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Před časem se objevila kauza odkanali-
zování starých Malenovic. Jaká je v sou-
časné době situace v Malenovicích?  

Problematiku odkanalizování Malenovic
lze shrnout do několika okruhů, z nichž
ten, o kterém hovoříte, je pouze jedním
z nich. 

Část čtvrti Malenovice v oblasti ulic Šver-
mova, lokalita Pod Hradem, ulice Pionýrská
a Kamenec řeší samostatný projekt, který
je již delší dobu zpraco-
ván. Chybí u něj stano-
visko Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech
majetkových. Vydání
pozemků a tím i zabrz-
dění celé investiční ak-
ce zablokoval Pozem-
kový úřad ve Zlíně kvůli
nedořešeným restituč-
ním sporům bratrů
Grošových, ačkoliv bylo
o oprávněnosti jejich
nároku pravomocně
rozhodnuto již v roce
2001. Bratři Grošové se
vyjádřili k realizaci od-
kanalizování této lokali-
ty kladně. Proč nastal
tento stav, je, myslím
si, již otázka na někoho
jiného.

V současné době ještě
probíhá odkanalizování
části Malenovic v lokalitě
Potěhníkova, staré náměstí a část ulice
Palackého s vyústěním do potoka Baláž v sou-
vislosti s rekonstrukcí komunikace I/49. 

Ve kterých dalších částech Zlína zcela
chybí kanalizace? A kde se bude budo-
vat?

Těch lokalit v různých částech Zlína, kde
není kanalizace dobudována a napojena na
některou z čistíren odpadních vod, je něko-
lik. Rozdělil bych je do dvou skupin. 

Do první skupiny bych zařadil lokalitu pod
Ostrou Horkou, kde investici zajišťuje město
Zlín ze svého rozpočtu.

Ve druhé skupině se jedná o části Louky -
Růžová ulice a Lhotka, kde musíme dobudo-
vat nové sběrače,  Mladcová střed, Kudlov -
Zelená cesta, tam je nutno postavit čerpací
stanici a Salaš, kde je potřeba nová místní
čistička odpadních vod. Všechny investiční
akce druhé skupiny jsou zahrnuty v projek-
tu Zlínsko - čištění odpadních vod pro
Evropu. Tyto investiční akce nevyžadují fi-
nanční krytí rozpočtem statutárního města
Zlína. 

Kolik ročně stojí údržba kanalizační sí-
tě? Kdo kanalizační síť spravuje?

Roční údržba kanalizační sítě stojí každo-
ročně přes 12 milionů korun. A celou kana-
lizační síť spravuje akciová společnost

Zlínská vodárenská, která je majetkem fran-
couzské společnosti Veolia.

Byla již zahájena realizace projektu
"Zlínsko - čištění odpadních vod pro
Evropu"? 

Realizace projektu Zlínsko-čištění odpad-
ních vod pro Evropu zahájena nebyla.
Důvodů je hned několik. 

Ve společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.,
byl vytvořen tzv. provoz-
ní model. Celá infra-
struktura, vodovodní
i kanalizační trubky, po-
zemky, budovy, studny,
vodní zdroje, čističky
odpadních vod zůstaly
nadále v majetku měst
a obcí. Provozování to-
hoto majetku bylo svě-
řeno evropské jedničce
v této oblasti, francouz-
ské společnosti Veolia.
Ta platí za užívání naše-
ho majetku podle platné
smlouvy nájem, z které-
ho jsou pak mimo jiné
hrazeny investice.

Jedním z hlavních dů-
vodů, proč k rozdělení
došlo, bylo, aby chybějí-
cí finanční prostředky
k evropským fondům
zajistila tato společnost
tak, aby nebyly zatíženy

rozpočty měst a obcí. Česká republika se to-
tiž zavázala splnit do roku 2010 parametry
pro vypouštění odpadních vod u obcí nad
2000 ekvivalentních obyvatel. Nesplnění
těchto parametrů je pod vysokými sankcemi
a Vodovody a kanalizace budou muset tyto
parametry zajistit a splnit.

Žaloby a následné vleklé soudní spory ze
strany několika malých obcí, zájmy různých
privátních skupin, změna filozofie a přístu-
pu k fondům ze strany samotné Evropské
unie, nejednotný a mnohdy protichůdný ná-
zor ministerstev však zdržely realizaci pro-
jektu až do dnešních dní. Cesta jak zajistit
splnění  parametrů pro vypouštění odpad-
ních vod a vyhnutí se sankcím je jediná: za-
čít kumulovat prostředky z vlastních zdrojů.
Skutečnost, že to povede ke zvýšení cen vod-
ného a stočného, je jasná. 

Myslím si, že starostové či radní několika
malých obcí nedohlédli za horizont své pro-
vinční  politiky, že jsme všichni na "jedné lo-
di" a výraznější zvýšení cen vodného a stoč-
ného se dotkne všech, včetně samotných
obyvatel jejich obcí.

Po událostech posledních dní a jednáních
v Bruselu jsem však pevně přesvědčen, že fi-
nanční prostředky z EU si nejen do našeho
města, ale do celého našeho regionu cestu
najdou.

Světlana Divilková

S ing. Milanem Soldánem, členem Rady města Zlína,
O PROBLEMATICE ODPADNÍCH VOD
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Dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika oznamuje, že z dů-

vodu plánovaných oprav bude přerušena do-
dávka elektrické energie v následujících
dnech a lokalitách:

Dne 2. 11. od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Část obce: ul. Zálešná II. - Zálešná V. 

k lesu

Dne 6. 11., 7. 11. a 9. 11. od 7.30 hod.
do 15.30 hod. 

Část obce: ul. Zálešná IV. k lesu

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

nastat i v jiných lokalitách, které nebyly do
uzávěrky magazínu známy.

Hipoturistika na Zlínsku
Turistický Region Zlínsko pod záštitou

senátorky Aleny Gajdůškové pořádá 6. 11.
2006 na ranči v Kostelanech seminář na
téma "Možnosti rozvoje hipoturistiky
na Zlínsku". Seminář je určen představi-
telům obcí a měst, majitelům i provozova-
telům koní, ale i zástupcům podnikatel-
ských subjektů ve zlínském regionu.
Hlavní náplní programu bude předání
zkušeností  zástupců  kraje Vysočina a zá-
stupců Jihočeského kraje, kde s hipotu-
ristikou mají již bohaté zkušenosti.
Pozvání přijali také hosté ze sousedního
Trenčianského kraje, konkrétně zástupci
Českého spolku na Slovensku.

Rozvoj hipoturistiky by měl do budouc-
na přispět k větší atraktivnosti turistické
oblasti Zlínsko. MUDr. Vladimír Řihák,

předseda Regionu Zlínsko  

Na základě § 25 odst. 4h) zákona č.
458/2000 Sb., žádá firma E.ON Čes-
ká republika vlastníky či uživatele ne-
movitostí o odstranění či okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožují-
cích bezpečný a spolehlivý provoz
elektrického distribučního zařízení.

U vedení nízkého napětí (400/
230 V) je předepsaná nejmenší vzdá-
lenost porostu od vedení 1 m.

U vedení vysokého napětí (22 kV) je
předepsaná nejmenší vzdálenost po-
rostu od vedení 2 m a dále je nutno
respektovat ochranné pásmo, které je
vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od
svislé roviny krajního vodiče na obě
strany a kde je dovoleno pěstovat po-
rosty pouze do výše 3 m.

U vedení velmi vysokého napětí
(110 kV) je předepsaná nejmenší
vzdálenost porostu od vedení 3 m
a dále je nutno respektovat ochranné

pásmo, které je vymezeno vzdáleností
12 m kolmo od svislé roviny krajní-
ho vodiče na obě strany a kde je do-
voleno pěstovat porosty pouze do výše
3 m.

V lesních průsecích jsou vlastníci či
uživatelé dotčených nemovitostí po-
vinni umožnit E.ON Česká republika
udržování volného pruhu pozemků
o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být
ohrožena bezpečnost osob, technický
stav vedení nebo jeho provoz, může
být prováděna pouze se souhlasem
E.ON Česká republika a za dozoru
osoby jí ustanovené.

Odstranění či okleštění dřevin by
mělo být dokončeno v termínu do
15. listopadu 2006.

Bližší informace obdržíte na tel. čís-
le 577 163 354

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ

V Magazínu Zlín č. 9 jsme upozorňo-
vali všechny občany, kterým byl v mi-
nulosti zaslán platební výměr na úhra-
du místního poplatku za komunální
odpad a ze psů a poté i výzva před exe-
kucí o tom, že jsou neuhrazené pohle-
dávky postupně předávány k vymáhání
smluvnímu exekutorovi.

Nyní uvádíme vzorový příklad, do ja-
ké částky může narůst dluh, pokud po-
platník nezaplatí předepsaný poplatek
místního poplatku za komunální odpad
nebo ze psů: 

1 OSOBA

roční předpis místního 
poplatku 500 Kč
navýšení poplatku 
za neuhrazení včas 250 Kč
exekuční náklady min. 7 500 Kč

dlužná částka celkem min. 8 250 Kč

V případě vícečlenné rodiny se dlužná
částka násobí.

-EO-

Příspěvková organizace Hrádek, zaří-
zení pro děti a mládež s mentálním
postižením, Fryšták se stala úspěš-
ným žadatelem o dotaci ze strukturál-
ních fondů EU na realizaci projektu
"I já chci být samostatný", který byl
předložen v rámci SROP - Grantové
schéma podporující sociální integraci
ve Zlínském kraji.

Cílem projektu je rozšíření a zkvalit-
nění současných terapií, které jsou kli-
entům nabízeny, rozšíření odborných
znalostí zaměstnanců a vytvoření nové-
ho pracovního místa. Ředitelka 
Mgr. Zdeňka Vlčková uvádí: "Snažíme se
o to, aby se klienti po získání odpovída-
jících pracovních návyků a sociálních
dovedností mohli co nejvíce osamostat-
nit. Díky projektu jsme také mohli za-
městnat další pracovnici do terapeutic-
ké dílny. Projekt jsme zahájili v červenci
2006, potrvá do května 2008 a již ny-

ní je zřejmé, že jde o dobrou věc."
Partnerem projektu je statutární měs-

to Zlín, které má dlouhodobé zkušenos-
ti s realizací projektů v oblasti sociální
integrace. V rámci SROP - Grantového
schématu podporujícího sociální inte-
graci ve Zlínském kraji získalo dotaci
na již realizované projekty "Výchovné
působení v rodinách II." a "Plánování
sociálních služeb metodou komunitní-
ho plánování".

"Jako partner projektu "I já chci být
samostatný" se město Zlín podílelo na
přípravě žádosti o dotaci na realizaci
projektu. Naše další úloha bude spočí-
vat v metodickém poradenství při zpra-
cování administrativy projektu a v soci-
álně právním poradenství v průběhu
i po ukončení realizace projektu," říká
PhDr. Irena Ondrová, která zahájení
projektu podpořila jako náměstkyně
primátora. -cep-

DDOOTTAACCEE  ZZEE  SSTTRRUUKKTTUURRÁÁLLNNÍÍCCHH  FFOONNDDŮŮ  EEUU

Poplatky za komunální odpad a psy

VZPOMÍNKA NA 
VETERÁNY VÁLEK

Před osmaosmdesáti lety, 11. listopadu
1918, skončila I. světová válka podpisem pří-
měří v železničním vagoně v lesíku poblíž
Paříže. Tento den je ve všech státech Evropy,
ve Spojených státech a Kanadě slaven jako
den vzpomínek na "veterány válek".

Český svaz bojovníků za svobodu - veterá-
ni II. světové války pod záštitou statutárního
města Zlína a Armáda ČR pořádají slavnost-
ní setkání, na kterém vzdají hold slavné mi-
nulosti našich dějin. Především pak vzpome-
nou na ty, kteří bojovali a položili své životy
za vznik I. Československé demokratické re-
publiky i ty,  kteří ve II. světové válce zachra-
ňovali čest našeho národa.

Vzpomínka se koná u pomníku T. G. Ma-
saryka 10. listopadu v 10 hodin.

Vjačeslav Procházka, předseda OV ČSBS

Hlavní architektkou
DAGMAR NOVÁ

ZLÍN - Hlavní architektkou města Zlína
byla na základě výběrového řízení jmeno-
vána Dagmar Nová. 

"Na základě doporučení výběrové komi-
se jsem ke dni 9. října tohoto roku jmeno-
val hlavní architektkou statutárního měs-
ta Zlína ing. arch. Dagmar Novou," řekl
tajemník magistrátu Zdeněk Mikel.

Architektka Dagmar Nová pracovala
v radničním týmu nedávno zemřelého
hlavního architekta Pavla Nováka. 

Chcete vystupovat na Vánočním jarmarku?
Hledáme soubory, skupiny, tanečníky, zpěváky, kapely, kteří by mě-

li zájem vystupovat zdarma v rámci Vánočního jarmarku na náměstí
Míru. 

Bližší informace na tel. 577 630 152 - Radka Kaňková.
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O tom, že i mladí mohou být pro svět in-
spirací, se přesvědčili návštěvníci už 4.
Mezinárodní konference dětí a mládeže,
která se konala pod názvem Mládež pro
udržitelnou budoucnost. Více než 50
účastníků ve věku 12 až 30 let z 9 zemí
světa uchvátilo svými názory na svět asi
1500 diváků z dalších deseti zemí. Akci
podpořilo město Zlín, Zlínský kraj,
Tescoma, sportovní hala Novesta a další
sponzoři. Na konferenci byl přítomen její
iniciátor, světoznámý mistr jógy
Mahámandaléšvar paramhans svámí
Mahéšvaránanda a VIP hosté poslanec
Evropského parlamentu Mgr. Tomáš
Zatloukal, senátorka PaedDr. Alena
Gajdůšková a PhDr. Zdeněk Szpak. Z vi-

deozáznamu také předali svá poselství
představitelé kulturního života. 

Příspěvky se týkaly hlavně mladých, je-
jich aktivit, názoru na globální problémy
světa a jejich řešení, jako například vý-
znam životního prostředí, drogové závis-
losti, zda vede válka k míru, stav životní-
ho prostředí, vztahy mezi rodiči a dětmi,
vliv médií na mládež a o vlivu celosvětově
uznávaného systému Jóga v denním živo-
tě na duševní a fyzické zdraví člověka.
Účastníci se vyjadřovali různými formami
podle svého vkusu a talentu.

V rámci konference probíhala literární
a výtvarná soutěž, které se zúčastnili žáci
zlínských škol, a jejich díla byla také sou-
částí výstavy s mezinárodní účastí. 

Po celodenním pestrém
programu se uskutečnil
multikulturní Barevný kon-
cert, na kterém zazněla po-
pulární a duchovní hudba
z různých částí naší plane-
ty.

Akci organizovala mezi-
národní unie mládeže Jógy
v denním životě ve spolu-
práci s Českým svazem
Jóga v denním životě.

Poděkování patří i Měst-
ské policii Zlín a Technic-
kým službám, s.r.o.

Sdružení Jóga 
v denním životě

Mládež pro udržitelnou budoucnost

ZLÍN - Jak jsou na tom magistrátní
úředníci se znalostí angličtiny a němčiny
i to, za jaký časový úsek je daný zaměst-
nanec města Zlína schopen zvládnout pří-
pravu k jazykové zkoušce a absolvovat ji,
to bude předmětem zjišťování, jež proběh-
ne v následujících týdnech na zlínské rad-
nici. Řekl to primátor Tomáš Úlehla.

"Rada mě pověřila realizací zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na testování
jazykových znalostí zaměstnanců města
Zlína, výuku cizího jazyka a zajištění

zkoušky v určené mezinárodní kategorii,"
dodal primátor Tomáš Úlehla.

Mimo zjištění aktuálního stavu v ovlá-
dání německého a anglického jazyka se od
vybrané společnosti očekává následná vý-
uka za účelem přípravy zaměstnanců dle
určeného časového plánu k absolvování
daného typu zkoušky.

Předpokládaná hodnota této veřejné za-
kázky je do dvou milionů korun včetně
DPH. K podání nabídek bylo vyzváno šest
zájemců, všichni ze Zlína.

Vysokorychlostní váhy budou zřejmě ve Zlíně
ZLÍN - Silnice I/49 v Malenovicích zřej-

mě bude vybavena vysokorychlostními vá-
hami.  Podporu tomuto záměru ředitelství
silnic a dálnic schválili zlínští radní.

"Silnice I/49 je páteřní a hlavní příjez-
dovou komunikací do Zlína, a to jak pro
nákladní vozidla dálkové přepravy, tak
i pro místní dopravu. Zjednodušeně lze
říct, že většina těžkých nákladů směřuje
do Zlína právě po této komunikaci. Z to-
hoto důvodu ředitelství silnic a dálnic při-
stoupilo k rozšíření technického návrhu
na instalaci automatického sčítače dopra-
vy i o funkci vážení za jízdy s automatic-
kým rozpoznáním registrační značky,"
uvedla náměstkyně zlínského primátora
Svatava Nováčková.

Nově navrhované zařízení  bude posky-
tovat funkce automatického sčítání do-
pravy s dělením dle kategorizace, vážení
nápravových tlaků u všech druhů vozidel,
rozpoznání registrační značky u přetíže-
ných vozidel,  jejich využití pro statistické

účely a následné finanční postihy.
Zařízení je schopno bezdrátově předávat
okamžitou informaci o průjezdu přetíže-
ného vozidla s barevnou fotografií vozidla
pro účely jeho odklonění z dopravního
proudu a následného statického převáže-
ní i komplexní kontroly Policií ČR, Celní
správou ČR či Městskou policií Zlín.

"Ředitelství silnic a dálnic je připraveno
technologii v rámci rozšíření I/49 investič-
ně zastřešit, nabízí však jeho převzetí do
správy a údržby městu Zlínu," dodala ná-
městkyně Svatava Nováčková.

Ze statistických údajů vyplývá, že až 
25 % současné těžké nákladní dopravy
v ČR je buď špatně nápravově zatíženo,
nebo kompletně přetíženo. Je prokázáno,
že průjezd přetíženého nákladního vozidla
má na silnici stejný vliv jako průjezd 
40 000 vozidel, která jsou zatížena ko-
rektně. Jedná se zejména o lámání krajnic
vozovek, vymačkávání  jízdních kolejí či
porušení podloží.

ÚŘEDNÍKY ČEKÁ UČENÍ CIZÍCH JAZYKŮ
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ZLÍN - Změnu způsobu řešení protipovodňo-
vé ochrany Malenovic schválili zlínští radní. Ti
namísto stavby poldrů schválili vypracování
nové varianty v návaznosti na stavbu kanaliza-
ce a cyklostezky. 

"Po povodních v roce 1997 byl postupně roz-
víjen záměr chránit zastavěnou část  Malenovic
na dolním toku potoka Baláš před účinky vel-
ké vody. Byla zpracována krajinářská studie ke
zvýšení retenční kapacity území v povodí
Baláše. Kromě agrotechnických opatření obsa-
hovala studie rovněž návrh na vybudování su-
chých nádrží - poldrů," vrátil se k historii pro-
jektu náměstek primátora Hynek Steska.
I když byla vypracována a zpracována celá řa-
da dalších kroků - konstrukční návrh poldrů,
vypracování dokumentace pro územní řízení,
včetně sond nutných pro založení hrází, nezís-
kal tento záměr souhlas od jednoho z účastní-
ků řízení, sdružení Unie pro řeku Moravu.

