrů)
Studijní obor - Management a ekonomika
Studijní obor - Marketing*
Studijní obor - Finanční řízení podniku*
* studijní obory uskutečňované ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou ve Zlíně a Obchodní akademií Tomáše
Bati ve Zlíně
• Studijní program - Hospodářská politika a správa (6 semestrů)
Studijní obor - Veřejná správa a regionální rozvoj
FAKULTA
MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ
BSP - Bakalářské studijní programy
(titul Bc., BcA. )
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Mediální a komunikační studia (6 semestrů), (titul Bc.)
Studijní obor - Marketingové komunikace
• Studijní program - Výtvarná umění
(6 semestrů), (titul BcA.)
Studijní obor - Klasická animovaná tvorba (uskutečňovaný na Vyšší odborné škole
filmové ve Zlíně)
Studijní obor - Multimedia a design (studium v ateliérech Animovaná tvorba,
Audiovize, Design obuvi, Design oděvů,
Design skla, Grafický design, Prostorová
tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design a Vizuální komunikace)
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Mediální a komunikační studia (6 semestrů), (titul Bc.)
Studijní obor -Marketingové komunikace
• Studijní program - Výtvarná umění
(6 semestrů), (titul BcA.)
Studijní obor - Multimedia a design (studium v ateliérech Animovaná tvorba,
Audiovize, Design obuvi, Design oděvů,
Grafický design, Prostorová tvorba,
Průmyslový design, Reklamní fotografie)
FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY
BSP - Bakalářské studijní programy
(titul Bc.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Chemické a procesní inženýrství (6 semestrů)

Studijní obor - Chemické a procesní inženýrství
• Studijní program - Inženýrská informatika (6 semestrů)
Studijní obor - Automatické řízení a informatika
Studijní obor - Informační technologie
Zaměření - Informační technologie (možno studovat i v Přerově)
Studijní obor - Informační technologie
Zaměření - Informační technologie
v podnikové praxi
Studijní obor - Bezpečnostní technologie,
systémy a management
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Inženýrská informatika (6 semestrů)
Studijní obor - Automatické řízení a informatika
Studijní obor - Informační technologie
Studijní obor - Bezpečnostní technologie,
systémy a management (možno studovat
i v Praze)
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
BSP - Bakalářské studijní programy
(titul Bc.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Filologie (6 semestrů)
Studijní obor - Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Studijní obor - Německý jazyk pro manažerskou praxi
• Studijní program - Philology
(6 semestrů)
Studijní obor - English for Business
Administration
• Studijní program - Specializace v pedagogice (6 semestrů)
Studijní obor - Sociální pedagogika
• Studijní program - Ošetřovatelství
(6 semestrů)
Studijní obor - Všeobecná sestra
• Studijní program - Porodní asistence
(6 semestrů)
Studijní obor - Porodní asistentka
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Specializace v pedagogice (6 semestrů)
Studijní obor - Sociální pedagogika (studijní program uskutečňuje FHS UTB ve
Zlíně a IMS Brno na základě společné akreditace)
Studijní obor - Učitelství odborných
předmětů pro střední školy
• Studijní program - Ošetřovatelství
(6 semestrů)
Studijní obor - Všeobecná sestra
Více informací naleznete na
www.utb.cz

Navazující magisterské studijní programy a obory pro akademický rok 2009-2010
FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
MSP - Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Chemie a technologie materiálů (4 semestry)
Studijní obor - Inženýrství ochrany
životního prostředí
Studijní obor - Inženýrství a hygiena
obouvání
Studijní obor - Inženýrství polymerů
Studijní obor - Materiálové inženýrství
Studijní obor - Materiálové inženýrství se zaměřením: Sklo a keramika
Studijní obor - Řízení technologických rizik (studium jen v Uherském
Hradišti)
• Studijní program - Chemistry and
Materials Technology (4 semestry)
Studijní obor - Polymers Engineering
• Studijní program - Chemie a technologie potravin (4 semestry)
Studijní obor - Technologie, hygiena
a ekonomika výroby potravin
Studijní obor - Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky
Studijní obor - Chemie potravin a bioaktivních látek
• Studijní program - Procesní inženýrství (4 semestry)
Studijní obor - Konstrukce technologických zařízení
Studijní obor - Výrobní inženýrství
Studijní obor - Řízení jakosti
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Chemie a technologie materiálů (4 semestry)
Studijní obor - Technologie a management
• Studijní program - Chemie a technologie potravin (4 semestry)
Studijní obor - Technologie, hygiena
a ekonomika výroby potravin
• Studijní program - Procesní inženýrství (4 semestry) nově také v kombinované formě
Studijní obor - Konstrukce technologických zařízení
Studijní obor - Výrobní inženýrství
Studijní obor - Řízení jakosti
FAKULTA
MANAGEMENTU A EKONOMIKY
MSP - Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Ekonomika
a management (4 semestry)