"Město se obrátilo o posouzení vznesených
námitek na experty z VUT Brno. Účelem jejich
posouzení bylo zpracování analýzy rizik spoje-
ných se stavbou, včetně návrhu na jinou proti-
povodňovou ochranu. Závěry studie zněly, že
stavba poldrů je v dané lokalitě nevhodným ře-
šením," dodal Hynek Steska.

Mezi důvody patří ekonomická náročnost
(všech pět poldrů i navazujících úprav by při-
šlo na 35 milionů korun), nízký stupeň bez-
pečnosti, malá účinnost při transformaci po-
vodňové vlny a nepoměr mezi finančními
náklady a mírou požadované protipovodňové
ochrany.

"Možným řešením protipovodňové ochrany
tohoto území, kde je 23 domů a bydlí zde 65
obyvatel, by mohlo být upravení profilů pod
příjezdovými mostky k nemovitostem a zvýšení
kapacity zatrubnění pod ulicí Palackého.
Vzhledem k dalším investičním záměrům v té-
to lokalitě - výstavba kanalizace a cyklostezky
- bude vhodné realizovat tyto stavby současně,
v rámci revitalizace celého zastavěného území
podél potoka Baláš," uzavřel náměstek primá-
tora Hynek Steska.

DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE
ZLÍN - Odbor městské zeleně zlínského ma-

gistrátu je správcem 420 veřejně přístupných
dětských hřišť na území města. Důvodem pro
zpracování projektu jejich optimalizace je ze-
jména změna legislativy týkající se jejich pro-
vozování a budování. Na jednání městské ra-
dy radní souhlasili a zároveň doporučili
zastupitelstvu schválit závěry veřejného pro-
jednávání projektu optimalizace dětských
hřišť v části Podhoří, Letná, centrum a vý-
chod Zlína. Řekl to náměstek primátora
Hynek Steska.

"Hlavním cílem projektu je zajištění dosta-
tečně husté, ale pro město finančně únosné
sítě bezpečných míst pro hry dětí. Po provede-
ní terénního průzkumu bylo provedeno zařa-
zení hřišť do tří kategorií - hřiště významné
pro větší oblast, hřiště s lokálním významem
a hřiště určené k likvidaci, a to z důvodu jeho
nepoužívání, silného poškození či z důvodu
nepřístupnosti pro mechanizaci," vysvětlil ná-
městek Steska.

"Z optimalizace vyplynulo, že daná oblast
má z celkového počtu 128 hřišť patnáct, která
lze zařadit do kategorie velkého významu, 
73 hřišť významu lokálního a 40 hřišť je urče-
no k likvidaci," dodal náměstek Hynek Steska.

ZLÍN - Tři zlínská koupaliště -
Riviéra, Louky, Kostelec - dostanou od
města zbývající část dotace na úhradu
provozu veřejných koupališť. Řekl to
náměstek primátora Hynek Steska.

"Komise mládeže a tělovýchovy na
svém jarním zasedání souhlasila, aby
byl podpořen provoz veřejných koupa-
lišť s tím, že dotace ve výši 70 % z cel-
kového rozpočtu 700 tisíc korun bude
schválena v květnu a druhá část až po
skončení sezony. Výše druhé části dota-
ce je odvislo od splnění kritérií, která
byla po celou sezonu zástupci odboru
školství kontrolována," uvedl náměstek

Steska. Mezi kritérii bylo například do-
držení sezony provozu koupaliště, kvali-
ta poskytovaných služeb (bufet, sociální
zařízení, šatny), upravenost ploch ko-
lem bazénu, provádění oprav a údržby,
výše vstupného, která musela být maxi-
málně ve výši vstupného v městských
lázních. Provoz koupaliště musel být
schválen hygienikem a musel být pravi-
delně kontrolován.

"Radní na pondělním jednání schváli-
li rozdělit zbývající část dotace, a to tak-
to: Riviéra padesát tisíc, Louky sedmde-
sát tisíc a Kostelec devadesát tisíc
korun," dodal Hynek Steska.

Integrační centrum Nad Vodou
ZLÍN - Ve Zlíně schválili záměr vybudo-

vat víceúčelový objekt integračního cent-
ra Nad vodou, a to v rámci realizace třetí
etapy centrálního parku na Jižních
Svazích. 

"Centrální park je budován postupně již
od roku 1998, od počátku zde bylo počí-
táno také s výstavbou víceúčelového ob-
jektu s nezbytným technickým zázemím
nutným pro chod parku. Po dlouhodobém
projednávání s odbornou i laickou veřej-
ností byla vybrána lokalita a podoba více-
účelového objektu - integračního centra
Nad vodou. Bude zde například kavárna
pro návštěvníky parku, veřejné WC a mís-
to pro klubovou činnost ohrožených sku-
pin obyvatel - zdravotně postižení, děti,

mládež, ženy na mateřské dovolené, seni-
oři - s možností celoročního využití," uve-
dl náměstek primátora Hynek Steska.

Zkušenosti z ostatních měst i ze Zlína
samotného ukazují, že lze úspěšně spojit
služby pohostinského charakteru se soci-
ální integrací. "Provoz kavárny bude zajiš-
těn ve spolupráci s občanským sdružením
pracujícím se zdravotně postiženými spo-
luobčany. V okolí kavárny budou prove-
deny úpravy okolí, které zlepší životní
prostředí této části města a umožní bez-
pečnou rekreaci všem věkovým a sociál-
ním skupinám obyvatel. Tím projekt při-
spěje k sociální integraci ohrožených
skupin obyvatel a umožní rozvoj komu-
nitního života," dodal náměstek Steska.

KKoouuppaalliiššttěě  ddoossttaannoouu  zzbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  ddoottaaccee

ZLÍN PODEPÍŠE SMLOUVY S OBCEMI
ZLÍN - Uzavření veřejnoprávních smluv

na výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupkového řízení s obcemi správního
obvodu schválili zlínští radní. Město 
tak podepíše smlouvy na dobu určitou od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 s obcemi:
Bohuslavice, Doubravy, Držková, Dobr-
kovice, Fryšták, Hřivínův Újezd, Karlo-
vice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov,
Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostra-
ta, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Oře-
chov a Vlčková. Na dobu neurčitou pak
od stejného data s obcemi: Březnice, Bře-
zůvky, Hostišová, Hvozdná, Kaňovice,
Provodov a Racková. Řekl to primátor
Tomáš Úlehla.

"Důvodem podpisu nových smluv je
skutečnost, že stávající smlouvy byly uza-
vřeny na dobu určitou, jejíž platnost vy-
prší na konci letošního roku," dodal zlín-
ský primátor Tomáš Úlehla.

Podle tajemníka magistrátu Zdeňka
Mikela je v nových smlouvách navrhová-
na také nová výše příspěvku na úhradu
nákladů, které městu Zlínu za tuto pře-
nesenou působnost obce hradí. "Na zá-
kladě četných žádostí obcí je tento příspě-
vek snížen z 1195 korun na 500 korun za
projednaný přestupek spáchaný na území
obce," uvedl tajemník magistrátu Zdeněk
Mikel s tím, že za odložené a postoupené
přestupky se příspěvek nevybírá.

BRZY PŘIJDOU PRVNÍ KLIENTI
ZLÍN - V pátek 13. října byl slavnost-

ně do užívání předán objekt Domu po-
kojného stáří na největším zlínském sí-
dlišti Jižní Svahy. Řekla to náměstkyně
primátora Irena Ondrová.

"Dům jsme vybudovali celkovým ná-
kladem 83 milionů korun. Získali jsme
ně něj státní dotaci ve výši 30 milionů
korun, zbývajících 53 milionů bylo fi-
nancováno z rozpočtu města Zlína," do-
dala náměstkyně  Ondrová.

Dům pokojného stáří na Jižních
Svazích je třípodlažním objektem, kde je
celkem 65 lůžek pro klienty. "Má jede-
náct jednolůžkových a dvacet sedm

dvoulůžkových pokojů," uvedl radní
Vladimír Řihák.

V suterénu domu je prádelna, sušár-
na, sklepy, garáže  a ostatní technické
zázemí nutné pro jeho provoz. V nad-
zemních podlažích jsou v jižní části po-
koje, naproti kterých je zázemí pro per-
sonál (sesterna, sklad léků, společenské
prostory), v severní části pak provozní
místnosti (varna s jídelnou, kaple, šatny
pro personál, kanceláře). 

"Provozovatelem Domu pokojného
stáří je zlínské sdružení Naděje," uzavře-
la náměstkyně primátora Irena
Ondrová.
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ZLÍN - V roce 2004 schválili zlínští zastu-

pitelé strategickou vizi Zlína jako plnohod-
notného evropského města. Tato vize byla
rozpracována do pěti základních prioritních
oblastí rozvoje města - Zlín se bude rozvíjet
jako plnohodnotné administrativní a správní
centrum kraje, Zlín směřuje ke spokojené-
mu životu obyvatel města i regionu, Zlín
a celý region dosáhne ekonomické výkon-
nosti a růstu zaměstnanosti (zvláště kvalifi-
kované pracovní síly), Zlín se bude podílet
na projektech zaměřených na zajištění do-
pravní dostupnosti města a regionu, Zlín si
zachová jedinečný charakter města v zeleni
a bude chránit a rozvíjet kvalitu životního
prostředí ve městě i regionu.

"K dosažení vize je nutné činit postupné
kroky a připravovat akční plány k rozvoji
prioritních oblastí. Podstatnou součástí rea-
lizace vize je nastavení mechanismu finan-
cování rozvojových projektů, které jsou sou-
částí akčních plánů, a dosažení revolvingu
u většiny projektů," řekl primátor Tomáš
Úlehla. Proto město přistoupilo ke zpracová-
ní integrovaného plánu rozvoje města, jehož
hlavní složkou je metodika přípravy projek-
tů a získávání zdrojů pro realizaci komplex-
ních - integrovaných - projektů. 

"Integrovaný plán rozvoje města je posta-
ven tak, aby umožňoval aktualizaci jednotli-
vých projektů dle představ politické repre-
zentace, přitom si zachová integritu kroků
a charakter standardní metodiky při realiza-
ci akčních plánů," dodal primátor Tomáš
Úlehla.

Na základě výsledku výběrového řízení by-
lo zpracování integrovaného plánu zadáno
společnosti MEPCO Praha, jejímž zakladate-
lem je Svaz měst a obcí ČR. Integrovaný plán
je orientován na maximální čerpání pro-
středků z fondů EU v programovacím obdo-
bí 2007 až 2013.

Se zpracovaným  integrovaným plánem
souhlasili zlínští radní, kteří jej zároveň do-
poručili ke schválení zastupitelstvem.

MMěěssttoo  cchhccee  kkoouuppiitt  bbuuddoovvuu
ČČEESSKKÉÉ  PPOOJJIIŠŠŤŤOOVVNNYY

ZLÍN - Město Zlín chce koupit od České
pojišťovny její budovu v ulici Zarámí.
Souhlasili s tím radní a zároveň doporučili
svým kolegům zastupitelům, aby koupi
schválili. Řekl to náměstek primátora Karel
Dvorský.

"Předmětem koupě by nebyl pouze samot-
ný objekt, ale i přilehlé pozemky. Cena je dle
odborného posudku stanovena na 40,5 mi-
lionů korun," dodal náměstek Dvorský.
Koupí šestipodlažní nemovitosti  by vznikla
možnost sestěhovat zaměstnance statutár-
ního města ze dvou detašovaných pracovišť
do jednoho v blízkosti centra. "Uvolněné de-
tašované pracoviště na tř. T. Bati 44 bude
nabídnuto agentuře České pojišťovny ve
Zlíně k přestěhování za obvyklých komerč-
ních podmínek. K dnešnímu dni jsou veške-
ré naše podmínky k pronájmu budovy na tř.
T. Bati 44 písemně předány pracovníkům
správy nemovitostí České pojišťovny jako
součást naší nabídky k nákupu nemovitostí
v ulici Zarámí. Nyní čekáme na písemný vý-
sledek jejich rozhodnutí," řekl náměstek pri-
mátora Karel Dvorský.

Nabídku k prodeji objektu a pozemků
v ulici Zarámí našlo město na internetových
stránkách. Město si nechalo vypracovat od-
borný posudek na návrh kupní ceny a vari-
antní studii případného rozmístění magist-
rátních úředníků a jejich pracovišť. Tato
studie ukázala, že budova disponuje po-
třebnou kapacitou tak, aby se úřad ze svých
detašovaných pracovišť na tř. T. Bati 44 
a tř. T. Bati 3792 více přiblížil občanům.

Vážení zlínští občané,
využívám poslední možnosti ve

funkci primátora, abych se s vámi
podělil o "ohlédnutí" za mojí čtyřletou
etapou, která se mi nesmazatelně za-
psala do života a budu z ní určitě
čerpat ještě po mnoho let. Úvodem
vám všem chci popřát, abyste se
v mém nejmilejším městě na světě, ze
kterého je to jen kousek do nádherné
přírody, cítili stále opravdu jako do-
ma. Každý z nás má jistě trochu ji-
nou představu o tom, jak by měl Zlín
vypadat, jak by se měl rozvíjet, co by
se mělo udělat hned a co bude stačit
až později. Velmi by mne však potěši-
lo, pokud bychom se dokázali shod-
nout na tom, že všichni Zlíňáci po-
táhneme za jeden provaz a budeme

se společně snažit v duchu baťov-
ských zásad a masarykovské filozofie
přispívat ke zvelebování našeho měs-
ta každodenní snahou udělat nezišt-
ně alespoň jednu dobrou věc pro
ostatní, staromilsky řečeno pro blaho
veřejné.

Poslední měsíc na radnici sice byl
poznamenán předvolebním kláním,
ale život v úřadě se nezastavil.
Konšelé měli docela nabitý program,
aby se toho stihlo co nejvíce do kon-
ce volebního období ještě schválit,
a naplnit tak téměř beze zbytku pro-
gramové prohlášení Rady města
Zlína z roku 2002. Určitě není bez
zajímavosti, že jsme na posledním,
třicátém třetím Zastupitelstvu města
Zlína schválili mnou předložený
Integrovaný plán rozvoje, který nám
umožní úspěšně žádat o dotace z ev-
ropských fondů. Počátkem října jsme
prezentovali náš vysoce účinný ka-
merový systém na konferenci uspo-
řádané pod záštitou pražského pri-
mátora v sále Kongresového centra.
Slavnostně jsme otevřeli několik no-
vých objektů na území města Zlína,
přičemž za zmínku jistě stojí Dům
s pečovatelskou službou na Jižních
Svazích, nový a v Evropě ojedinělý
tropický pavilon Yucatan v Zoo Lešná
nebo Podnikatelské a inovační cent-
rum na místě bývalé budovy č. 23
v průmyslovém areálu Baťa. Slav-
nostně byly předány také zrekon-
struované objekty, včetně Základní
umělecké školy známé spíše jako
Malá scéna. Exkurze na stále prodlu-
žovanou dálnici D1, uspořádaná Ře-
ditelstvím silnic a dálnic, mne opti-
misticky naladila a utvrdila v pře-
svědčení, že Zlín se již zanedlouho
stane stejně dobře dopravně dostup-
ným centrem byznysu, jako je to ob-
vyklé u regionálních metropolí všude
v Evropě. Rád jsem přijal nabídku
hejtmana Libora Lukáše, abych se
zhostil role kmotra knihy o Kroměří-
ži, nazývané Hanáckými Aténami,
a sice v rámci každoroční prezentace

regionů během akce Open days
v Bruselu. Slavnostní křest se usku-
tečnil přímo v sídle zastoupení
Zlínského kraje a zúčastnili se ho za-
stupitelé Zlínského i Olomouckého
kraje, včetně hejtmanů, ale i další
hosté z řad poslanců, europoslanců,
diplomatů a zahraničních partnerů.
Krásnou mezilidskou atmosféru jsem
nasával plnými doušky během již 
7. ročníku VIVAT VITAJ 2006 v Lu-
hačovicích, kde vystupovali zdravot-
ně postižení umělci, vyzařující nena-
hraditelnou pozitivní energii. Jako
muzikant i sponzor jsem se zúčastnil
již potřetí a věřte mi, že je to moc pří-
jemně pojatá akce, která každého
přesvědčí, že život je krásný za kaž-
dých okolností. Neméně hezký pocit
jsem měl z vystoupení Velkého de-
chového orchestru mladých společně
s vizovickou hudební skupinou
Fleret v Žilině. Vážím si česko-sloven-
ských vztahů a s radostí podporuji
každou příležitost posílit vzájemnost
Čechů a Slováků především u mladé
generace. 

Než s definitivní platností zavřu
desky knihy "Jak jsem primátoroval",
rád bych na tomto místě ještě dopsal
její poslední stránku. Závěrečnou ka-
pitolu bych nadepsal DĚKUJI, a psal
bych rád třeba o tom, jak jsme se do-
kázali domlouvat na věcech prospěš-
ných celému městu bez ohledu na
politickou příslušnost, že jsme se vy-
hnuli aférám, poškozujícím pověst
Zlína, že jsme vždy hledali taková ře-
šení, abychom docílili názorové sho-
dy převážné části zastupitelstva a ne-
bo o tom, že jsme společným úsilím
proinvestovali historicky nejvyšší ob-
jem finančních prostředků a udrželi
městský rozpočet ve standardním re-
žimu, nezatížený nesplatitelnými
úvěry ani nelimitující obvyklé investi-
ce v příštím volebním období.
Poslední otočení klíčem můžeme tedy
provést se vztyčenou hlavou a s poci-
tem, že jsme i přes některá dílčí po-
chybení zvládli po celé čtyři roky
směrovat evropské prosperující kraj-
ské město stále vpřed. A za to chci
opravdu obyčejně lidsky poděkovat
kolegyním a kolegům v městské radě
i v zastupitelstvu, na úřadě i v měst-
ských společnostech a institucích,
protože tým, který se staral o Zlín,
byl pro mne velkou oporou. Zvláštní
poděkování patří Městské policii Zlín,
která mi přirostla k srdci, a jsem rád,
že jsem dostal šanci proniknout do
struktury a být součástí tohoto ne-
dílného subjektu naší samosprávy.
A že to občas někde zaskřípalo? To je
přeci v životě lidí normální! Takže,
vážený pane tajemníku, vážená paní
vedoucí kanceláře primátora, vážené
kolegyně z mého sekretariátu, vážení
vedoucí jednotlivých odborů, vážení
úředníci, ale také vážení občané, dě-
kuji vám za čtyřletou spolupráci
a svému nástupci přeji do dalších
čtyř let mnoho úspěchů a pracovního
elánu. Zlín si to zaslouží!

Tomáš Úlehla,
končící primátor

OHLÉDNUTÍ,
první, poslední...
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Plánování sociálních služeb ve Zlíně

ZLÍN - Zahájení dvou koncesních ří-
zení schválili zlínští radní. Jejich před-
mětem je jednak provedení rekonstruk-
ce dvou domů (č.p. 66 a 464) na
náměstí Míru, které jsou ve vlastnictví
města, a jejich svěření do dlouhodobé-
ho pronájmu koncesionáři, který je ná-
sledně bude provozovat, a dále nájem
budovy a závazek provozování Kongre-
sového centra ve Zlíně.

"V případě budov na náměstí Míru,
takzvané pasáže Laguna, bude koncesi-
onář na své náklady budovy, které jsou
ve vlastnictví města, provozovat, udržo-
vat. Tím se koncesionář zaváže k po-
skytování veřejné služby, kterou by ji-
nak zajišťovalo samo město na své
náklady, včetně provedení rekonstruk-
ce," řekl náměstek primátora Karel
Dvorský. Podle jeho slov město umožní
koncesionáři brát z této činnosti užitky
a vzít na sebe podstatnou míru rizik
z poskytnutí veřejné služby. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou, před-
pokládané náklady na rekonstrukci
jsou zhruba 50 milionů korun.
Předpokládaná výše užitků - příjmů -
koncesionáře pravděpodobně přesáhne
za dobu platnosti smlouvy 100 milionů
korun. "Bude se jednat o významnou
koncesní smlouvu, na niž musí město
vypracovat koncesní projekt ještě před
samotným zahájením koncesního říze-
ní. Projekt pak schválí městské zastupi-
telstvo," dodal náměstek Dvorský.

"U Kongresového centra bude před-
mětem koncesní smlouvy nájem budo-

vy a závazek koncesionáře provozovat
toto centrum,  na své náklady budovu
udržovat. Tím se koncesionář zavazuje
k poskytování veřejné služby, kterou by
jinak muselo zajistit opět město Zlín na
své náklady. Stejně jako v případě
Laguny i zde se město zaváže umožnit
koncesionáři brát si z této činnosti užit-
ky a vzít si na sebe podstatnou míru ri-
zik z poskytování veřejné služby," vy-
světlila náměstkyně primátora Irena
Ondrová. V případě Kongresového cent-
ra bude smlouva uzavřena na dobu de-
síti let. Předpokládané náklady na pro-
voz budovy budou 13 milionů korun
ročně, předpokládaná výše příjmů
u koncesionáře přesáhne za dobu plat-
nosti smlouvy výši 100 milionů korun.
"Stejně jako u Laguny i zde musí město
ještě před zahájením koncesního řízení
vypracovat koncesní projekt, který
schválí zastupitelé," dodala náměstky-
ně Ondrová.

Mezi podmínky provozování
Kongresového centra bude patřit: ná-
jemní smlouva, jejímž předmětem bude
celá budova, na deset let; účelem ná-
jmu zajištění provozu budovy, využití
pro různé kulturní, společenské a spor-
tovní akce a podnájem jednotlivých pro-
stor třetím osobám. Hlavním účelem je
podnájem Filharmonii Bohuslava
Martinů a podmínkou je i umístění tu-
ristického informačního centra Zlínska;
složení bankovní záruky na období mi-
nimálně 18 měsíců ve výši 9 milionů
korun.

Město zahájilo dvě koncesní řízení

Dne 20. 9. 2006 se v obřadní síni
zlínské radnice uskutečnil již tra-
diční "kulatý stůl" představitelů
města, tentokrát se subjekty (jedno-
tlivými občany a představiteli insti-
tucí ze sociální oblasti), které se za-
pojily do projektu "Plánování so-
ciálních služeb metodou komunitní-
ho plánování" ve Zlíně.

Na projekt se podařilo získat z vět-
ší části prostředky z Evropského so-
ciálního fondu a z ministerstva pro
místní rozvoj. Jde v něm o to, aby se
občané města mohli vyjádřit k to-
mu, jak by sociální služby ve Zlíně
měly vypadat. Stejnou váhu má rov-
něž hlas poskytovatelů
těchto služeb a také
těch, kdo je zadávají
(např. město). Výsled-
kem bude střednědobý
plán, který přispěje ke
zkvalitnění a k raciona-
lizaci sociálních služeb. 

"Kulatý stůl" slav-
nostně zahájil primátor
našeho města, Mgr. To-
máš Úlehla. Následoval
projev jeho náměstky-
ně pro sociální oblast,
PhDr. Ireny Ondrové,
a projev radního,
MUDr. Vladimíra Řihá-
ka. Všichni přítomní se

pak navzájem představili, případ-
ně představili sociální činnosti
svých organizací. Každý se vyjádřil
k tomu, proč se do projektu zapo-
jil. V dalším bloku prezentovala
aktivity projektu jeho koordinátor-
ka, Bc. Soňa Kovaříková. Vedoucí
odboru sociálních věcí, Ing. Jana
Pobořilová, seznámila přítomné
s novinkami v sociální oblasti. Po
zajímavé diskusi pan primátor po-
děkováním všem přítomným za je-
jich prospěšnou činnost jednání
ukončil.

Ing. Jana Pobořilová, 
vedoucí OSV MMZ

Sté narozeniny oslavil v rodinném kruhu 23. 9. 2006
Václav Krob ze Zlína. K významnému jubileu mu blaho-
přál i primátor města Mgr. Tomáš Úlehla.

Nový internetový portál s názvem
Absolventi byl uveden do provozu na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Důvodem
k jeho zavedení je skutečnost, že univerzita
nechce za svými absolventy "zavírat dveře",
ale právě naopak,  chce s nimi zůstávat
v kontaktu, mít možnost s nimi případně spo-
lupracovat a umožnit jim i komunikaci mezi
sebou. Databázi budou moci využívat i perso-
nalisté firem a institucí při hledání potenciál-
ních zaměstnanců. 

"Považujeme za svou povinnost udržovat
s našimi absolventy adekvátní kontakt i poté,
kdy opustí školu. Dělají to tak všechny mo-
derní univerzity," uvedl prorektor pro pedago-
gickou činnost prof. ing. Roman Prokop, CSc.
Výsledkem snah o zavedení zmíněného portá-
lu je plně automatický systém, do nějž je jmé-
no absolventa zařazeno po úspěšném zvlád-
nutí státní zkoušky. Kontaktní údaje jsou
zveřejněny pouze v případě, že k tomu absol-
vent vydá souhlas.  

Portál je zpřístupněn na webových strán-
kách univerzity a absolventi se do něj přihlá-
sí pod svým osobním číslem. Dozví se z něj
aktuální informace ze života univerzity (po-
zvánky na odborné semináře, konference
apod.). K dispozici jsou jim rovněž kontaktní
údaje na bývalé spolužáky. Také mohou sami
aktivně nabídnout, v jaké oblasti by chtěli
pracovat. 

Zavedení portálu je výhodné i pro univerzi-
tu. "V případě potřeby budeme mít možnost
absolventy oslovit např. s nabídkou práce pro
externí pedagogy,  s žádostí o zadání a vede-
ní diplomových prací, s žádostí o zprostřed-
kování praxe pro studenty, s nabídkou na vě-
deckou a výzkumnou spolupráci, s žádostí
o sponzoring a podobně," vysvětlil prorektor. 

V databázi  jsou uvedeni absolventi zlín-
ských fakult od r. 1996 (údaje o dřívějších ab-
solventech budou doplněny podle tištěných
seznamů). Portál využívá informačního systé-
mu pro evidenci studijní agendy IS/STAG,
graficky zapadá do www stránek univerzity
a v budoucnu  umožní další  rozšiřování.

Mgr. Jana Brázdilová 
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PODNIKATELSKÉ
INOVAČNÍ CENTRUM

ZLÍN, PRAHA - Dne 15. července 2004 
byla podepsána smlouva na realizaci projek-
tu Podnikatelské inovační centrum,
CZ2003/004-338.08.01.0007. Tento pro-
jekt byl spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Národního programu Phare
2003 ve výši 1,59 mil. EUR (zhruba 51 mil.
Kč), což představuje 75 % celkových nákla-
dů stavby, které činily 2,12 mil.  EUR (zhru-
ba 68 mil. Kč).

Slavnostní ukončení stavby, které se konalo
16. října, zakončilo rekonstrukci Podni-
katelského inovačního centra - objektu číslo
23 ve východní části Průmyslového areálu ve
Zlíně (bývalý Baťův areál). Projektem se připra-
ví více než 2450 m2 ploch pro podnikání.
Podnikatelské inovační centrum Zlín bude vy-
braným začínajícím firmám poskytovat po ur-
čitou dobu za zvýhodněných podmínek prosto-
ry (kanceláře, laboratoře či lehká výroba),
upřednostněny budou aktivity s inovačním po-
tenciálem.  

Hlavní cíle projektu jsou dány prioritami
programu Phare, tj. stabilizovat a podpořit roz-
voj podnikání, přilákat nové podnikatelské
subjekty, stabilizovat vysokoškoláky ve městě.

Na rekonstrukci Podnikatelského inovační-
ho centra přispívá Evropská unie v rámci
Národního programu Phare 2003 do celkových
nákladů stavby ve výši 68 mil. Kč částkou 
51 mil. Kč. Zbývající část nákladů financuje
zadavatel statutární město Zlín.

Evropská unie podpořila projekt zejména
z důvodu rozvoje podnikatelské infrastruktury.

Realizací stavby bylo pověřeno na základě
výsledků veřejné soutěže, provedené v souladu
s předpisy Evropské unie pro projekty finan-
cované z programu Phare, sdružení firem 
PSG - International, a.s., a Pozemní stavitelství 
Zlín, a.s. 

Odborný dohled nad realizací stavby měla
společnost AIP, spol.  s r.o.

Dohled nad uplatňováním pravidel EU při
přípravě a realizaci díla prováděla a financo-
vání z prostředků Phare zajišťovala Imple-
mentační agentura Centra pro regionální 
rozvoj, zřízená při Ministerstvu pro místní roz-
voj ČR.

Končící program předvstupní pomoci EU
České republice Phare byl zaměřen na po-
moc v přípravě na členství v Evropské unii.
Od roku 1990 bylo pro projekty Phare v Čes-
ké republice schváleno téměř 953 milionů
EUR (cca 28,5 miliard Kč). V rámci dalšího
předvstupního programu ISPA, jehož pro-
středky jsou určeny na projekty v oblasti
dopravní a ekologické infrastruktury, činila
od roku 2000 pomoc EU téměř 304 milionů
EUR (asi 9 miliard Kč). Tento program po-
kračuje i po vstupu ČR do EU v podobě tzv.
Fondu soudržnosti. V rámci třetího před-
vstupního  programu SAPARD, z jehož pro-
středků se financovala opatření v oblasti ze-
mědělství a rozvoje venkova, byly od roku
2000 realizovány projekty s příspěvkem EU
v částce téměř 22 milionů EUR (cca 660 mi-
lionů Kč). V roce 2002 bylo v rámci Fondu
solidarity Evropské unie přiděleno dalších
129 milionů EUR (více než 3,8 miliard Kč)
na pomoc České republice na odstranění po-
vodňových škod. Celková částka pomoci EU
České republice v rámci předvstupních pro-
gramů tak činí více než 1,4 miliardy EUR
(cca 41,96 miliard Kč). -zu-

Impulzem pro tuto moji písemnou re-
akci byl článek pana redaktora Libigera
v MF Dnes - Zlínsko dne 29. září, ne-
soucí titulek "Lidé si přejí, aby byl Zlín
zapsán na seznam UNESCO". Ani s mi-
mořádnou pozorností jsem se však ne-
dočetl, kteří že lidé si přejí učinit tento
fatální krok. Já k nim tedy rozhodně
patřit nechci. Proč? Následující odpo-
věď na tuto otázku snad pomůže při
rozhodování i Vám.

Od roku 1990 je podstatná část na-
šeho města tzv. městskou památko-
vou zónou (dále jen MPZ). Usilovnou
prací několika "generací" městských
politiků se podařilo původní tvrdé
podmínky pro stavební činnost v MPZ
změnit tak, že život v jejich obytných
čtvrtích je snesitelný. Majitelé domků
mohou regulovaně rekonstruovat
a přistavovat, protože kompetentní
pracovníci památkové péče si uvědo-
mili výjimečnost zlínské MPZ. V čem
ta výjimečnost spočívá? Zatímco jiné
objekty, které jsou předmětem pa-
mátkové péče (hrady, zámky, chrámy,
historická městská centra, paláce)
byly vybudovány církví, šlechtou,
konšely či jinými osvícenými investo-
ry se záměrem, aby hlásaly slávu
svých tvůrců co nejdéle, bratři Baťové
budovali nový Zlín z velké části jako
provizorium, které mělo být nahraze-
no kvalitnější definitivou. Naštěstí či
naneštěstí (toť relativita) urbanisticko
- architektonická kvalita této zástav-
by je tak vysoká, že by jednoznačně
mělo být naší povinností zachovat ji
"navěky". Materiálová a stavebně -
technická kvalita je však bohužel
s tímto záměrem v zásadním rozporu.

V roce 2003 jsme prověřovali všech-
na "pro a proti" zápisu do seznamu
"UNESCO". S expertem této světové
organizace panem Benešem jsme pro-
šli obytné čtvrti a navštívili význačné
zlínské objekty. Názor experta po této
exkurzi byl mírně rozpačitý. Podle je-
ho bezprostředního vyjádření staveb-
ně - technický stav obytných čtvrtí
i jednotlivých budov je na hony vzdá-
len autenticitě požadované "UNESCO"
a tedy i možnosti zápisu do prestižní-
ho seznamu této organizace. Nejen že
by předmětné objekty musely být re-
konstruovány do původní podoby, ale
v bezchybném stavu i dlouhodobě
udržovány. Tento zásadní zásah do
stávajícího stavu obytných čtvrtí by
pro město znamenal realizaci zpětné-
ho výkupu objektů od současných
majitelů, vybudování náhradních by-
tů a trvalou konzervaci baťovských
"provizorií". Obdobné problémy by by-
lo potřeba řešit při pokusech zapsat
do seznamu fragmenty urbanistické
struktury města nebo jednotlivé ob-
jekty. Jen pro ilustraci: přísné pod-
mínky pro zápis nesplňuje v součas-
nosti ani dokonale rekonstruovaná
21. budova, natož pak po letech opět
úhledná tržnice. Upozorňuji na sku-

tečnost, že toto úsilí by nepřineslo
městu žádný ekonomický efekt, pouze
povinnosti a diskutabilní zvýšení
prestiže města. Oč složitější je dosáh-
nout zápisu do seznamu, o to jedno-
dušší je z něj zmizet. Systematický
a nekompromisní dozor "UNESCO" tr-
vale hlídá neměnnost a autenticitu
předmětu zápisu. Při porušení zásad
následuje "odchod" s mezinárodní
publicitou a ostudou.

Jistě dobře míněná aktivita paní se-
nátorky Gajdůškové nemá, obávám
se, reálné vyhlídky na úspěch. Snad
je to dobře. Mohla by se totiž stát pro
valnou část občanů tohoto města dal-
ším "konzervačním" břemenem,
v mnohých případech neřešitelnou si-
tuací. Jedinou konkrétní možností
zůstává podle mého názoru "Dům
umění", dříve památník T. Bati, archi-
tektonický skvost F. L. Gahury.
Pokud by rekonstrukce tohoto objek-
tu probíhala od počátku v intencích
pravidel "UNESCO", nic by nebránilo
jeho zápisu do seznamu této organi-
zace a stal by se důstojným reprezen-
tantem funkcionalistického Zlína
v prestižním seznamu. Úspěch však
není ani v tomto případě zaručen,
protože zájem "UNESCO" o architek-
tonické solitéry je značně omezený.
Další možnost je složitější. Pokud by-
chom chtěli dosáhnout zápisu ales-
poň části obytné čtvrti s charakteris-
tickou obytnou zástavbou, muselo by
město takovou skupinu baťovských
domků, která postihuje charakter ur-
banistické struktury, vykoupit od
současných majitelů a zrekonstruo-
vat je do původního stavu. Sloužit by
mohly jako startovací byty pro mladé
rodiny do té doby, pokud by jejich
plošný standard byl vyhovující. To
však je úkol ekonomicky náročný
a dlouhodobý.

Jedno však je jasné a je potřeba si
to uvědomit. Toto všechno jsme
schopni postupně realizovat bez pa-
tronace "UNESCO", bez této kulturně
administrativní evropské kurately,
která sice na položky svého seznamu
přísně dohlíží, ale ekonomicky na je-
jich průběžnou údržbu v intaktním
stavu nepřispívá. Přínosem takového
kroku může být (ale nemusí) zvýšení
turistického ruchu o ty, které zajímá
funkcionalistická architektura a bu-
dou zasaženi novou publicitou. Jak
ošidná je taková úvaha, však brzy 
zjistili v sousední Kroměříži. Počet
návštěvníků města i po zápisu trvale
klesá. Můj závěr tedy zní: pečujme
o Zlín, chraňme architektonické dě-
dictví a především výjimečnou urba-
nistickou strukturu, ale bez "UNES-
CO"! Zlín nepotřebuje "korzet" dalších
předpisů. Ve Zlíně je potřeba bydlet
a stavět. Obojí s pietou ke kulturní-
mu dědictví, ale bez zbytečného
a mnohdy až nesmyslného omezová-
ní. Ing. arch. F. Petr

R A D Ě J I  N E !
Zlín na seznam „UNESCO“?
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ZLÍN - Rada města Zlína schválila uzavření
dohody o partnerství mezi městem Zlínem
a Římskokatolickou farností Štípa k projektu
Uchování kulturní památky chrámu Narození
P. Marie.  Zároveň radní schválili finanční přís-
pěvek na zpracování žádosti o grant na realiza-
ci projektu Oprava kulturní památky farnost
Štípa do výše dvaceti tisíc korun. 

Rada rovněž schválila uzavření rámcové
smlouvy o partnerství mezi městem Zlínem
a firmou Biotechnologické informační centrum
k projektu Technologický park. Cílem projektu
je podpora ekonomického rozvoje, inovačního
podnikání, vzdělanosti a zvyšování kvality živo-
ta obyvatel regionu prostřednictvím vytvoření
biotechnologického parku světové úrovně, kte-
rý bude rozvíjet a podporovat nové firmy i per-
spektivní produkty z oboru.

Zlínští radní rovněž souhlasili s uzavřením
dohody o partnerství mezi městem Zlínem a ob-
cí Lukov k projektu Hrad Lukov - kulturně
vzdělávací centrum a doporučili zastupitelům
schválit její uzavření. Na realizaci uvedeného
projektu bude obec Lukov žádat o finanční pro-
středky ze strukturálních fondů EU.

Při příležitosti dvou letošních výročí prof.
Vladimíra Karfíka - 105 let od narození (26. 10.
1901) a 10 let od úmrtí (6. 6. 1996) - byla 
zahájena příprava vydání jeho obsáhlé mono-
grafie. 

I když architekt patří mezi nejvýraznější
osobnosti oboru v České republice i na
Slovensku a je jedním z mála zdejších tvůrců,
kteří obstáli i v měřítku světovém, v jeho díle
zůstává stále mnoho neznámých, nepublikova-
ných či nezdokumentovaných prací a chybí je-
ho ucelený přehled. 

Architektův život obsáhl takřka celé 20. sto-
letí. Na studia na pražské technice navázalo
klíčové období francouzské a americké praxe
v letech 1925-1930 (především u Le Corbu-
siera a F. L. Wrighta), kterou zhodnotil po svém
návratu jako vedoucí projekce firmy Baťa ve
Zlíně (1930-1946). Zde vytvořil svá nejvýznam-
nější díla, mimo jiné obchodní domy v Liberci,
Brně, Amsterodamu a Bratislavě, Baťův mra-
kodrap ve Zlíně, průmyslové město Bellcamp
v USA, kostely, společenské domy, filmové ate-
liéry, výstavní pavilony, letiště, koupaliště,
školy, bytové domy, vily, rodinné domy, regu-
lační plány a další. Ve změněných společen-
ských podmínkách po roce 1946 pokračovala
jeho práce na Slovensku (a v letech 1979 -
1982 také v Maltské republice) a její rovnocen-
nou součástí se stala činnost pedagogická.
Architektův život byl provázen pracovními
i přátelskými kontakty s řadou legendárních
architektů, mimo jiné s Adolfem Loosem,
Emilem Bellušem, Gio Pontim a mnoha další-
mi. Prof. Vladimír Karfík byl také jedním z prv-
ních nositelů Ceny města Zlína, kterou převzal
v r. 1994.