Studijní obor - Management a marketing
Studijní obor - Podniková ekonomika
Studijní obor - Průmyslové inženýrství
• Studijní program - Economics
and Management (4 semestry)
Studijní obor - Management and
Marketing
• Studijní program - Hospodářská
politika a správa (4 semestry)
Studijní obor - Finance
Studijní obor - Veřejná správa a regionální rozvoj
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Ekonomika
a management (4 semestry)
Studijní obor - Management a marketing
Studijní obor - Podniková ekonomika
Studijní obor - Průmyslové inženýrství
• Studijní program - Hospodářská
politika a správa (4 semestry)
Studijní obor - Finance
Studijní obor - Veřejná správa a regionální rozvoj
FAKULTA
MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ
MSP - Navazující magisterské studijní programy
(titul Mgr., MgA.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Mediální a komunikační studia (4 semestry), (titul
Mgr.)
Studijní obor - Marketingové komunikace
• Studijní program - Výtvarná umění (4 semestry), (titul MgA.)
Studijní obor - Multimedia a design
(studium v ateliérech Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design
oděvů, Grafický design, Prostorová
tvorba, Průmyslový design, Reklamní
fotografie)
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Mediální a komunikační studia (4 semestry), (titul
Mgr.)
Studijní obor - Marketingové komunikace
• Studijní program - Výtvarná umění (4 semestry), (titul MgA.)
Studijní obor - Multimedia a design
(studium v ateliérech Animovaná tvorba, Audiovize, Design obuvi, Design
oděvů, Grafický design, Prostorová

tvorba, Průmyslový design, Reklamní
fotografie)
FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY
MSP - Navazující magisterské studijní programy (titul Ing.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Chemické
a procesní inženýrství (4 semestry)
Studijní obor - Automatizace a řídicí
technika
• Studijní program - Inženýrská informatika (4 semestry)
Studijní obor - Automatické řízení
a informatika
Studijní obor - Informační technologie
Zaměření - Informační technologie
Studijní obor - Informační technologie
Zaměření - Inteligentní budovy
(Inteligentní technologické, řídicí a informační systémy budov)
Studijní obor - Počítačové a komunikační systémy
Studijní obor - Bezpečnostní technologie, systémy a management
Studijní obor - Učitelství informatiky pro základní a střední školy
Studijní obor - Integrované systémy
v budovách
• Studijní program - Engineering
Informatics (4 semestry)
Studijní obor - Integrated Systems
in Buildings
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program - Inženýrská informatika (4 semestry)
Studijní obor - Automatické řízení
a informatika
Studijní obor - Informační technologie
Studijní obor - Bezpečnostní technologie, systémy a management
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
MSP - Navazující magisterské studijní programy (titul Mgr.)
Prezenční forma studia:
• Studijní program - Pedagogika
(4 semestry)
Studijní obor - Sociální pedagogika
Kombinovaná forma studia:
• Studijní program- Specializace
v pedagogice (4 semestry)
Studijní obor - Sociální pedagogika
(studijní program uskutečňuje FHS
UTB ve Zlíně a IMS Brno na základě
společné akreditace)
Více informací naleznete na
www.utb.cz

23

SPORT V LEDNU
AEROBIK

NEDĚLE 25. 1. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ: BALÁŠ
7 km, sraz v 8.30 hod. ve starých Malenovicích na křižovatce, vede
J. Tomáš.