Práce na monografii je rozvržena do několi-
ka let a bude pokrývat všechna období archi-
tektova života a díla. Základ mezinárodního tý-
mu tvoří čtveřice autorů - prof. Štefan Šlachta
(Slovensko), prof. Petr Lizon (USA), prof. Alena
Kubová-Gauché (Francie) a Petr Všetečka (Čes-
ko), mezi autory textů nebudou chybět teoreti-
ci architektury (prof. Vladimír Šlapeta)
a Karfíkovi studenti a studentky (prof. Alena
Šrámková a další). Součástí přípravy publika-
ce bude zpracování architektovy pozůstalosti
v Muzeu města Brna a v rodinném archivu.
Anglicko-českou knihu o téměř 450 stra-
nách vydá nakladatelství Era ve spolupráci
s Muzeem města Brna a kanceláří Transat ar-
chitekti. Editorsky se na knize podílí architek-
tova pravnučka Hana Machová. Součástí pro-
jektu je podrobná aktuální fotodokumentace
architektových staveb studiem Toast images,
která probíhá již od roku 2004. -PV-

Monografie architekta
VLADIMÍRA KARFÍKA

KKddoo  zzíísskkáá  CCeennuu  mměěssttaa  ZZllíínnaa  zzaa  rrookk  22000066??

DOHODY O PARTNERSTVÍ

Jméno a příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa bydliště:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stručné zdůvodnění návrhu*:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno, příjmení, adresa navrhujícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA ZLÍNA NAVRHUJI (zašlete na výše uvedenou adresu)

* Stručný životopis navrhované osobnosti přiložte na zvláštním listu.

✄

Stalo se již tradicí, že začátkem podzimu
pořádá Český červený kříž Zlín slavnostní
oceňování bezpříspěvkových dárců krve z ce-
lého Zlínského kraje medailí MUDr. Jana
Janského. V letošním roce tak bylo oceněno
celkem 304 dobrovolných dárců krve, z nichž
bylo uděleno 112 bronzových medailí MUDr.
Jana Janského za dosažených 10 bezpří-
spěvkových odběrů, 150 stříbrných medailí
za 20 odběrů, 40 zlatých medailí za 40 odbě-
rů  a 2 Zlaté kříže za 80 odběrů krve. 

Získávání a oceňování bezpříspěvkových
dárců krve je jednou z hlavních aktivit Čes-
kého červeného kříže ve Zlíně. Vlastní reali-
zaci odběrů krve pak zajišťuje personál
Transfuzní stanice Krajské Baťovy nemocni-
ce Zlín, který má také velkou zásluhu, neboť
jejich příjemné a vstřícné chování vůči dár-
cům zaručuje to, že se dárci rádi vrací.

Dárci velmi oceňují, že zástupci statutár-
ního města Zlína a Zlínského kraje vnímají
tyto humánní  činy a vysoce si váží jejich
vzácného daru. Zlatým dárcům krve přispí-
vají město Otrokovice a statutární město

Zlín ze svého rozpočtu na jízdné městské
hromadné dopravy.

Červený kříž Zlín vždy na konci kalendář-
ního roku oslovuje zástupce měst a obcí
s oznámením o počtu držitelů zlaté medaile
MUDr. Janského z jejich regionu, jimž před-
stavitelé také osobně poděkují.

Slavnostní setkání s oceněnými dárci se
letos konalo 19. 9. v obřadní síni radnice
a 4. 10. v Kongresovém sále Interhotelu
Moskva bylo ve znamení setkání s úžasnými
lidmi, kteří dokáží nejcennějším darem pro-
jevit lásku a obětavost všem ostatním. Dnes
už není výjimkou, že k odběrům přicházejí
i celé rodiny. Velmi často darují krev děti ro-
dičů, kteří jsou již zasloužilými vyznamena-
nými dárci. Je velmi milé, že tento vysoce
humánní čin - nezištně darovat krev potřeb-
ným lidem, tak zdárně přebírá i další gene-
race. My všichni si tak velice vážíme všech
těchto skvělých lidí a přejeme jim hodně
energie, zdraví a osobního štěstí.

Mgr. Hana Vařáková,
ředitelka Červeného kříže Zlín
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Přispět k odpovědi na tuto otázku můžete
i vy, když nám pošlete své návrhy na kandidá-
ty Ceny města Zlína za rok 2006. Cena je udě-
lována od  roku 1993. V budově radnice je na
počest nositelů Ceny města Zlína umístěna
deska s jejich jmény a fotografiemi. Osobnosti,
které Cenu města Zlína v minulých letech zís-
kaly, jsou důkazem, že mezi námi žije mnoho
lidí, kteří výrazně přispívají k všestrannému
rozvoji  i slávě města. 

Cena města Zlína je udělována na základě
návrhů vás, našich spoluobčanů. Schvá-
leným kandidátům ji každoročně předává
primátor města zpravidla v den výročí naro-
zení Tomáše Bati -  3. dubna. 

Vybíráme ze statutu Ceny města Zlína důle-
žité informace, které Vám mohou pomoci při
navrhování kandidátů:

● Cenu uděluje Zastupitelstvo města Zlína
jedenkrát ročně za podstatný přínos rozvoji
města ve všech oblastech lidské činnosti.
V každém roce mohou být ceny uděleny maxi-
málně 3 kandidátům, nemusí však dojít k udě-
lení žádné ceny.

● Nositelem ceny se může stát žijící fyzická
osoba starší 15 let nebo právnická osoba se
sídlem ve Zlíně. Ocenění in memoriam může
být uděleno pouze v případě, dojde-li u fyzické
osoby navržené odborným grémiem k udělení
ceny k náhlému úmrtí.

● Ocenění je spojeno s předáním výtvarného
symbolu se znakem města Zlína a finanční od-
měnou ve výši 50 000 Kč. Při ocenění in me-
moriam se nejbližším příbuzným předává pou-
ze výtvarný symbol.

● Návrh na udělení ceny mohou podávat 
fyzické a právnické osoby, a to písemně na
Odbor kultury Magistrátu města Zlína. Termín
pro podání návrhů je do 31. prosince. K později
podaným návrhům nebude přihlíženo.

● Návrh  musí obsahovat:
● jméno fyzické osoby, které má být cena

udělena, adresu jejího bydliště, případně pra-
coviště

● název a sídlo právnické osoby, které má
být cena udělena

● zdůvodnění, za jaký přínos rozvoji města
je cena navrhována.

● Návrh na udělení ceny konkrétní fyzické
nebo právnické osobě může být podán i opako-
vaně, nebyla-li cena této osobě podle návrhu
předloženého v předchozích letech udělena.

Prosíme vás o zasílání návrhů na kandi-
dáty Ceny města Zlína za rok 2006 ze všech
profesních oblastí na adresu: Ilona Stei-
nerová, Odbor kultury, Magistrát města
Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín. Své návr-
hy můžete posílat do 31. prosince 2006.

-IS-
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ZZnnoovvuuootteevvřřeenníí  MMaalléé  ssccéénnyy  aa  kkoonnffeerreennccee  oo  PPaammááttnnííkkuu  TT..  BBaattii
První říjnový týden byl nejenom ve zna-

mení stále trvajícího babího léta, byl přede-
vším významný pro nás, architekty. Důvody
byly dva, v obou případech jde o velmi důle-
žité momenty v práci útvaru hlavního archi-
tekta (ÚHA). Po několikaleté rekonstrukci
a dostavbě 5. 10. 2006 PhDr. Irena Ondrová
spolu s ředitelem ZUŠ Zlín Mgr. Miroslavem
Kašným a ředitelem Pozemního stavitelství
ing. Jiřím Havlíkem slavnostně otevřeli ob-
jekt Malé scény na Obecinách (snímek na
titulní straně). Následující den se konala ve
vile T. Bati velmi zajímavá konference na té-
ma obnovy Památníku T. Bati. To vše se
odehrávalo v příjemné atmosféře setkání se
zajímavými lidmi, odborníky na architektu-
ru a urbanismus.

O Malé scéně (původně Obchodní a spo-
lečenský dům) toho bylo napsáno hodně,
proto bych ráda zrekapitulovala celý proces
obnovy této budovy, jedné z nejvýznamněj-
ších funkcionalistických staveb arch.
Vladimíra Karfíka v našem městě. Impuls
pro stavební práce daly v roce 2000 snahy
ZUŠ, sídlící v budově dlouhou řadu let.
Požadovala vytvoření chybějícího zázemí di-
vadelního sálu a také rozšíření výukových
prostor. Předložená studie dostavby však
problematiku řešila nevhodným způsobem,
nerespektovala objekt jako památku a na-
rušovala urbanistický koncept celé lokality
na principu rozvolněné zástavby. Když ješ-
tě navíc magistrát začal uvažovat o umístě-
ní víceúčelového sálu téměř pro 300 osob,
trval ÚHA na vyřešení problému formou ve-
řejné arch. soutěže. Ta se úspěšně usku-
tečnila a jednoznačně z ní vyplynuly regu-
lace pro případnou dostavbu, která měla
být realizována v podzemí. Z dalších pro-
jekčních prací vyplynulo, že záměr je v tu
dobu nad finanční možnosti města a umís-
tění velkého sálu (kapacita se zvětšila na
500 osob) v lokalitě je značně problematic-
ké i s ohledem na dopravní zátěž a parko-
vání vozidel. Vybrali jsme proto ze soutěže
velmi dobré dílčí řešení architektů Škraba-
la s Grymem z Brna, které vhodným pře-
organizováním prostorů v objektu plnilo
požadavky ZUŠ, včetně menšího víceúčelo-
vého sálu v přízemí o rozměrech 12 x 18 m.
Do parteru ulice, na místě původních ne-
vhodných prodejen, byla situována opět
prodejna potravin a nově navržena kavárna
s cukrárnou. Zázemí stávajícího divadelní-
ho sálu bylo řešeno dvoupodlažní podzem-
ní přístavbou. Brněnští architekti, kteří
měli navíc zkušenost s rekonstrukcemi
funkcionalistických staveb, posléze spolu-
pracovali i na opravě silně poškozené se-
verní fasády. Obnovu fasády chápeme jako
přelomovou, protože se podařilo za velmi
dobré spolupráce s odborem investic, kul-
tury i brněnských památkářů a nakonec
i stavební firmy Pozimos, která netradiční
práce pojala jako výzvu, provést obnovu fa-
sády formou repase oken jak kovových, tak
dřevěných (kromě vstupních dveří) včetně
unikátního kování. V počátečních fázích
byla totiž snaha stavební firmy vyrobit ok-
na nová, která by ovšem nebyla přesnými
replikami. Tento postup je na památkových
objektech zcela nevhodný. Nově musely být
vyrobeny pouze vstupní dveře. Poškozené
cihly režného zdiva na fasádě byly vyňaty
a nahrazeny novými, fasáda byla vyčištěna
a zapravena. 

Po výběrovém řízení další projekční práce
na objekt zpracovávala zlínská arch. kance-

lář AMA architekti - otec a syn Martínkové
(v počátečních fázích spolupracoval na pro-
jektu i arch. Míček) a tito navázali na studii
brněnských architektů. Akce byla zajištěna
i finančně, takže další stavební práce ply-
nule pokračovaly. Repase či repliky prvků
už byly samozřejmostí, firma dokonce pou-
žila na výrobu materiál starých oken z ba-
ťovského areálu. Zásluhou pracovníků in-
vestic byly dokonce na objekt formou replik
navráceny i stahovací textilní žaluzie.
Architekti navrhli zcela nově interiér příze-
mí i podzemí, včetně divadelního sálu a pří-
slušenství. Beze změn zůstalo zatím jenom
horní patro s učebnami ZUŠ. Celkový dojem
je myslím velmi zdařilý, ale to posoudíte
nejlépe sami. Pro nás architekty je tento vý-
sledek víc než potěšující, neboť kdysi stači-
lo málo, a celá dostavba a rekonstrukce se
mohla odvíjet jinak a my bychom možná ne-
návratně poškodili krásnou, elegantní bu-
dovu, navíc kulturní památku. Ukázalo se,
že město dokáže být dobrým investorem tak
jako krajský úřad, který se může chlubit
podobně rekonstruovanou, byť investičně
daleko větší "Jedenadvacítkou". Nejenom

Praha a Brno, konečně i Zlín může ukázat
návštěvníkům kvalitní rekonstrukci památ-
ky moderní architektury, která má své neo-
pakovatelné kouzlo. 

Obdobnou pozornost si v nejbližším ob-
dobí ještě zaslouží další Karfíkova památko-
vě chráněná stavba - Zimní lázně, jejíž re-
konstrukce se připravuje k realizaci.
V neutěšeném stavu se nachází především
fasáda, jejíž obnova bude probíhat obdob-
ným postupem jako na Malé scéně, takže se
můžeme dočkat i zde nápravy. Vstupní ha-
la, schodiště a balkon budou uvedeny do
původního stavu. Bohužel nenávratné jsou
zásahy v bazénové části, především tolik
obdivované vlnovité zastřešení balkonu. 

Tak jako před 6 lety jsme stáli před roz-
hodnutím o nasměrování způsobu dostav-
by a rekonstrukce Malé scény, stáli jsme
v pátek 6. 10. 2006 na konferenci v Baťově
vile před obdobným rozhodnutím, jak po-
stupovat při obnově objektu bývalého pa-
mátníku T. Bati po vystěhování filharmonie
a galerie. Již v předmi-
nulém magazínu jsme
podrobně psali na toto
téma, a proto víte, že jde
spolu s tovární budovou
č. 21 o nejvýznamnější
objekty baťovské éry.
Proto jsme považovali za
nutné vést první diskuse
o stavbě na co nejvyšší
odborné úrovni. Podařilo
se nám zajistit účast
prof. Evy Jiřičné, která
se předešlého dne zú-
častnila otevření Malé
scény a jejíž projekt
Kongresového a univer-
zitního centra na místě
bývalých Masarykových
škol se již realizuje. Dále
se konference zúčastnili
pražští profesoři archi-

tektury Ladislav Lábus, Emil Přikryl a od-
borník na památkově chráněné objekty Bc.
Karel Ksandr. K diskusi byli přizváni zá-
stupci statutárního města Zlína, krajského
úřadu a krajských organizací, zástupci pa-
mátkové péče, zlínští architekti a také zá-
stupci stavebních firem. Za město akci ga-
rantovala PhDr. Irena Ondrová, za nadaci
T. Bati ing. Pavel Velev. ÚHA ve spolupráci
s ing. Petrem Všetečkou, spolupracujícím
na regeneraci městské památkové zóny
Zlín, zajistil na základě stavebně historic-
kého průzkumu objektu studijní podklady
k diskusi. Opět se nám potvrdila zkuše-
nost, že kvalitní odborníci dokáží na vyso-
ké úrovni diskutovat o podstatě věci
a dobrat se, zde jednotně, k transparentní-
mu výsledku. Tím bylo jednoznačné dopo-
ručení:

• objekt by měl být památníkem T. Bati
a všech dalších osobností tzv. Baťovské éry,
které položily základy moderního města

• objekt bude navrácen do původního sta-
vebně - technického stavu, který nesmí být
zásadně narušen moderními technologiemi

• objektu bude navrácena jeho původní
ideová náplň; objekt je sám o sobě sochař-
ským dílem, vyjadřujícím osobnost T. Bati
a jeho vlastnosti

• v co nejbližší době by se mělo přistoupit
k úpravě zeleně na Gahurově prospektu for-
mou radikálního prořezu

• v novém funkčním volebním období by
měla být zajištěna kompletní předprojekto-
vá i projektová příprava včetně nezbytných
průzkumů a rozborů

• projekt by měl být připraven tak, aby na
jeho realizaci bylo možné získat finanční
prostředky z Programu regenerace Městské
památkové zóny a především z EU.

K příjemné atmosféře konference přispěli
i pražští kolegové pochvalou na adresu na-
šeho města jako investora, který se dokáže
hned od počátku dobře starat o významné
objekty. Zároveň však apelovali na přísnější
a odpovědnější postup při obnově celé cent-
rální baťovské lokality včetně továrního 
areálu a na ochranu unikátní urbanistické
struktury s rozvolněnou zástavbou. Jde
o světově unikátní městský celek s řadou je-
dinečných objektů vysoké kulturně - histo-
rické i urbanisticko - architektonické hod-
noty, o dílo mezinárodního významu, jeden
z památníků moderní architektury a urba-
nismu. 

Ing. arch. Dagmar Nová

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA



zlodějíčka Eddieho (Mos Def) z policejní stanice k výsle-
chu u soudu. Režie: Richard Donner

23. listopadu  KINO NEHRAJE  
Handicap Zlín pořádá
RICHARD MÜLLER a hosté pro HANDICAP
Benefiční večer bez bariér naplněný nejen hudbou...
Začátek v 18 hodin

24. - 29. listopadu v 17 a v 19.30 hodin                       
CASINO ROYALE              
USA-2006-titulky-premiéra-Falcon-( )
21. filmové dobrodružství agenta 007 - roli Bonda tento-
krát vytvořil Daniel Craig.
Režie: Martin Campbell

30. listopadu - 6. prosince v 17 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA
USA-2006-86 minut-český dabing-animovaný-premiéra-
Falcon-(0)
O upovídaném jelenovi Elliotovi a zdomácnělém medvě-
du grizzlym Boogovi.
Režie: Roger Allers, Jill Culton, Antony Stacchi

30. listopadu - 3. prosince v 19.30 hodin
MALÁ MISS SUNSHINE
USA-2006-102 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Nekonvenční americká rodinná komedie.
Režie: Jonathan Dayton a Valerie Faris 

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

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

4. 11. Dobrodružství na pasece II. - 64 minut
Autíčková romance, Cvrček a pila, Jak se sešli
pod červenou muchomůrkou a další.

11. 11. Pasáček vepřů - 62 minut
Pasáček vepřů, Hloupý vlk, Jak šlo vejce na
vandr, Jak jedli vtipnou kaši a další. 

18. 11. Příběhy cvrčka a štěňátka - 76 minut 
Cvrček a housličky, Cvrček a bombardon,
Cvrček a slepice a další.

25. 11. O zlaté rybce -  62 minut
O zlaté rybce, O líném Honzovi, O bílé princez-
ně, Cvrček a pavouk a další. 