hodin na Střední průmyslové škole polytechnické, Nad Ovčírnou 2528 ve
Zlíně.
Kurz bude probíhat každé úterý od 17 do 19 hodin. V rámci kurzu zhubnete, naučíte se štíhlost trvale udržet a naučíte se kosmetické péči a líčení.
Kontakt: Jarmila Máčilová, tel. 604 233 075, email: j.macilova@seznam.cz www.klubdiana.cz,

AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, 608 751 612
Stefl.charlie@tiscali.cz, Zlín
V lednu probíhá zápis do pohybových kurzů na druhé pololetí školního
roku 2008/09
- základní pohybová výchova pro děti 4-5, 5-6 a 6-7 let
- aerobik - základy 8-10, 11-13, 14-16
- hip hop - začátečníci i pokročilí ve věkových kategoriích 10-13, 12-14,
14-16 a 16-18 let
Přihlášky a informace denně 8-12 a 15-20 hod.
Vydáváme přihlášky do nových kurzů Pilatesu

STŘEDA 28. 1. SVATÁ VODA
8,5 km, sraz na zastávce MHD Kvítkovice křižovatka v 9.00 hod.,
vede St. Chadim st.

AEROBIK MIX - SILVIE GALÍKOVÁ
Cvičení je zaměřeno na problematické partie: břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink.
Vhodné pro všechny!
Út - Orlovna, Štefánikova ul. od 18.00 do 19.00 hod.
Čt - Orlovna, Štefánikova ul. od 18.00 do 19.00 hod.
Kontakt: tel. 721 962 153

14. 2. - 15. 2.
PŘÍRODNÍ PARK ORLICE, TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM
dvoudenní vlakový zájezd s využitím jízdenky SONE+
Odjezd z ČD Otrokovice v 4.50 hod., nocleh s polopenzí v Týništi nad
Orlicí asi za 300 Kč, vede St. Chadim ml., hlaste se na telefon
731 504 655 do 6. 2.

BODY AND MIND
Cvičební programy silového, strečinkového a balančního charakteru
s úžasnými účinky pro tělo a duši.
Po, st - hodiny pilates, těl. Štefánikova, bývalá 1. ZŠ, 19.45-20.45 h, út
- cvičení na velkých míčích, malá těl. Křiby, JS, 17.30-18.30 h , čt - cvičení na velkých míčích, malá těl. Křiby, JS, 18.00-19.00 h.
Kontakt: tel. 776 184 959

LÁZNĚ ZLÍN

KURZ HUBNUTÍ STOB
Kurz hubnutí vedený lektorkou společnosti STOB PharmDr. Renatou
Mičovou. Budeme se scházet 3 měsíce, každý týden nás čeká jedna lekce. Lekce se skládá z 1 hodiny cvičení a 1,5 hod. teoretické části. V teoretické části společně sestavujeme zdravý jídelníček, který Vám bude
chutnat a budete při něm hubnout. Učíme se uvědomit si špatné jídelní
návyky a postupně je nahradit návyky novými, zdravými, se kterými si
zhubnutá kila udržíte.
Kurz poběží od 15. ledna každý čtvrtek od 17.30 do 20 hodin v klubovně kostela na Jižních Svazích.
Kontakt:
www.hubnutizlin.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel. 723 051 761.

HOKEJ

SOBOTA 31. 1. ZMRZLÉ HANÁK - MEMORIÁL V. ZBÍRALA
15 - 50 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 5.50 hod., jízdenka do Újezdu u Uničova, zpáteční, vede J. Tomáš.
NEDĚLE 1. 2. ZMOLY (347 m)
14 km, odjezd do Velkého Ořechova z AN ve Zlíně v 9.15 hod., vede
St. Chadim ml.

tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
4. 1. Zlín - Mladá Boleslav
11. 1. Zlín - Plzeň
16. 1. Zlín - Litvínov
23. 1. Zlín - Znojmo
30. 1. Zlín - Slavia
www.hokej.zlin.cz

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
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!
Kontakt: tel.: 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz.
Vstupné 40 Kč

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 731 504 655,
St. Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
ČTVRTEK 1. 1.
ZA NOVOROČNÍM ČTYŘLÍSTKEM NA TLUSTOU HORU
Kontrola od 14.00 do 16.00 hodin na vrcholu Tlusté hory, vede
J. Tomáš.

50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
Otevření 50m bazénu - výjimky:
ČT 1. 1.
zavřeno
PÁ 2. 1. otevřeno
9.00–20.00
PO 5. 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
zavřeno
čtvrtek
11.15–17.00/17.45–20.00
pátek
12.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
ČT 1. 1.
zavřeno
PÁ 2. 1. otevřeno
9.00–19.00
PO 5. 1. otevřeno
17.00-20.00
OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.

SOBOTA 3. 1. ZIMNÍ VÝSTUP NA RADHOŠŤ
15 km, odjezd do Rožnova vlakem z Otrokovic v 6.50 hod., vede
J. Tomáš.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

SOBOTA 3. 1. 2009 ZIMNÍ VÝSTUP NA HRAD HELFŠTÝN
Vede Roman Lechner, bližší informace v klubové skříňce nebo
tel. 577 004 511/kl. 518.

KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
První dívčí a dámský klub Diana nabízí osvědčený kurz zdravého hubnutí.
Kurz začíná 13. 1. a poradenské odpoledne bude 6. 1. od 16.30 do 18.30

STŘEDA 7. 1. VRŠEK
8 km, sraz na zastávce MHD Baťova nemocnice v 9.00 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 10. 1. POODŘÍ
10 km, odjezd do Jeseníku nad Odrou vlakem z Otrokovic v 6.50
hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 11. 1. PŘEMYSLOVICKÝ VĚTŘÁK
15 km, odjezd do Kostelce na Hané vlakem z Otrokovic v 8.24 hod.,
vede st. Chadim ml.
PONDĚLÍ 12. 1. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT
Výroční členská schůze KČT se koná v budově Centroprojektu
u Kudlovské přehrady, začátek v 17 hod. Vřele jsou vítáni zájemci
o členství v KČT Zlín.
STŘEDA 14. 1. EKO DOMY
8 km, sraz na zastávce MHD Malenovice sklady v 9.00 hod., vede St.
Chadim st.
SOBOTA 17. 1. REGIONTOUR A GO 2009
Odjezd do Brna vlakem přes Přerov ze Zlína ve 4.26 hod., vede
J. Tomáš.
NEDĚLE 18. 1.
VRCHOLY BRNĚNSKA A BRNĚNSKÁ VÝŠKOVNICE
10 km, sraz na brněnském hlavním nádraží u ČD centra v 9.00 hod.,
vede J. Tomáš.
NEDĚLE 18. 1. Z PŘÍLUKU NA DRDOL
15 km, sraz na točně MHD v Příluku v 8.30 hod., vede St. Chadim
ml.
STŘEDA 21. 1. STEZKA ZDRAVÍ
8 km, sraz na zastávce MHD Malenovice křižovatka v 8.45 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 24. 1. TERMÁLY PODHÁJSKÁ - autobusový zájezd
Odjezd od Velkého kina ve Zlíně v 6.15 hod., cena 350 Kč, vede
St. Chadim ml.
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POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. Vhodné pro začátečníky i mírně
pokročilé.
neděle 17.30 hod. - K2 Vršava
středa 17.00 hod. - ZŠ Štípa
čtvrtek 18.30 hod.
Kontakt: Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín, tel. 605 527 605

ZMĚNY CVIČEBNÍCH HODIN ASPV SK ZLÍN
10. ZŠ Bartošova čtvrť - ženy - aerobik a posilování, po 19.30-20.30
hod. Polášková, Kusáková
Ženy - zdrav. TV a chi-tong - čt 19.30-20.30 hod. Polášková, Kusáková
Orlovna - cvičení se tam ruší a převádí se do 2. ZŠ - Letná
Rodiče a děti - čt 16.30-18.00 hod. Kýblová, Benešová