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

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

3. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
ČR-2006-108 minut- Bontonfilm-(0)                              
Hana je psycholožka - samostatná, emancipovaná. Její
manžel nemá práci. Na svou ženu žárlí, a tak si najde
mladou přítelkyni. V hlavních rolích Jana Janěková,
Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus. 
Režie: Věra Chytilová

4. - 5. listopadu v 17 hodin
ROZCHOD!
USA-2006-107 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)   
Romantická komedie začíná tam, kde většina podobných
příběhů končí. On a ona se potkali, zamilovali a našli si
společné hnízdečko, ve kterém  chtěli žít až do smrti...
Což by mohli, kdyby se nezačali nenávidět...
Režie: Pepton Reed

4. - 5. listopadu v 19.30 hodin
ŽENA VE VODĚ
USA-2006-110 minut-titulky-Warner Bros-(12)
Cleveland Heep je údržbář v obrovském obytném kom-
plexu. Straní se lidí a žije jen se svými porouchanými
spotřebiči. Režie: M. Night Shyamalan

6. listopadu v 19 hodin       (a)
NEBOHÁ PANÍ POMSTA
Jižní Korea-2005-112 minut-titulky-premiéra-ArtCam-
(15)
Nejočekávanější asijský film roku - pomsta muži, za je-
hož zločin musela Lee Geumja pykat.   
Režie: Park Chan-wook

KINO KVĚTEN

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

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

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

rou Pragokoncert Bohemia

tel. 577 432 936

2. - 5. listopadu v 17 a v 19.30 hodin  
a 6. - 8. listopadu v 17 hodin
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA  
ČR-2006-110 minut-premiéra-Bioscop-(0)
Černá krimikomedie ze současnosti inspirována dvěma
největšími dosud neobjasněnými loupežemi. V hlavních
rolích Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý a Michal Suchánek
Režie: Jiří Chlumský

6. listopadu v 10 hodin    Filmový klub seniorů
ZEPTEJ SE PRACHU
USA-2006-117 minut-titulky-Falcon-(15)
Velké romantické drama o velkém snu, který má svou
velkou cenu... V hlavních rolích Salma Hayek, Colin
Farrell. Režie: Robert Towne        

6. - 8. listopadu v 19.30 hodin
ROZCHOD!
USA-2006-107 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)  
Romantická komedie: On a ona se potkali, zamilovali
a našli si společné hnízdečko, ve kterém  chtěli žít až do
smrti... Což by mohli, kdyby se nezačali nenávidět...
Režie: Pepton Reed

9. listopadu   v 17 a v 19.30 hodin     (a)
MARTA
ČR-2006-77 minut-premiéra-Bontonfilm-(12)
Drama o lásce, životě a smrti. O vůli přežít a o schop-
nosti porozumění mezi lidmi, kterým pro to scházejí
předpoklady. V hlavní roli Petra Špalková. Režie: Marta
Nováková

10. - 15. listopadu v 17 hodin
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
USA-2006-91 minut-animovaný-český dabing-Falcon-(0)
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu. Režie: Gil
Kenan

10. - 15. listopadu v 19.30 hodin
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK    
USA-2006-91 minut-titulky-premiéra-Warner Bros.-(15) 
Píše se rok 1969. Dva budoucí vojáci ve Vietnamu a je-
jich dívky jedou na výlet. Následuje nehoda... 
Režie: Jonathan Liebesman

15. listopadu ve 14 hodin    Filmový klub seniorů
LET ČÍSLO 93
USA-2006-107 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla
svůj cíl. Toto je příběh čtvrtého z nich.
Režie: Paul Greengrass

16. listopadu od 8 do 15 hodin   
Uzavřená akce pro hosty Zlínské vodárenské, a.s.

NEJLEPŠÍ LABORANT 
- 2. ročník soutěže Zlínská vodárenská pro žáky ZŠ
V hlavní roli Vodní kufřík - přenosná laboratoř
Vstupenky na info@zlv.cz a 800 100 63

16. - 21. listopadu v 17 a v 19.30 hodin 
a 22. listopadu jen v 17 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
ČR-2006-104 minut-premiéra-Falcon-(12)
Černá komedie o muzice, penězích a gangsterech amaté-
rech s Vojtou Kotkem a Jiřím Mádlem v hlavních rolích.
Režie: Karel Janák

22. listopadu  v 19.30 hodin    
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu

16 BLOKŮ
USA-2005-105 minut-titulky-Bioscop-(12)
Po prohýřené noci je policista Jack (Bruce Willis) pověřen
jednoduchým úkolem: zajistit převoz bezvýznamného

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
10. - 12. listopadu v 17 hodin
AUTA
USA-2006-116 minut-český dabing-animovaný-Falcon-
(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen se během
cesty na velkolepý šampionát zatoulá do ospalé
Kardanové Lhoty. Režie: John Lasseter

10. - 12. listopadu v 19.30 hodin
DŮM U JEZERA
USA-2006-99 minut-titulky-Warner Bros-(12)
Doktorka Kate Foresterová (Sandra Bullock) si po pře-
stěhování do Chicaga začíná vyměňovat dopisy s novým
obyvatelem domu - architektem Alexem Wylerem (Keanu
Reeves). Problém je v tom, že ona žije v roce 2006 a on
o dva roky dříve... Režie: Alejandro Agresti

13. listopadu v 19 hodin       (a)
INÉ SVETY
Slovensko-2006-dokument-78 minut-premiéra-ArtCam-
(0)
Dokument na konci světa o konci světa. Režie: Marko
Škop 

17. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA  
ČR-2006-110 minut-Bioscop-(0)
Černá krimikomedie ze současnosti inspirována dvěma
největšími dosud neobjasněnými loupežemi. V hlavních
rolích Tomáš Hanák, Ondřej Vetchý a Michal Suchánek
Režie: Jiří Chlumský

18. a 19. listopadu v 17 hodin
BLOCK PARTY 
USA-2005-103 minut-titulky-premiéra-Blue Sky Film-
(12)
Slavná komediální hvězda Dave Chappelle připravuje
svou životní koncertní show přímo v ulicích New Yorku.
Režie: Michel Gondry

18. a 19. listopadu v 19.30 hodin
RYTÍŘI NEBES
USA/Francie-2006-139 minut-titulky-premiéra-Palace
Picture-(12)
Akční drama z atraktivního prostředí stíhacích pilotů 
I. světové války. V hlavních rolích James Franco a Jean
Reno. Režie: Tony Bill

20. listopadu v 19 hodin    (a)
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
USA-2005-92 minut-titulky-premiéra-Palace Picture-
(15)
Nick Naylor pracuje v tabákové firmě jako specialista na
komunikaci s veřejností.
Režie: Jason Reitman

24. listopadu v 17 hodin       Filmový klub seniorů
TRISTAN  A ISOLDA
Anglie/USA-2005-126 minut-titulky-Bioscop-(15)
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmez-
né oddanosti a kruté zrady...
Režie: Kevin Reynolds

25. a 26. listopadu v 17 hodin
MODROOKÁ POLLY
Německo-2005-101 minut-titulky-premiéra-Kinofa-(12)
Modré oči nejsou všechno - černá krimikomedie ze sou-
časnosti o mladých a pro mladé. Režie: Tomy Wigand

24. - 26. listopadu v 19.30 hodin
STRÁŽCE
USA-2006-108 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Ve 141leté historii tajné služby nikdy nebyl zrádce... až
teď! - V hlavních rolích Michael Douglas, Kim Basinger,
Kiefer Sutherland. Režie: Clark Johnson

27. listopadu v 19 hodin      (a)
ŽIVOT BRIANA 
Velká Británie-1979-94 minut-titulky-AČFK-(15)
Proslulá britská komediální skupina Monty Python při-
chází s biblickou fraškou o nedobrovolném "Mesiášovi".
Režie: Terry Jones

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

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

5. 11. - VZPOURA HRAČEK -  68 minut
Pan Prokouk přítel zvířátek, Hugo a Bobo,
Vzpoura hraček a další.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

L i s topad  v  ku l tu ře



12. 11. Dášenka I. - 64 minut
Medicína, Nehoupat, Bububu, Krtek a ježek,
Dášenka 2 a další. 

19. 11. ČAROVNÉ LYŽE -  69 minut                   
Jak šli nadělovat, Čarovné lyže, Dva mrazíci,
Sněhulák, V čertích službách a další.

26. 11. KRTEK A HODINY - 67 minut
Jak jedli vtipnou kaši, Masožravá Julie, Krtek
a hodiny a další. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

2. čtvrtek v 19 h - 11. abonentní řada
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála: 
LIMONÁDOVÝ JOE

3. pátek v 19 h - 7. abonentní řada
S. Remunda a I. Janžurová: 
PUDL A MAGNÓLIE
Agentura Stanislava Remundy Praha

4. sobota ve 14 a v 17.30 h
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE GYMNÁZIA 
- LESNÍ ČTVRŤ
u příležitosti 70. výročí založení školy

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

11. sobota v 19 h - zadáno
LIMONÁDOVÝ JOE

13. pondělí v 10 h
K. Čapek: R.U.R.

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

15. středa ve 14.30 h - 25. abonentní řada
R.U.R.

16. čtvrtek v 9.30 h
N. Tanská - Z. Mikotová: PUF A MUF

16. čtvrtek ve 14.30 h - 26. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE

17. pátek v 19 h - 4. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE

18. sobota v 19 h - 8. abonentní řada
PRODANÁ NEVĚSTA
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

20. pondělí v 10 h
Dle pana de Beaumarchais: 
FIGAROVA SVATBA
aneb Figaro sem Figaro tam aneb Perný den

20. pondělí v 19 h
Z. Fibich - J. Vrchlický: 
SMRT HIPPODAMIE
Společný projekt Městského divadla Zlín
a Filharmonie B. Martinů

NARÁZ 2006
8. ročník přehlídky inscenací Městského di-
vadla Zlín

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

21. úterý v 18 h
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
Slavnostní vyhlášení výsledků divácké anke-
ty APLAUS 2006

MĚSTSKÉ DIVADLO

22. středa v 10 h
PUF A MUF

22. středa v 19 h - 2. abonentní řada
R.U.R.

23. čtvrtek v 19 h - 3. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE 

24. pátek v 19.30 h - zadáno
VIRTUOSI DI PRAGA, OLDŘICH VLČEK
Vivaldi - Mozart - Donizetti - Dvořák

25. sobota v 19 h
Cimrman/Smoljak/Svěrák: NĚMÝ BOBEŠ
Divadlo Járy Cimrmana Praha v rámci Ozvěn fes-
tivalu cestování, sbližování a poznávání kultur
Neznámá země

26. neděle ve 14.30 h - 19. abonentní řada
D. Bartůňková: 
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha

28. úterý v 10 h - mimo předplatné 
a ve 14.30 h - 27. abonentní řada
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha

29. středa v 10 h
V. Peška: 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb Jenom jako

30. čtvrtek ve 14.30 h - 29. abonentní řada
PUF A MUF

Třetí věk současného českého a slovenského dra-
matu 
5. neděle v 19 h - premiéra
D. Gombár: TŘETÍ VĚK
Scénické čtení

6. pondělí v 18 h
TŘETÍ VĚK
Scénické čtení

13. pondělí v 16 h
E.  A. Poe: JÁMA A KYVADLO

14. úterý v 19 h
S. Königgrätz: JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ
A PLÁCAČKOU

NARÁZ 2006
8. ročník přehlídky inscenací Městského di-
vadla Zlín

Třetí věk současného českého a slovenského
dramatu
21. úterý ve 22 h
TŘETÍ VĚK
Scénické čtení

23. čtvrtek v 10 h
JÁMA A KYVADLO

23. čtvrtek ve 22 h
KABARETH PHANTASY PHAUST
Uvádíme ve zkušebně č. 2

25. sobota v 17 h
B. Hrabal - J. Krasula: 
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

NARÁZ 2006
8. ročník přehlídky inscenací Městského di-
vadla Zlín

22. středa ve 22 h
J. Holcman - K. Semerád: 
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE,
POLETÍME... aneb Neklidná noc

DIVADÉLKO V KLUBU

STUDIO „Z“
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L i s topad  v  ku l tu ře
23. čtvrtek v 16 h
A. Goldflam: 
MATYLDA A EMÍLIE aneb CO DĚLAT...

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Oldřich Tichý. Retrospektiva do 3. 12. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Ivan Ouhel - figury a práce na papíře do 12. 11.
Ivan Bergman 
- architektonická tvorba 21. 11. - 4. 2. 2007

Stálá expozice 
České malířství a sochařství 
1. poloviny 20. století ze sbírek 
Krajské galerie výtvarného umění od 21. 11.

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

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

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

e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

2. 11. v 19 hodin, Dům umění
W. A. Mozart a jeho přátelé
J. Mysliveček: Symfonie g moll, F. X. Dušek: Symfonie
C dur, J. Křtitel Vaňhal: Symfonie d moll, J. N. Kaňka:
Klavírní koncert D dur, W. A. Mozart: Symfonie č. 31
"Pařížská"
Dirigent a sólista: Vojtěch Spurný, klavír

9. listopadu v 19 hodin, Dům umění
Koncert mimo předplatné
G. Verdi: Requiem
Sólisté: Eilana Lappalainen, soprán, USA
Giorgio Aristo, tenor, USA
Christophoros Stamboglis, bas, USA
Spoluúčinkuje: Spevácky zbor mesta Bratislavy, sbor-
mistr: Ladislav Holásek, Slovensko
Dirigent: Peter Tiboris, USA

20. 11. v 19 hodin, Městské divadlo Zlín, repríza
J. Vrchlický, Z. Fibich: Smrt Hippodamie

30. 11. v 19 hodin, Dům umění
100 let od úmrtí Františka Bartoše
B. Martinů: Otvírání studánek, V. Novák: Slovácká sui-
ta, F. Bartoš: Vyznání, L. Janáček: Lašské tance
Spoluúčinkují: Helena Čermáková, Radoslav Šopík,
Pavel Leicman, herci Městského divadla Zlín, 
Sólisté: Tereza Surovíková, soprán, Markéta Masná, alt,
David Szendiuch, baryton
Dívčí sbor Cantica Laetitia, sbormistr: Josef Surovík
Dirigent: Stanislav Vavřínek

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty po celou
koncertní sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu
umění, po - čt 14.30 - 17 h, v den koncertu 14.30 - 20 h.
Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice
pouze ve čtvrtek.
Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webo-
vé adrese: www.fbmzlin.cz

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

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

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE
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L i s topad  v  ku l tu ře
VÝSTAVY
hlavní výstavní sál
do 26. listopadu
LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA V ČESKÉ REPUBLICE
Hlavním pořadatelem výstavy je Ústav lidové kultury ve
Strážnici, výstava vznikla pod záštitou Ministerstva kul-
tury České republiky.
Představuje výrobky z textilu, pletiv, dřeva, vystavena je
keramika, pečivo, kraslice. Součástí výstavy je regionál-
ní část připravená Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, v níž jsou představeni současní tvůrci, kteří zpra-
covávají tradiční materiály tradičními řemeslnými tech-
nikami a působí ve zlínském regionu.

malý výstavní sál a spojovací chodba
do 26. listopadu
HASIČI TROCHU JINAK... 
Z historie a činnosti sborů dobrovolných hasičů na
Zlínsku
Jedna ze závěrečných výstav letošní sezony zlínského
muzea. 

MUZEJNÍ ČTVRTKY
2. listopadu a 23. listopadu v 18 hodin
ČÍNA
JUDr. Libor Bureš - VSACAN TOUR, Vsetín

30. listopadu v 18 hodin
KANADA
Přemysl Kyselák, Brno

Přednáškový sál muzea, vstupné: dospělí 25 Kč, studen-
ti, důchodci 15 Kč 
Změna programu vyhrazena

Sobota 11. listopadu 
v prostorách muzea tradiční 
DEN ŘEMESEL 
U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. MARTINA
Program: 9 - 17 hodin
V muzeu uvidíte práci dráteníka, výrobu stříbrných
šperků, ruční výrobu svíček, pletení košíků, pletení oša-
tek ze slámy, předení na kolovratu, ruční výroba kartá-
čů,
v 10 hodin 
vyjede od muzea družina sv. Martina a malých
"Martínků"
(muzeum-náměstí Míru-kostel-knihovna-muzeum)

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. 
Otevřeno:
duben - říjen út-ne 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka v 16 hodin, pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od
centra Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka
z věže a noční prohlídka hradu)

Výstava - ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH
s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Stálé expozice : 
Hrady jihovýchodní Moravy
Pravěk jihovýchodní Moravy
Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Kontakt: Luděk Bubeník, tel. 577 103 379, 577 119 582
hrad.malenovice@seznam.cz, kastelan.malenovice@raz-
dva.cz, sweb.cz/hradmalenovice

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový  cyklus
7. listopadu
KRÁSA ORLOJŮ A JEJICH HISTORIE
Přednáška o nejvýznamnějších a nejkrásnějších orlo-
jích v naší republice.
Přednáší ing. Rostislav Reichl z Uherského Brodu.
Přednáška bude doplněna promítáním. Přednáškový sál
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17 hodin.

14. listopadu
ANTARKTIDA  
- HISTORIE VÝSTAVBY ČESKÉ STANICE
Přednáška jednoho z účastníků výstavby české stani-
ce na tomto vzdáleném světadíle.

Přednáška spojená s promítáním, přednáškový sál Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17 hodin.

21. listopadu
KAREL, BOŽENA A KAROLÍNA ROSSÍ
Prohlídka autorské výstavy spojená s odborným vý-
kladem.
Galerie pod radnicí, začátek v 18 hodin.
Po prohlídce výstavy vás srdečně zveme na posezení v ka-
várně galerie.

Pondělí - 27. listopadu
ZAHRADY V ASIJSKÉM STYLU
Přednáška s diapozitivy 
Muzeum jihovýchodní Moravy, přednáškový sál, začátek
v 17 hodin.
Vstupné na přednášky pro členy KPVU 10 Kč, pro nečle-
ny 20 Kč. 

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

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

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI 
Junior aerobic  pro děti od 4 do 14 let (úterý)
NOVINKA:
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 3 do 4 let (čvrtek)

Poslední  místa v pohybových  kurzech:
Platba kurzů v hotovosti.
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro že-
ny i muže.
Kalanetika (čtvrtek), kondiční cvičení (čtvrtek), rehabili-
tace (středa)

PŘIPRAVILI JSME DVA NOVÉ KURZY:
PILATES a JÓGA 2 cvičení je určeno pro fyzicky méně
zdatné cvičenky
FITNESS a JÓGA - cvičení je zaměřeno na páteř, posilo-
vání zádových svalů, dýchání

PŘÍPRAVKA k přijímacím zkouškám na střední školy
z jazyka českého a matematiky

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE příprava na těho-
tenství a porod.
Každý pátek - Klub maminek, cvičení na balonech 
(v pátek)
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

PROGRAM
6. 11. Sport a hry - hudební pořad Pavla Nováka
v 8.30 hod. a 10 hod. v Domě kultury

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, Dům kultury, 
informace - tel. č. 728 989 184

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel.: 577 240 036, 603 491 601, 

e-mail: chp.zlin@charita.cz

9. 11. v 17 h Jiří   Chmelař, člen výtvarné skupiny
AMART, zahájí  svou výstavu  obrazů  tvořených  pře-
vážně olejovou technikou pod názvem Můj  pohled štět-
cem na život. 
24. 11. v 18 h Vnímání - ve spolupráci s Klubem přá-
tel hudby a poezie           
Vzácní hosté fotograf a básník  Michal Bukowski
z Polska a básník, spisovatel a překladatel Lech
Przeczek z Třince nám představí  svou  tvorbu. 
Hudební doprovod:  studenti konzervatoře  Kroměříž

Kreativní tvorba
7. 11. v 17 h Předvánoční  rozjímání. Pod vedením
Dity Králové si připravíme   Štědrovečerní tabuli. 
2. 12. ve 14 h Adventní věnec S Ditou Královou se
v roce 2006 uvidíme naposledy. Budeme si povídat o vá-
nočních zvycích a zhotovíme si  adventní věneček. 
Z kapacitních důvodů a přípravy materiálu  nutná rezer-
vace týden před akcí na telefon 737 504 258. Cena kur-
zu: od  40 do 180 Kč pouze za spotřebovaný materiál. 
Změna programu vyhrazena!