JARNÍ PRÁZDNINY 2009
NA LYŽÍCH A SNOWBOARDU
CK Sluníčko pořádá Jarní prázdniny na lyžích a snowboardu
pro děti 6 - 18 let pod dohledem zkušených instruktorů.
Termín 8. - 14. 3. 2009 hotel Kahan Beskydy s tělocvičnou a krytým bazénem. Cena 3 150 Kč
Kontakt: 603 187 124, 603 552 628, 577 223 355, e-mail: ivakusbachova@seznam.cz, hunka@sport-servis.eu, www.slunicko.unas.cz
BODY CLUB
Body Club pořádá ve dnech 8. 3. - 14. 3. 2009 pro děti od 6 do 17 let dětskou zimní rekreaci s výukou lyžování a snowboardingu. Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu PETR BEZRUČ v Beskydech přímo pod
Lysou Horou.Cena 3 250 Kč.
Kontakt:
Agentura Body Club, Zálešná IV/2964, 760 01 Zlín, www.bodyclub.cz
tel. 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.
JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH
Dětský tábor a rodinný pobyt s výukou lyžování a programem pro děti
v termínu 8. 3. - 14. 3. V místě 15 sjezdovek, umělý sníh. Hotelové ubytování. Doprava zájezdovým autobusem.
Kontakt:
Karamela, tel. 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info.

nejkrásnější výhled
na klidném místě

REFIMA s.r.o.
Zarámí 89
760 00 Zlín

577 018 365 kriby@refima.cz
775 305 212 www.refima.cz
606 716 327

1+KK již od 1.390.000,2+KK již od 1.430.000,-

ě
ve výstavb

DŮCHODCI - SENIOŘI, OBČANÉ
S E Z D R AVOT N Í M P O S T I Ž E N Í M
statutární město Zlín pro Vás provozuje

JÍDELNU PRO DŮCHODCE
KDE?
Zlín - Podhoří, Sv. Čecha 516
(objekt Mateřské školy a Domu seniorů a občanů se zdravotním postižením)

KDY?
Pondělí až pátek v době 10.30 hod. - 12.30 hod.

ZA KOLIK?
41 Kč běžné menu
47 Kč diabetické menu

PRODEJ STRAVENEK
Každý čtvrtek v době od 10:30 hod do 12:30 hod

JAKÉ VÝHODY?
• Příjemné domácí prostředí s ochotnou obsluhou
• Denně čerstvá strava připravovaná s použitím moderní technologie
• Možnost zakoupení libovolného počtu stravenek bez časového
omezení
• Cena stravenky včetně nápoje
• Výhodné spojení MHD č. 4, výstup zastávka Sv. Čecha
nebo MHD č. 1, 2, 6, 10, 11, výstup zastávka Podhoří - sídliště
• Bezbariérový přístup

MÁTE MÁLO INFORMACÍ?
• volejte telefon č. 577 431 175, p. M. Vráblíková
nebo č. 577 630 804, p. B. Křížová
Přijďte, ochutnejte, přesvědčte se sami !
PROVOZ JÍDELNY PRO VÁS ZAJIŠŤUJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MAGISTRÁTU MĚSTA ZLÍNA.

Kvalitní služby k lientům

Nové pásmo

úročení vkladů do 1,2 mil. Kč

- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 mil. Kč
odpovídající nové výši pojištění vkladů
- největší spořitelní družstvo,
bilanční suma 3,7 mld. Kč
- více než 6 100 klientů, přes
12 let kvalitních služeb klientům
- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásma
Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

Výpovědní lhůta (v měsících)

Výše vkladu
(v tisícich Kč)
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V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních
družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