GALERIE

DŮM KULTURY

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

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Do 23. 11. výstava: Jiří Salajka - olej, monotyp
Sobota 25. 11. v 17 hodin zahájení výstavy - Jitka
Sadílková - obrazy - za účasti autorky.
Současně probíhá vánoční výstava: Zdeňka Burgetová,
Josef Velčovský, Daniela Benešová, Zlatka Calabová
a další.
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

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

2. - 16. 11. Autorská výstava - Ladislava Machalová -
keramika, Jitka Rozkopalová - obrazy
Otevřeno: po - pá 13 - 18 hodin 

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA

Otevřeno po - pá 10 - 18 h, so 10 - 12 h
Trvá výstava obrazů Zdeňka Červinky, kalendář 2007
9. - 24. 11. 
Ak. mal. Karel Rossí, Božena Rossí - obrazy
Výstava v Kafírně:
Prodejní výstava různých autorů.  
Karolína Rossí - obrazy
Otevřeno: út-pá 9 - 19 hod., so 9 - 14 hod.
Info: www.galerieatelier.cz

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

e-mail: galerie@galeriekincova.cz, www.galeriekincova.cz 
Otevřeno út - pá 10 - 13 h, 14 - 18 h, so 9 - 12 h
Stálá výstava
J. Fišerová, V. Groš, M. Halva, I. Hartinger, L. Ková-
říková, T. Kubíček, J. Lorencová, I. Polcar, Z. Šutera, 
P. Tasovský, J. Váp, J. Válek, S. Žampach 

GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

do 23. 12. Prodejní výstava vánočních ozdob a vá-
nočních dekorací - skleněné ozdoby, svíčky, lidové
ozdoby, adventní dekorace, textilní doplňky a mnoho ji-
ného. 
Každou adventní neděli setkání lidí, kteří nespěchají.
Ukázky řemesel, malování baněk na přání, něco pro za-
hřátí... První setkání 26. 11.

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

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

V průběhu výstav otevřeno: 
Po - pá  8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h
PROGRAM:
Do 11. 11. - 9. SKLIZEŇ -  výstava studentů a absol-
ventů Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně. 
8. 11. Koncert -  ZUŠ Jižní Svahy Okružní, začátek 
v 18 hodin, vstup volný
20. 11. - 16. 12. Výstava gobelínů - "SLOVA" -
Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském
Meziříčí představuje v Alternativě svá jedinečná díla sou-
časné tvorby.
Vernisáž výstavy se uskuteční  v pondělí 20. listopadu
2006 v 17 hodin, výstavu úvodním slovem zahájí 
PhDr. Magda Juříková.

ZUŠ ZLÍN, Štefánikova 91, tel., fax: 577 210 008, 
e-mail: zusstef@zlinedu.cz, www.zusstef.zlinedu.cz

6. 11. Setkání s bývalými kolegy, taneční sál, 9.30
hod.

9. 11. Vystoupení souboru Muzikanti, DD Burešov,
9.30 hod.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ALTERNATIVA
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11. 11.  Martínci - pásmo ke sv. Martinovi, průvod
městem od 10 hod.

15. 11.  Koncert žáků a výstava na téma "Zima",
Krajská knihovna F. Bartoše, 17 hod.

21. 11.  Hudební večer, komorní sál školy, 17.30 hod.

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

tel.: 577 143 767

Žákovský koncert
Zveme vás na první žákovský koncert školního roku
2006/07, který se uskuteční ve středu 8. listopadu v 18
hodin. Představí se absolventka hudebního oboru, vítěz-
ka a laureátka mnoha soutěží - Renata Šňupíková.
Slavnostní ráz podtrhnou prostory městského kulturní-
ho institutu Alternativa.

Koncert k výročí F. Bartoše
Dívčí sbor Cantica Laetitia a jeho sólistky vystoupí u pří-
ležitosti výročí úmrtí Fr. Bartoše na scéně Filharmonie
Bohuslava Martinů dne 30. listopadu 2006. Bližší infor-
mace naleznete na stránkách http://www.fbmzlin.cz

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

www.volny.cz/zusm

Divadelní představení Osudové rány, 11. 11. v 16 hod.,
zrcadlový sál ZUŠ
Žákovský koncert, 21. 11. v 17.30 hod., zrcadlový sál
ZUŠ
Dětská opera Ogaři 1. 12. v 17.30 hod., Otrokovická be-
seda
Výstava prací žáků výtvarného oboru s názvem Živé or-
ganismy bude instalována v knihovně v Malenovicích.

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
s holandskou atestací na Fügnerově nábřeží 1793 ve
Zlíně uskutečňuje již 12. rokem pravidelné výběrové ří-
zení pro hudební obory: 
klávesové nástroje (keyboardy), klávesové nástroje -
klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let. 
Novinka:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Kontakt:
tel.: 577 437 434, 736 102 424, 
e-mail: harmonya@volny.cz
Adresa: Fügnerovo nábřeží 1793 
Info: www.volny.cz/harmonya

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

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

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

e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz

Veřejné akce školy:
7. 11. Hudební podvečer - sálek školy v 18 hod.

22. 11. Hudební podvečer - sálek školy v 18 hod.
20. 11. - 24. 11. Týden otevřených dveří v ZUŠ
Harmonie Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na
prohlídku školy s možností návštěvy výuky v hudebním
a výtvarném oboru. Navštívit nás můžete v době od 
14 do 17 hodin.

ZUŠ MORAVA
28. listopadu od 17 hodin v obřadní síni Magistrátu měs-
ta Zlína se koná koncert žáků ZUŠ Morava "Hrajeme
všem pro radost".

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, 

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

4. 11. Velký revivalový večer
Přijďte si poslechnout největší hity AC/DC, Metallica,
Led Zeppelin, Judas Priest, Accept a dalších v podání ka-
pel Nevím, Flashback, Fakultura a The Qwozdz. 
Vstupné 90 Kč.
11. 11. E!E, Volant, Apple Juice - aneb oslava punku
a všeho kolem!
Přijďte si i vy vyčistit hlavu při tomto minifestiválku vě-
novaném pouze punku. 
Vstupné 130 Kč.

MASTERS OF ROCK CAFÉ

13. 11. Slovácké divadlo Uherské Hradiště opět uvádí
nepřekonatelnou a věčně vyprodanou komedii Rychlé
šípy. 
18. 11. UDG - Ústecká "underpopová" kapela UDG
(Useless demi-Gods, úplná garance deště, Uživatelem de-
finovaná grafika a jiné zkratky dle libosti) si přiveze
i hosta - kapelu Immodium. Vstupné 100 Kč.
30. 11.  123 Minut - národ slaví!
Minuty dosáhly 10 let své existence a tomuto svátku vě-
novaly i podzimní turné, při kterém navštíví i Zlín! Jako
hosta si přivezou Michala Žáčka na dechové nástroje
a kapelu Grapefruit. Vstupné 150 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
1. 12. AXXIS (Ger) - koncert německé legendy hard-

rocku. 
7. 12. IN EXTREMO (Ger) - svérázní "Rammsteini

s dudami" slaví již 10. narozeniny. 
29. 12. Slovácké divadlo Uherské Hradiště: Rychlé

šípy

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

BESEDY
8. listopadu v 17 hodin: Jak se žilo ve Zlíně aneb ba-
ťovské noviny v digitální podobě - beseda o týdeníku
Sdělení zaměstnancům fy Baťa, který vycházel v letech
1918-1945 a o jeho digitalizaci (sálek hudebního odd.)
11. listopadu v 10.30 h: Průvod Martínků, ve spoluprá-
ci s Muzeem jihovýchodní Moravy (před budovou Ústřed-
ní knihovny)
15. listopadu ve 13.30 h: Rekviem za Mozarta a za obě-
ti atentátu v New Yorku 11. 9. 2001, ve spolupráci
s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)
15. listopadu v 17 hodin: Koncert a vernisáž výstavy
žáků hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Štefánikova
(sálek hudebního oddělení)
29. listopadu v 17 hodin: Památník Tomáše Bati ve
Zlíně-testament i manifest - přednáška ing. arch. Petra
Všetečky (sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST (Vzdělávací centrum v příze-
mí Ústřední knihovny)
13. listopadu 10 - 12 h: Internet na první pokus (se-
známení s internetem, vyhledávání informací)
20. listopadu 10 - 12 h: Elektronická pošta pro začá-
tečníky (principy elektronické pošty, zřízení poštovní
schránky)
27. listopadu 10 - 12 h: Elektronická pošta prakticky
(volně navazuje na kurz Elektronická pošta pro začáteč-
níky, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení
schránky)  
29. listopadu 15 - 16.30 h: Elektronický katalog knihov-
ny (hledání dokumentů a informací v on-line katalogu,
rezervace, práce se čtenářským kontem apod.)

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

VÝSTAVY 
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
do 10. listopadu: Středisko volného času dětí a mládeže
Ostrov radosti
od 15. listopadu: Výstava prací dětí výtvarného oboru
ZUŠ Štefánikova      

OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY 
listopad: Květy podzimu - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
listopad:  Živé organismy - ZUŠ Malenovice 
Barevný podzim - MŠ Malenovice, tř. Svobody

třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI BUDOVY
(volně přístupné ve všední dny od 7 do 17 hodin) 
30. 10. -  10. 11. Makrokosmos
Fotografie s magickým nádechem vytvořil Petr Zemlák.
13. 11. - 24. 11. Týká se to také tebe
Výstava upozorňuje na stejnojmenný ekologický festival.
27. 11. - 15. 12. Dřevěný dům 2006
Prezentace nejlepších projektů ze stejnojmenné soutěže.

BAŤŮV MRAKODRAP

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

AKCE VE 3. ETÁŽI
9. 11. od 18 hodin Makrokosmos - projekce
Velkoplošná projekce fotografií P. Zemláka s hudebním
doprovodem.

VÝSTAVY VE 2. ETÁŽI
27. 10. - 12. 11.  70 let Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť
Výstava shrnuje vývoj gymnázia slavícího 70. výročí za-
ložení.
27. 11. - 15. 12. Romové ve fotografii
Fotografie s romskou tematikou připravilo Sdružení dětí
a mládeže Romů ČR.

AKCE VE 2. ETÁŽI
22. 11. od  17 hodin Týká se to také tebe
Projekce představí vybrané festivalové filmy.

EXPOZICE 21 - STÁLÁ INSTALACE, 2. etáž budovy
Stálá prezentace budovy s naučnými panely o historii
Baťova mrakodrapu.

Veškerý program je volně přístupný, výstavy a Expozice
21 ve 2. etáži denně do 22 hodin, výstavy ve 3. etáži
v pracovní dny od 7 do 17 hodin. 

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

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

11. 11. Volná sobota - sobotní dopolední program pro
všechny děti. Od 9.30 hodin vás čeká práce ve výtvarném
ateliéru, počítače, hry, soutěže v tělocvičně. Internetová
kavárnička pro studenty i dospělé: čtvrtek od 17 do 
21 h, poplatek za hodinu na internetu je 25 Kč.

Amatérské divadlo Houpačka hledá nové členy. 
Více informací na tel.: 737 962 866 - p. Slovák.

Oddělení ekologie a přírodovědy 
(ing. Dagmar Šimková, ing. Petra Brodinová)
simkova.ddmastra@volny.cz, 
petra.brodinova@seznam.cz
Ekologicko-výtvarná soutěž - Kapka vody - uzávěrka 
obrázků 3. 11., vernisáž a vyhlášení vítězů 8. 11. ve 
14 h v Muzeu JV Moravy.
11. 11.  Volná sobota se zvířátky - dopoledne. 
29. 11.  Den otevřených dveří v Malé ZOO Astra - od
13 do 17 h. Více než 15 druhů zvířat v nově upravené
pracovně. Možnost i pro školy, družiny, MŠ po dohodě
i v dopoledních hodinách. 
Volná místa v kroužcích: Klavír, Terarista, Chovatel,
Rybář, Indiáni, Matikáček, ...

Oddělení TVS a TU (Milan Rábek) ddmpriluky@volny.cz 
11. 11. Turnaj ve hře Tekken Tag Tournament na PS2
(pro veřejnost)
Turnaj na PlayStation 2 v rámci akce Volná sobota, 
9 - 13 h, DDM ASTRA Družstevní.
2členná družstva, systém hry - pavouk. Zahájení turna-
je v 9 h. Akce je určena dětem od 7 do 15 let. 
Inf.: M. Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030, M. Řez-
níček, tel. 606 471 442.

17. 11. Turnaj ve florbalu (pro veřejnost)
9 - 13 h, tělocvičny ZŠ Zlín, Křiby 4788 (bývalá 18. ZŠ -
Jižní Svahy), startovné 20 Kč/hráč.
Na turnaji mohou startovat pouze přihlášená družstva.
Přihlášky 4členných družstev a úhrada startovného nej-
později do středy 15. 11. do 18 h v DDM Astra
Družstevní.  
Akce je určena dětem od 7 do 15 let. Kategorie: 1.-3. tří-
da, 4.-6. třída, 7.-9. třída.
Informace: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030,
Petr Svoboda, tel. 608 743 908.

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

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

26. 11. ,,Mikulášská párty" - nedělní odpoledne
s Mikulášem, čertem, andělem - pohádka, zajímavé po-
vídání, písničky při kytaře,  pro všechny hodné děti na-
dílka!

NOVÝ KROUŽEK!
Pinokio - divadelní dílna - zaměřená na propojení lout-

DDM ASTRA

L i s topad  v  ku l tu ře
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kového a činoherního divadla, základy pantomimy, je-
vištního pohybu. Určeno pro všechny děti od 6 let.... 

Oddělení přírodovědy, sportu a TV (Zuzana Kőnigová)
zuz.sed@centrum.cz
14. 11. Pojď se pohoupat - návštěva lanového centra na
Mladcové. Pro děti od 10 let.
2. polovina - Brigáda v Zoo Lešná. Akce určena dětem
7-14 let. Počet dětí omezen. Termín bude upřesněn.
Informace na tel.: 604 258 592.

Oddělení techniky (Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz
3. 11.  Dekorace podzimu - tvořivá dílna. 13.30 - 17.30
hodin.
24. 11. Mikulášská punčocha - výroba mikulášských
punčoch a dekorací ve 13.30 hodin.
Poslední volná místa: Lodní, letecký a železniční mode-
lář, chatař - chalupář.

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

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

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

PROGRAM: 
8. 11. v 9 h Tvořivá středa - Zvířátka z papíru

14. 11. v 9 h Reflexní masáže páteře - pan Babík
20. 11. v 19 h Přednáška "Jak vychovat šťastné dítě"
a beseda s Mgr. A. Střelcovou 
21. 11. v 10 h Zpíváníčko s doprovodem klavíru, flétny
a dětských nástrojů
22. 11. v 9 h Tvořivá středa - Ukázka adventních věn-
ců a zimní výzdoby
28. 11. v 10 h Divadýlko pro nejmenší 
Mikulášská nadílka pro děti se koná v úterý 5. 12.
v prostorách Mateřského centra v době od 9.30 hodin
(není potřeba se předem objednávat).

MC KOPRETINKA, 
tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín

tel.: 577 217 838, (www.kopretinka.cz)

BABY DOMINO, MŠ Družstevní, Jižní Svahy
Informace na telefonech: 737 675 844, 577 218 708, 
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz
Nabízíme nejrůznější programy pro nastávající mamin-
ky, pro maminky s dětmi i kurzy pro rodiče.

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY
Středa 22. 11. od 14.30 h
Adventní čas
(Vázání věnců, zdobení perníčků, glazování keramiky.)

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

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

2. 12. Sportovní hala Novesta ZLÍN 
2. ročník ZIMNÍHO MASTERS OF ROCK! 
Jako v loňském roce jsme pro fanoušky rocku připravili
jednodenní verzi letního vizovického mega festivalu.
Uvidíte britské black metalisty CRADLE OF FILTH (GB),
metalovou královnu DORO (GER),  českou scénu bude
zastupovat ostravská DOGA, punková legenda PLEXIS
a česká speedmetalová kapela SALAMANDRA.

PŘIPRAVUJEME:
11. 12. - Velké kino ZLÍN
Vánoční speciál travesti skupiny SCREAMERS.
17. 12. v 10 hod. - Velké kino ZLÍN
PREMIÉRA nového pořadu pro děti "Františkovo čarová-
ní s Majdou"
19. 12. ve 20 hod. - Kostel Sv. Filipa a Jakuba ZLÍN
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2006. Gospelové Vánoce ve Zlíně
mají již svou dlouholetou tradici. Letos k vám zavítá slav-
ný gospelový soubor NEW ORLEANS GOSPEL - Topsy

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM

Chapman & Solid Harmony (USA). Půjde o jediný kon-
cert ve zlínském kraji! Vstupenky již v předprodejích!

14. 3. 2007  Sportovní hala Novesta ZLÍN
Nový termín přeloženého koncertu nejhlučnější ka-
pely světa MANOWAR. Vstupenky již v předprode-
jích!!!

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

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

J.A.R.
2. 11., Velryba Music Bar - Zlín, 21 h
Nepřehlédnutelná stálice tuzemské hudební scény -
Holý, Bárta, Viktořík, Klempíř se opět přiblíží svým fa-
nouškům na letošním podzimním turné.

VLADIMÍR MIŠÍK @ ETC
16. 11, Velryba Music Bar - Zlín, 21 h
Tento rok jsou koncerty ozvláštněny hostováním Vlasty
Třešňáka!

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
1. 12., Velké kino - Zlín, 19 h
Večer, v němž si publikum může nechat zahrát jakýkoliv
kus z repertoáru orchestru.

DÁDA PATRASOVÁ
4. 12., Velké kino, 16.30 h
Hitparáda s Dádou!

HRADIŠŤAN
12. 12., Velké kino, 19 h
Vánoční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou. 

OLYMPIC
14. 12., Sportovní hala Novesta, 19 h
"Trilogy tour 2006" 

HANA a PETR ULRYCHOVI
17. 12., Velké kino, 19 h
Vánoční koncert obohacen o písničky z nového CD
"Stromy, voda, tráva".

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

7. listopadu v 19 hod. - Academia centrum UTB
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert legendární české kapely

28. listopadu v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Arthur Watkin: CO V DETEKTIVCE NEBYLO
Hrají: P. Nárožný, V. Vydra, J. Švandová /J. Boušková,
O. Vlach / B. Procházka, S. Fišer / L. Trojan a další.

29. listopadu v 19 hod. - Academia centrum UTB 
SLAVNÉ BROADWAYSKÉ MUZIKÁLY

PŘIPRAVUJEME:
7. prosince v 19 hod. - Academia centrum UTB 
FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU
Vánoční koncert známé kapely.

13. prosince v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE
Francouzská komedie o potížích s nesprávnou adresou.
Hrají: A. Gondíková / L. Zedníčková, I. Andrlová / V. Je-
níková, M. Zounar / D. Rous, V. Čech / Z. Mahdal, 
L. Svobodová a další.

19. prosince v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Richard Baer: SMÍŠENÉ (PO)CITY
Vynikající komedie plná jiskrných dialogů a laskavého
humoru.
Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský a L. Hampl

AGENTURA FOTOŇ
Sokolovna Malenovice, tel.: 728 362 386, 

e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

11. 11. ve 20 hod. - Sokolovna Malenovice 
Wabi Daněk & Miloš Dvořáček 
35 let na cestě - On the road. Koncert nestora trampské
písničky k vydání nového 2CD. 