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

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

bezplatná infolinka

800 678 678

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

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

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

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

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
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Nové byty s/Ks/ͳ:EKs,KZ
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· Byty o velikostech 2+kk, 2+1, 3+1, 5+1 (40 - 128 m2Ϳ͘
· sĐĞŶĢďǇƚƵũĞŬƵĐŚǇŸƐŬĄůŝŶŬĂ Sykora
· sǇƎşĚşŵĞsĄŵǀǉŚŽĚŶĠĮŶĂŶĐŽǀĄŶş͊
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pátek 16. 1. 2008 (13 - 17 hod.)
sobota 17. 1. 2008 (9 - 14 hod.)
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Prodej 8 bytových
(2+kk, 3+kk)
a nájem 4 nebytových
jednotek
ǀƉŽůǇĨƵŶŬēŶşŵĚŽŵĢ
na ulici Sokolovská
ǀDĂůĞŶŽǀŝĐşĐŚ͘
<ĞŬĂǎĚĠŵƵďǇƚƵũĞ
ǀĐĞŶĢŝƉĂƌŬŽǀĂĐşƐƚĄŶş͘
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EzKds\E|,s\1͗

pátek 16. 1. 2008 (13 - 17 hod.)
sobota 17. 1. 2008 (9 - 12 hod.)
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· ǆŬůƵǌŝǀŶşďǇĚůĞŶşǀǌĞůĞŶŝ
· >ŽŬĂůŝƚĂKƚƌŽŬŽǀŝĐĞͲdƌĄǀŶşŬǇ
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· ^ĂŵŽƐƚĂƚŶĠƉůǇŶŽǀĠƚŽƉĞŶş
· ĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉƉƎşƐƚƵƉ
<K>hKsEK͊
· EşǌŬĠŶĄŬůĂĚǇŶĂƚĞƉůŽ

Cvičení založené na chůzi, cvičení, které vás dostane
Vyzkoušejte!

4. ledna OPEN DAY
Celý
Celý den
den lekce
lekce ZDARMA
ZDARMA
Nenáročné a velmi efektivní cvičení na spalování tuků
Pro všechny

Od
Od 1.
1. 1.
1. 2009
2009 na
na K2
K2 ve
ve Zlíně
Zlíně
Objednávky přes internet na www.k2sport.cz
Informace na telefonech 604 260 020, 577 200 204

– vždy o krok napřed...

E1E dED
BYT, RD, CHATU,
POZEMEK, NEBYTOVÝ
PROSTOR
ͳsas^sz\11D͊

NOVINKA VE FITNESS

Sportovní centrum
K2 Vršava

www.zvonek.cz
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VOLEJTE ZDARMA

577 200 100, 603 246 680

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

KAPITOL - JEDNIČKA V PRODEJI POJIŠTĚNÍ

ďǇƚŽǀĠĚŽŵǇ

ĞůŝŶŽǀĂ
ůşŶͲ<ŽǌůƽǀůĞď

· <ŽŵĨŽƌƚŶşďǇĚůĞŶş
· Byty 1+kk - 5+kk
· ƚƌĂŬƟǀŶşůŽŬĂůŝƚĂ
ƐǀǉŚůĞĚĞŵĚŽǌĞůĞŶĢ
· DŽǎŶŽƐƚƐƉŽũĞŶşďǇƚƽ
· WƌŽƐƚŽƌŶĠƚĞƌĂƐǇ
· WŽĚǌĞŵŶşƉĂƌŬŽǀĄŶş
· ŽŬŽŶēĞŶş͗ϭϭͬϮϬϬϵ;ϵͿ
03/2010 (B10)
· WƌŽŶĄũĞŵĂƚƌĂŬƟǀŶşĐŚ
nebytových prostor
KD>hsd^/WZK,>1<h
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www.zvonek.cz
PARKOVÁNÍ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH ZAPARKUJETE

RYCHLE, POHODLNĚ A BEZPEČNĚ!

GARÁŽOVÁ STÁNÍ KE KOUPI I K PRONÁJMU IHNED!

V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní Svahy, Kozlův
Žleb“. Výhodné financování! Nabídka pro všechny!

Informace - tel.: 605 981 494, 605 416 929

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

KOMERČNÍ PROSTORY ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB
o vel. 27 až 106 m2, samostatný vstup, zázemí, parkoviště. Prostory jsou vhodné pro různé druhy služeb
(např. potraviny, kanceláře, lékařská ordinace, fitness
atd.) Možnost stavebních úprav. Ihned k dispozici!
Info na tel.: 605 981 494