25. 11. ve 20 hod. - Sokolovna Malenovice 
Nezmaři
Folková legenda z Českých Budějovic, několikanásobní
držitelé autorské porty po letech opět ve Zlíně !

ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub, 

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

5. 11. Divadlo Racek: Přes přísný zákaz dotýká se
sněhu. Komedie Antonína Procházky v režii
Milana Neorala

7. 11. ORANGE - rockový koncert
14. 11. Jindra Šťáhlavský a Starý fóry - country kon-

cert
21. 11. Noční ftáci - jazzová skupina ze Slavičína

a Valašských Klobouk
23. 11. Jakub Noha band - folk, blues, rock

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

10. 11. LUBOŠ ANDRŠT 
Blues Band featuring Reesie Davis & RUCHADZE
BAND’S Amsterdam Beyond
Rockotéka Vaška Vymětalíka
Vstup: 120 /150 Kč

24. 11. ŠVIHADLO  
Jedno z nejlepších českých reggae!
Rockotéka Vaška Vymětalíka, vstup: 100 Kč

29. 11. JESUS CHRIST SUPERSTAR
Koncertní verze rockové opery
Hudební projekt Tábor Superstar Band, vstup: 50 Kč

DŮM SENIORŮ, Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
4. 11. ve 13.30 h - Kavárnička
9. 11. ve 13.30 h - Ruční práce

13. a 14. 11. od 9 h - Bazárek a prodej knih
15. 11. ve 13.30 h - Hudební středa v Krajské knihov-

ně F. Bartoše
22. 11. ve 13.30 h - Receptář
29. 11. ve 13.30 h - Besedování u kávy
Út a čt - cvičení pro ženy, po ve 12 h - sportovní odpo-
ledne

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva  12. 11.
a 26. 11. Kateřinské hody od 14 do 19 hodin.

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU o ne-
dělích 12. 11. a 26. 11. se konají další hudební odpoled-
ne v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná se
vždy v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská
muzika, řízený Miroslavem Františákem.

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Pondělí 6. listopadu v 10 hodin - VELKÉ KINO
ZEPTEJ SE PRACHU
USA-2006-117 minut-titulky-Falcon-(15)
Drama podle slavné románové předlohy Johna Fanteho
se odehrává v období americké hospodářské krize. 
Režie: Robert Towne                                                    

Středa 15. listopadu ve 14 hodin - VELKÉ KINO
LET ČÍSLO 93
USA-2006-107 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla
svůj cíl. Toto je příběh čtvrtého z nich.
Režie: Paul Greengrass

Pátek 24. listopadu v 17 hodin - KINO KVĚTEN   
TRISTAN  A ISOLDA
Anglie/USA-2005-126 minut-titulky-Bioscop-(15)
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmez-
né oddanosti a kruté zrady...
Režie: Kevin Reynolds

Vstupné 25 Kč. 
Změna programu vyhrazena

KLUBY DŮCHODCŮ

L i s topad  v  ku l tu ře
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Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na set-
kávání se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kon-
gresovém sále hotelu Moskva. Odpoledne v rytmu se ko-
ná o nedělích 5. a 19. listopadu od 15 do 19 hodin.

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

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

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

Příprava snoubenců (pro snoubence i manžele): cyklus
čtyř přednášek probíhá každý měsíc - 1., 2., 3. a 4. 
čtvrtek v měsíci v čase 16.30 - 18 hodin na Divadelní 6,
můžete přijít přímo na místo. Termíny jsou 2., 9., 16.
a 23. 11. 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí zpravidla 1x za 14 dní, vždy v době
od 9 hod.
Klub maminek Zlín - čtvrtek v suterénu klášterní bu-
dovy Regina  

2. 11. Odešel blízký člověk - beseda s psychoterapeut-
kou

16. 11. Co budeme vařit? - přineste s sebou recepty
Klub maminek Zlín-Velíková - každé úterý ve staré ško-
le Velíková 

7. 11. Otiskování a koláž listů - s sebou různé listy ze
stromů

14. 11. Pevné objetí rodičů - přednáška P. Emila Matúšů  
21. 11. Ochutnávka domácích pomazánek
28. 11. Výroba adventních věnců 
Klub maminek Zlín-Štípa - 1. a 3. pátek v měsíci v pro-
storách kláštera ve Štípě

3. 11. Výroba zvířátek z plovoucí modelovací hmoty
16. 11. Výroba tiskátek z brambor a zdobení papírových

sáčků - pozor, čtvrtek!
22. 11. Výlet do divadla - Puf a Muf - středa, v 10 hodin 

Modlitby matek - čtvrtek 9. 11. od 9 hod., kaple ve 
3. poschodí v Divadelní 6.

Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10
hodin, úterý 9 hodin v tělocvičně na Zeleném. 
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, 1x za 14
dní, Divadelní 6. 
Termíny jsou 13. a 29. listopadu.

Zveme Vás na akce
Drátkování - 2. listopadu od 17 hodin v Divadelní 6.
Malování na hedvábí - 16. listopadu od 17 hodin
v Divadelní 6. 
Zdobení ubrouskovou technikou - 30. listopadu od 17
hodin v Divadelní 6. 
Na všechny tvořivé akce se prosím hlaste předem v naší
kanceláři.
Karneval na ledě - 12. listopadu od 15 hodin, Městská
ledová plocha Zlín. 

Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, 
tel.: 577 436 945

7.  a 24. 11., 18-22 hodin
Deskové hry ALBIREO
Přijďte si zahrát tradiční i netradiční deskové hry.
Vstupné 20 Kč

10. 11., 18-20 hodin
Přednáška - ing. V. Wágner: Je kosmologie mytologií?
Přednáška se bude zabývat nejnovějšími poznatky, které
se týkají struktury a vývoje našeho vesmíru. 
Vstupné 40 Kč

20. 11., 19-21 hod.
Přednáška - ing. arch. I. Havlíček: Proč je v noci tma?
Kdo ví, možná proto, abychom se mohli v noci dívat na
hvězdy a poznávat vesmír. 
Vstupné 25 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

BIG BAND ZLÍN
23. 11.,  18-20 hodin
Cestopisná přednáška - ing. R. Bazika: Omán - země
pouští a kadidla
Přednáška známého zlínského cestovatele o jedné z exo-
tických asijských zemí. 
Vstupné 40 Kč

25. 11., 18-19 hodin
Komorní divadlo - Martin Macháček: O’Star shop -
pavučiny kdekoliv
Scénické podobenství o soudobé arachnofobii v naší spo-
lečnosti. 
Vstupné 40 Kč

30. 11., 18-20 hodin
Cestopisná přednáška - RNDr. J. Sladký: Írán
Přednáška hodonínského cestovatele o zemi, o které se
v poslední době hodně mluví. Přednášející je autorem
knihy Írán plný mučedníků.
Vstupné 40 Kč

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

Výstavy:
Ing. Robert Bazika: Jemen, výstava fotografií
Vernisáž výstavy v sobotu 4. 11. v 17 hodin. Vstup na
vernisáž volný.
Výstava potrvá do 30. 11. 

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

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

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
POZOR! Změna věkových kategorií v obou střediscích!
Pondělí 6. 11. ZAVŘENO

Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 011 947
Klubové večery
Program na www.unko.cz. 
Zájmové dílny:  
Žonglování, orientální tance, hra na klávesy, vaření, ke-
ramika, break dance

Středisko pro mládež od 13  let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 018 876
Volný  vstup. K dispozici el. šipky, fotbálek, kulečník, bo-
xovací pytel, prostor pro break dance, kytara, klávesy,
bonga,  deskové hry, nealkoholický bar. Doučování, po-
radenství. 

Klubové večery
Program na www.unko.cz 

EXIT 316 
diskusní klub k pořadu vysílanému Českou televizí 
Úterý 17 h ve "žluté místnosti" v T klubu DOMA
v Divadelní ul.
Kontaktní osoba: Martin Stavjaník, tel.: 577 011 946

Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající
a jejich rodiče
Kontakt: 
Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996 

Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, 
760 05 Zlín

Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

SKM Zlín realizuje projekty podpořené EU 

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

Klub pro dospělé ne 17 hod.
Nealkodiskotéky: 6. a 20. 10. (19 - 23 hod.)    

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

UNIE KOMPAS

Zájmové kroužky:
Zpívání (dětská schola), kouzelnický, keramický - děti
a dospělí, kytara, dramaticko - pohybový, malá kopaná,
modelářský, středověký - chlapci, volejbal    
Veškeré informace a přihlášky obdržíte v recepci 
klubu.

Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let, cvičení, diskuse 
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občer-
stvení a nealkoholické nápoje.
Opět bude pro dospělé nedělní kavárna, cvičení pro že-
ny, malá kopaná, volejbal - viz nástěnky.

Kavárna (po mši sv.) st 8.30 - 11.30 hod.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá ko-
paná, volejbal - viz nástěnky.
10. 11. Diskotéka pro dospělé (lístky v předprodeji)
26. 11. Církevní Silvestr

Zápis do taneční školy DOMINO se koná ve dnech 29. 8.
- 15. 9. v čase od 9 do 16 hodin v kanceláři organizace
na ulici Santražiny 4224 (areál MŠ) ve Zlíně. Možnost
přihlášení do jednotlivých tanečních oddělení na školní
rok 2006/07: přípravka (od tří let), baletní školička (od 5
let), chlapecký Disco team (od 7 let), disco dance, hip
hop, floor dance, show dance (od 7 let a výše), jazzový
a výrazový tanec (od 10 let), taneční skupina (od 15 let),
profi dance (pro pokročilé tanečníky).
Informace v pracovní dny v čase 9 - 15 hodin na telefo-
nech 577 211 809, 577 218 708, 739 141 082 anebo na
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz

Tel. 577 914 180, www.zoolesna.cz

V říjnu byla slavnostně otevřena nová dominanta zlínské
zoo - tropická hala Yucatan. Těšit se zde můžete např. na
lenochody, drápkaté opičky, krokodýly, želvy, sladkovod-
ní ryby a rejnoky. Zcela ojedinělá je flora haly, vysázeno
zde bylo téměř 2000 rostlin v zhruba 300 druzích. 
V interiéru haly vás navíc zavedeme zpět do doby, kdy na
yucatanském poloostrově uprostřed nepropustného pra-
lesa vzkvétala civilizace Mayů. Do tropické haly můžete
zavítat každý den.
V kolekci Zoo Zlín je téměř 220 druhů zvířat. K nej-
atraktivnějším patří sloni, žirafy, gorily, tygři, lvi, medvě-
di, tučňáci a lachtani. Z letošních přírůstků se můžete
těšit např. na mládě medvěda ušatého, samečka žirafy
Rothschildovy či malé plameňáky. 
Otevírací doba (listopad - březen): 
areál zoo 8.30 - 16 h, pokladna: 8.30 - 15.30 h
Vstupné:
dospělí 75 Kč, studenti, důchodci 65 Kč, děti 55 Kč

Sezónní slevy (platí v období od 1. 9. do 15. 4.): 
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory  za 30 Kč (neplatí

pro hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené 

o 10 Kč 
- pro školní skupiny dětí s pedagogickým dozorem 

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

ANGELICA STUDIO,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
9. 11. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnosti-
ka na EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů
z konečků prstů
Přednáška:
16. 11. Ing. J. Sedlářová a E. Vohárová: Kolagen ze
sladkovodních ryb jako řešení.
Seznámení s přírodní bílkovinou jako lékem. Začátek
v 17.30 h. (Účast nahlásit předem). 
20. 11. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů
metodou návratu do minulých životů
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
23. 11. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdra-
votních problémů pomocí vaší karmy, aromaterapie, de-
toxikační programy

RŮZNÉ

ZOO ZLÍN

DOMINO

L i s topad  v  ku l tu ře
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L i s topad  v  ku l tu ře
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170
nebo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail:
jindra.muzna@quick.cz 

13. 11. PŘEDNÁŠKA 
Ing. Mir. Hrabica: Léčba nemocí jater, žlučníku a vel-
kých kloubů. 
Kinosál PSG, Zarámí 4077 (výšková budova vedle ČS), od
17.30 hod.

KLASICKÁ   HOMEOPATIE,
poradna - Zlín, Sadová ulice 10
Pouze objednávky na tel. 777 114 300, 608 123 411, 
577 217 070

VYSTOUPENÍ JAKUBA NOHY
se skupinou NOHABAND, www.jakubnoha.cz
23. 11. ve 20 h Klub Zelenáčova šopa, recitál

PŘÍPRAVA NA MATURITU
Od 20. 11. příprava na maturitu z němčiny a angličtiny
ve Zlíně - 30 vyučovacích hodin. Součástí kurzu 
jsou psychologické rady a cvičení ke zvládnutí situace
zkoušky.  
Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo
tel. 577 218 290, 728 961 836.

SPOLEČNOST ŽIVOT A ZDRAVÍ
zve k setkávání nad Biblí - pravidelně vždy 1. a 3. středu
v měsíci v 17.30 hod. na Drofě, kont. tel.: 732 148 025,
vstup volný
Páté setkání cestopisných přednášek v sobotu 4. 11.
v 16 hod. CESTA DO INDIE, doplněno videoprojekcí. 
Sál modlitebny CASD, Tyršova 1108, Malenovice, tel.:
732 148 025.

PŘÍRODNÍ LÉČENÍ A KONZULTACE S LÉČITELKOU
Chcete se zbavit psychických a fyzických potíží? Obraťte
se na Kateřinu Treiberovou.
Informace a objednávky denně na tel. 776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st., certifikát.

PŘEDNÁŠKY
Zajímá vás léčení duchovní cestou prostřednictvím uče-
ní Bruno Gröninga - lékařsky prokazatelné? Potom vás
zveme na přednášku, která se koná 21. 11. v 17 h
v Domě kultury, učebna 315 b.
Bližší informace na adrese bruno-groening.de nebo na
tel. 721 975 186 J. Halašková.

SEMINÁŘ RODINNÝCH KONSTELACÍ
se uskuteční v sobotu 11. 11. pod vedením ing. Aleny
Cetkovské.
Přihlášky do 7. 11. na tel. č. 737 927 271. 
Více informací na http://kineziologie.d2.cz

VČELAŘSKÝ BÁL
Základní organizace včelařů ve Zlíně pořádá tradiční
Včelařský bál, který se  koná 25. 11. v 19.30 hod. v kon-
gresovém sále interhotelu Moskva. K tanci hraje a zpívá
Zlínská muzika. V pestrém kulturním programu vystou-
pí taneční soubory Fortuna Zlín a Kontrast Slušovice.
Připravena je bohatá tombola. 
Vstupné 90 Kč.
Předprodej vstupenek na tel. 603 885 669.

SEMINÁŘ SE SIMONOU KRÁLOVOU
Ovlivňují karty váš život nebo život karty? Seminář se
Simonou Královou se koná 25. 11. od 10 hodin v hotelu
Lázně Kostelec. Bližší informace na tel. 777 893 315

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
pořádá 16. 11. v 17 hod. přednášku "Vznik a řešení zá-
vislosti". Koná se v kinosále Centroprojektu, přednáší
Petr Soldán.

AGENTURA VICTORIA
Bližší informace: 
tel. 777 58 53 11 nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
9. 11. Hedvábné obrázky - malování na hedvábí kontu-
rovou technikou. 
Začátek v 16 hod. v regeneračním a masérském centru
Elisté, Vodní 105, Zlín
30. 11. Adventní věnce - Twistart
V kurzu se naučíte speciální techniku "Twistart", kterou
si pak nazdobíte adventní věnec.
Začátek v 16 hod. v regeneračním a masérském centru
Elisté, Vodní 105, Zlín

NADACE T. BATI
Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083 
22. 11. Přednáška: Egypt - nejnovější objevy českých
egyptologů

27. 11. Vánoční koncert Štěpána Raka a Alfreda
Strejčka

Nabídka počítačových kurzů pro pokročilé 

KLUB VS
zve na přednášky, seminář a pravidelné setkávání kaž-
dou středu od 17.30 h, 
tř. T. Bati 3772, info tel. 731 109 568 
8. 11. v 18.30 h Transmisní meditace, přenos energií
od Mistrů   
15. 11. v 17.30 h PH organismu a prevence zdraví -
přednáška MUDr. A. Fesenka 
18. 11. v 9 h HLEDÁNÍ BOHYNĚ - cesta za přiroze-
ností a svobodou. Intenzivní seminář  Elišky Holubové. 
22. 11. v 17.30 h Numerologie, všechno má svůj čas
- přednáška Ivy Ďáskové. 
29. 11. v 17.30 h Duchovní význam Vánoc v podání
Ernestíny Velechovské. 
Beseda se spisovatelem Marcelem Vanekem, 9. 11. v 17
hod. v ZŠ Želechovice, www.milahelp, tel. 603 441 396

POBYTY PRO NEZADANÉ:
Mikuláš v Luhačovicích 1. - 3. 12. nad 35 let
Silvestr v Luhačovicích 30. 12. - 1. 1. nad 40 let
Silvestr v Rožnově 30. 12. - 1. 1. do 40 let
Informace: Agentura Harmonie, nám. Míru 61
tel. 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919, info@se-
znamka-harmonie.cz

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

ASTROLOGICKÁ ABECEDA
Ivana Sýkorová, astrologické poradenství, konzultace,
přednášky
777 283 342, ivankas@iol.cz, 
http://www.ivankasykorova.wz.cz

12. 11. ve 13 h Čajovna Pohoda na Sadové
Relaxační přednáška pro ženy: 
VENUŠE... průvodce labyrintem srdce
Bližší informace a rezervace míst na tel. 777 283 342,
nebo e-mailu: ivankas@iol.cz.

SYSTEMICKÉ RODINNÉ KONSTELACE
Seminář se koná v sobotu 11. 11. od 9 do 18 h v klu-
bovně Sportovní haly Zelené. Vchod je od sídliště
Bartošova čtvrť. 
Cena je 700 Kč. 
Přihlašujte se nejpozději do 7. 11. buď mailem: obje-
vy@seznam.cz nebo telefonicky na č. 737 92 72 71. Počet
účastníků je omezen.
Více informací najdete na internetových stránkách:
http://kineziologie.d2.cz

SONŽ, PORADNA PRO ŽENY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT
V budově Regina na Divadelní 6, v klubovně Katakomby
od 15.30 h - každý 1. a 3. pátek v měsíci.

Program:
3. 11. Výtvarné tvoření - aktuálně k termínu - váže-

me věnce a kytice na zdobení hrobů 
17. 11. Státní svátek, klubové setkání odpadá!

SONŽ, Poradna pro ženy, pořádá 9. 11. v 16 hod. na
radnici, místnost č. 104, besedu pro veřejnost na téma
Hranice manželství.
Mgr. Milena Mikulková - provozuje poradenství a tré-
nink v oblasti sociálních dovedností, narušených vztahů,
podpora rodičovských kompetencí, prevence zvládání
obtížných životních situací, v oblasti nežádoucích sociál-
ních jevů, zdravý životní styl.

CARUSELL, ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Semináře pro veřejnost:
10. - 12. 11. RODINNÉ KONSTELACE  
Lektorka: Helena Zavadilová

17. - 19. 11. SEDM PAPRSKŮ SVĚTLA
Lektorka: Helena Zavadilová

Výukové semináře:
25. - 26. 11. Automatická kresba v Kineziologii
Světla, I. stupeň
Lektorka: Helena Zavadilová

25. - 26. 11. 2006 
I. stupeň Kineziologie Světla - SVĚTLO LÁSKY
Lektorka: Anna Pokorná, Kineziolog Světla
Informace na tel. 577 657 517, 776 69 88 71
e-mail: info@carusell.cz, http://WWW.carusell.cz

22. 9. 2006
Eliška Calábková, nar. 18. 4., Sokolská
Matěj Kolenič, nar. 10. 4., Podvesná
Denisa Lakomá, nar. 23. 4., Sokolská
Michal Bína, nar. 27. 4., Kúty
Tomáš Pikner, nar. 23. 3., Javorová
Filip a Daniela Toncrovi, nar. 24. 4., Jabloňová
Jan Rosík, nar. 6. 4., U Zimního stadionu
Markéta Rózsová, nar. 13. 4., Podvesná
Roman Červinka, nar. 26. 4., Slovenská
Valentýna Kusáková, nar. 20. 4., Podlesí
Adam Šiftař, nar. 19. 4., Osvoboditelů
Daniel Hasík, nar. 25. 4., Benešovo nábřeží
Jakub Semančík, nar. 16. 4., Jetelová
Arian Vaclas, nar. 22. 4., Pančava
Matěj Mikela, nar. 12. 4., Skalka
Ema Spendlerová, nar. 27. 4., Tečovská
Jáchym Prokop, nar. 26. 4., Ševcovská
Adam Důbrava, nar. 19. 4., Štefánikova
David Pethö, nar. 26. 4., Obilná

29. 9. 2006
Slavomír Vlček, nar. 19. 4., Slezská
Eliška Machů, nar. 10. 5., Okružní 
Max Cielecký, nar. 12. 5., Prostřední
Hedvika Režná, nar. 1. 5., Prostřední
Tomáš Machač, nar. 13. 5., Věžové domy
Karolína Maderová, nar. 26. 5., M. Knesla
Veronika a Tereza Langerovy, nar. 8. 5., Na Rusavě, Kostelec
Jiří Kuchař, nar. 12. 5., Budovatelská
Zuzana Vavračová, nar. 7. 5., Budovatelská
Jakub Hoza, nar. 12. 5., Luční
Nikola Mořinglová, nar. 15. 5., Vršava
Adam Šebesta, nar. 15. 5., Luční
Matyáš Sousedík, nar. 14. 5., tř. 3. května, Malenovice
Klára Janíková, nar. 7. 5., Tyršova, Malenovice 
Ondřej Trčala, nar. 6. 5., Tečovská, Malenovice
Natálie Vavrušová, nar. 12. 5., Na Vrchovici, Kudlov
Anna-Marie Kalendová, nar. 5. 5., Zádědina, Lužkovice
Kryštof Březík, nar. 4. 5., Na Pavelce, Velíková 

2. září, zámek Lešná
David Januška, Šárka Šlahařová (Ostrata, Zlín)
Tomáš Foukal, Olga Zendulková (Praha, Zlín)
Donald Alexander Hay, Michaela Kotková (Velká Británie, Zlín)

9. září, radnice
Roman Figuli, Iveta Jurušková (Zlín, Zlín)
Ondřej Kurtin, Lucie Valčíková (Zlín, Zlín)
Petr Vajík, Hana Červinková (Zlín, Zlín)
Michal Pavelka, Lenka Crhová (Zlín, Praha)
Jiří Prokop, Kateřina Hedbávná (Zlín, Zlín)
Vojtěch Rygol, Anna Lábska (Zlín, Zlín)
Martin Večeřa, Alena Kývalová (Zlín, Zlín)

9. září, zámek Lešná
Michal Výmola, Zuzana Vražičová (Zlín, Zlín)
Jan Rolenc, Kamila Jurášková (Kyjov, Zlín)
Jiří Makyča, Zuzana Švajdová (Zlín, Zlín)

9. září, hrad Malenovice
Ivan Sýkora, Jana Vašová (Zlín, Zlín)
Jan Koňařík, Petra Polanská (Zlín, Zlín)
Zbyněk Rosa, Pavla Šandová (Přísnotice, Zlín)

9. září, Baťova vila
Lubomír Šilhavík, Klára Janíková (Zlín, Zlín)

16. září, radnice
Petr Holfeld, Naďa Malačková (Zlín, Zlín)
Michal Damborský, Kamila Egyedová (Zlín, Zlín)
Kamil Lovecký, Lenka Ostravská (Zlín, Otrokovice)
Lukáš Polášek, Dana Kovářová (Zlín, Zlín)

Zlatá svatba: manželé Anna a Stanislav Šťastní (Zlín)
Diamantová svatba: 
manželé Milada a Vlastimil Poláčkovi (Zlín)

16. září, zámek Lešná
Giuseppe Caruso, Petra Přikrylová (Itálie, Zlín)
Jan Machalínek, Olga Sochová (Zlín, Zlín)

22. září, radnice
Ivo Pagáč, Alena Knoflíčková (Zlín, Zlín)

22. září, restaurace "U Johana"
František Večerka, Renáta Pančevová (Zlín, Zlín)

23. září, radnice
Roman Berka, Jana Turečková (Zlín, Vizovice)
František Menšík, Renata Pavláková (Lechotice, Zlín)
Pavel Mareček, Alena Vlčková (Zlín, Zlín)
Martin Bakaj, Renata Benischková (Zlín, Zlín)
Michal Karlík, Eva Pospíšilová (Zlín, Zlín)

23. září, zámek Lešná
Michal Hronek, Monika Monseová (Zlín, Dubicko)
Petr Klanica, Anna Macháčková (Zlín, Zlín)
Antonín Gajdoš, Hana Vykopalová (Olšovec, Zlín)

23. září, Baťova vila
Petr Fišer, Zuzana Boleslavová (Zlín, Moravská Třebová)

29. září, radnice
Jozef Žemla, Hana Zehnalová (Zlín, Zlín)

30. září, zámek Lešná
Ondřej Šebelík, Markéta Kotásková (Liberec, Zlín)
Vít Býma, Jana Pospíšilová (Březnice, Zlín)
Tomáš Martinec, Irena Chytilová (Zlín, Zlín)

SŇATKY - ZÁŘÍ 2006

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – LISTOPAD 2006
90 let Marie Mikulíková      
91 let Bedřiška Novotná        

Bedřich Rajnoha         
Jiřina Červinková       
Ladislav Merta           

92 let Karel Gawlas          
Miroslav Kovařík         
Anna Uhříková       
Marie Slámová        
Adolf Siegl           
Zora Morýsová       

Josef Chytil           
František Králík          

93 let František Matýsek       
Marie Smyčková        

94 let Ludmila Mrlíková        
Anděla Dědková         
Marie Randýsková     
Anton Petrželka       
Bohuslav Babík   

96 let Ludmila Ordeltová     
Božena Šebíková   
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PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZLÍNA 
ZA ROK 2005 - PŘÍJMY II. část

Vážení občané, 
v tomto pokračování navazujeme na první část přehledu

o příjmech statutárního města Zlína za rok 2005 a podíváme
se na další druhy příjmů, a to nedaňové příjmy, kapitálové pří-
jmy a přijaté dotace. 

Tab. č. 1 - Vývoj nedaňových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech
v tis. Kč

Název Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2002 2003 2004 2005

1. Příjmy z vlastní 
činnosti a odvody 
přebytků 121 879 93 007 60 426 184 964
v tom:
Příjmy z vlastní čin. 41 927 16 845 17 586 78 291
Odvody přebytků 
org. s přím. vztahem 1 919 897 3 149 4
Příjmy z pronájmu 
majetku 63 287 60 390 34 451 101 326
Příjmy z úroků 
a realizace 
fin. majetku 14 747 14 875 5 240 5 343

2. Přijaté sankční 
platby a vratky 
transferů 3 420 7 884 18 169 17 777

3. Příjmy z prodeje 
nekapitálového 
majetku a ostatní 
nedaňové příjmy 3 304 6 417 5 743 14 128

4. Přijaté splátky 
půjček 2 160 4 700 9 312 11 346

CELKEM 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 130 763 112 009 93 650 228 215

Nárůst příjmů z vlastní činnosti a příjmů z pronájmu majet-
ku za rok 2005 byl způsoben začleněním bytového hospodářství
města do rozpočtu od 1. 1. 2005. Pokles příjmů z vlastní čin-
nosti v letech 2003 - 2004 byl způsoben vznikem samostatných
právních subjektů - školských zařízení od 1. 1. 2003. Odvod
přebytku organizací s přímým vztahem představuje odvod pro-
středků z fondu reprodukce majetku z příspěvkových  organi-
zací Městské divadlo Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů,
tento odvod byl použit jako příspěvek pro tyto organizace.
Přijaté sankční platby a vratky transferů vždy představovaly vy-
vážený zdroj příjmů, sankční platby jsou tvořeny zejména po-
kutami porušení obecních vyhlášek i za porušování obecně zá-
vazných právních norem v případě přenesené správní
působnosti, významnou položku představuje výběr pokut za do-
pravní přestupky. Zvyšování těchto příjmů má trvalý charakter,
protože od r. 2003 je město příjemcem sankčních plateb vyplý-
vajících ze správních agend přebíraných po zrušeném Okresním
úřadu Zlín v rámci reformy veřejné správy. Ostatní nedaňové
příjmy byly tvořeny zejména přijatým pojistným plněním a při-
jatými neinvestičními dary. Přijaté splátky půjček jsou tvořeny
splátkami půjček poskytnutých v dřívějších letech z fondu roz-
voje bydlení.

Tab. č. 2 - Vývoj kapitálových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech
v tis. Kč

Název Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2002 2003 2004 2005

1. Příjmy z prodeje 
pozemků 65 512 10 251 15 322 17 432

2. Příjmy z prod. ost. 
nemovitostí a jejich 
částí 58 556 31 898 41 117 84 807

3. Příjmy z prodeje ost. 
hmotného inv. maj. 5 490 16 966 9 690 9 039

4. Přijaté dary 
a příspěvky   
na investice 7 582 469 7 531 7 658

5. Příjmy z prodeje 
akcií 
a majetk. podílů 84 135 263 277 0 150 000

CELKEM 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 221 274 322 861 73 659 268 936

Kapitálové příjmy ve srovnávaných letech neustále kolísají.
V roce 2003 se takovým mimořádně velkým příjmem stalo zú-
čtování příjmu z prodeje akcií JME, a.s. Objem prodeje pozem-
ků a bytového fondu naproti tomu klesá z důvodu výrazného
prodeje bytů v 90. letech minulého století. Příjmy z prodeje ak-

cií a majetkových podílů v roce 2005 představují snížení zá-
kladního kapitálu obchodní společnosti TEPLO Zlín, a.s.

Tab. č. 3 - Vývoj přijatých dotací v jednotlivých letech
v tis. Kč

Název Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2002 2003 2004 2005

1. Běžné přijaté
dotace 187 837 469 712 473 752 198 533

2. Kapitálové přijaté 
dotace 47 509 37 091 29 359 35 326

CELKEM 
PŘIJATÉ DOTACE 235 346 506 803 503 111 233 859

Běžné dotace přijímá město v největší míře ze státního roz-
počtu, a to zejména prostřednictvím Krajského úřadu
Zlínského kraje. Tyto dotace, nejsou-li v příslušném roce vy-
čerpány, podléhají finančnímu vypořádání za daný rok, což
znamená, že nevyčerpaný zůstatek se vrací zpět do státního
rozpočtu, případně do rozpočtu kraje. 

Zvýšení přijatých běžných dotací v letech 2003 a 2004 opro-
ti roku 2002 bylo způsobeno tím, že od 1. 1. 2003 má město
Zlín ze zákona jako příspěvkové organizace zřízeny všechny zá-
kladní školy (tzn. 14 samostatných právních subjektů - zá-
kladních škol), všechny mateřské školy (tzn. 25 samostatných
právních subjektů - mateřských škol, z nichž tři slučují pů-
vodně šest samostatných školek) a dvě školní jídelny. S touto
přeměnou všech městských škol, školek a jídelen na samo-
statné právní subjekty souviselo financování jejich přímých vý-
dajů z dotací prostřednictvím města, které tak několikanásob-
ně vzrostly. V souvislosti s převzetím vybraných správních
agend z Okresního úřadu Zlín se také navýšil souhrnný dotač-
ní vztah, kterým stát poskytuje obcím finanční prostředky na
výkon státní správy. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., škol-
ský zákon, došlo s účinností od 1. 1. 2005 opět ke změně toku
finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na
provoz škol a školských zařízení zřízených obcí, tyto finanční
prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu přímo a ne
prostřednictvím obce, jako tomu bylo do 31. 12. 2004.

Nejvýznamnější neinvestiční přijaté dotace v tis. Kč
dotace na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) 26 561
dotace pro obce s rozšířenou působností 32 620
dotace na školství (souhrnný dotační vztah) 13 602
dotace na sociální dávky (souhrnný dotační vztah) 115 986
dotace min. životního prostředí pro Zoo Zlín a Zámek Lešná 2 569
dotace min. zemědělství na meliorační a zpevňující dřeviny 272
dotace min. zemědělství na činnost odborného lesního 
hospodáře 786
dotace min. kultury na vlastní uměleckou činnost - FBM 505
dotace min. kultury na vlastní uměleckou činnost - MDZ 1 205
dotace z Úřadu práce na politiku zaměstnanosti 
(veř. prosp. práce) 1 576
dotace KÚ ZLK na obnovu kult. památky obch. 
a společenského domu (Malá scéna) 449
dotace KÚ ZLK - FBM na zajištění propagace 
a prezentace orchestru 295
dotace KÚ ZLK - MDZ na provozní výdaje 448
dotace od obcí na dojíždějící žáky 259

Investiční přijaté dotace v tis. Kč
dotace ze Státního fondu živ. prostředí na plynofikaci 
obce Zlín-Salaš 726
dotace min. pro místní rozvoj na regeneraci panel. sídliště 
JS - Hony a Podlesí 4 566
dotace min. financí na Kongresové centrum Zlín, 
inženýrské sítě 10 000
dotace min. financí na rekonstrukci ZŠ Dřevnická Zlín 13 000
dotace min. vnitra na integrovaný bezpečnostní systém 
města Zlína 1 200
dotace z EU na projekt "Energy in Minds" 5 794

Z finančního vypořádání za rok 2005 předkládaného
Krajskému úřadu Zlínského kraje v roce 2006 vyplynula vrat-
ka nevyčerpaných dotací ve výši 5 950 tis. Kč, z nich nejvý-
znamnější byla vratka dotace na sociální dávky.

Vážení občané, doufáme, že jsme Vám přinesli dostatečný po-
hled na příjmovou stránku rozpočtu statutárního města Zlína
za rok 2005 a těšíme se na setkání s Vámi v dalším pokračo-
vání našeho rozpočtového miniseriálu. 

Ing. Jana Holcová, ekonomický odbor
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MIKULÁŠ 
NENÍ DALEKO

V souvislosti se sortimentem výrobků za-
hrnujícím například kávu, čaj, čokoládu,
kakao či banány se lze stále častěji setkat
s pojmem Fair Trade, neboli s "férovým" či
spravedlivým obchodem. Co to vlastně zna-
mená?

"Férové" obchodování se snaží o nový pří-
stup k obchodu, který klade důraz na etiku
a rovnoprávnost všech zúčastněných stran.
Hájí především malé výrobce a zemědělce
z rozvojových zemí (globálního Jihu) tak,
aby dostali šanci uživit se vlastní prací. 

Uveďme si příklad, jakým způsobem se
vyvíjí běžný obchod s kávou: exportní příj-
my zemí vyvážejících kávu klesly za posled-
ní desetiletí z 12 miliard USD na polovinu.
Za stejnou dobu přitom maloobchodní cena
kávy prodávaná spotřebitelům vzrostla ze
30 na 70 miliard USD. Rozdíl v cenách pu-
tuje do kapes obchodních řetězců a překup-
níků, přičemž pěstitelé kávy žijí v nepřed-
stavitelné bídě a běžně na jejich polích
pracují děti.

Ačkoliv rozšířenost "férového" obchodu se
v České republice prozatím nedá srovnávat
s jinými zeměmi  v Evropě, dostává se stále
více do povědomí spotřebitelů i díky výrazně
vyšší kvalitě výrobků, z nichž většina je kro-
mě fair trade rovněž v biokvalitě. 

V ČR jsou tyto výrobky k dostání v jed-
nadvaceti městech včetně Zlína. "Férový
obchůdek", který byl otevřen v poradně
Ekocentra Čtyřlístek v Městském divadle,
nabízí potraviny i řemeslné výrobky s ši-
rokým výběrem biočokolád, biokávy a bi-

očaje (otevřeno v pondělí a ve středu od
10 do 17 h). 

Zatímco jedním z cílů spravedlivého ob-
chodu je chránit děti před zneužíváním
v procesu výroby, je ekologický zemědělec
povinen chránit před utrpením hospodář-
ská zvířata. Pokud také šetrně obdělává pů-
du, používá přírodní hnojiva a hospodaří
v souladu s přírodou, vypěstuje nakonec
potraviny, které mohou nést označení BIO.

Oproti běžným potravinám mohou mít
o něco vyšší cenu, ale jejich konzument se
vyhne nepřirozeným chemickým látkám po-
škozujícím lidské zdraví či reprodukci.
Pěstitel biopotravin také nevyčerpává půdu
a nepoškozuje přírodu zvyšujícími se dáv-
kami hnojiv, růstovými hormony a chemic-
kými přípravky.

Ekologicky významné dny v listopadu
1. 11. - Bonnská úmluva - úmluva

o ochraně stěhovavých druhů volně žijících
živočichů byla sjednána v roce 1979
v Bonnu. Jejím cílem je ochrana stěhova-
vých druhů ptáků, savců, ryb a bezobrat-
lých ve všech areálech jejich výskytu, včet-
ně míst k odpočinku na migračních
cestách.

Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Ekoporadna, 
II. budova Městského divadla ve Zlíně

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

www.eko.ecn.cz

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu 
Energy in Minds! Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výraz-
ného 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.

Přímými účastníky projektu ve Zlíně jsou:
Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
Teplo Zlín, a. s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
Ekosolaris, a. s. jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie
Zelené bydlení, obč. sdružení jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů

Nejdůležitějším účastníkem projektu je občan – ať už jako realizátor energeticky úsporných opatření, 
které se s finanční podporou EU rozhodne uskutečnit, nebo jako příjemce informací. 

Realizace investičních opatření se netýká celého Zlína, pouze místní části Louky a některých při-
lehlých lokalit. Přesné vymezení demonstrační oblasti najdou všichni zájemci v brožuře, která je 
k dispozici v Informačním středisku v přízemí zlínské radnice, nebo na výše uvedených webových 
stránkách. 

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

V rámci poradenské činnosti nabízí Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. 
základní poradenství pro zástupce samosprávy, státní správy, podnikatelského 
sektoru i fyzické osoby v těchto oblastech:
• zavádění obnovitelných zdrojů energie
• zvyšování energetické účinnosti
• zavádění úspor energií a efektivního hospodaření s energií
• výběr projektů využívajících místní obnovitelné zdroje energie
• poradenství v oblasti financování investic

Ostatní činnosti agentury :
• technická podpora Zlínskému kraji, městům a obcím
• pořádání seminářů, konferencí a kurzů
• tvorba odborných publikací a podkladů
• tvorba energetických dokumentů a analýz
• zprostředkování kontaktů a spolupráce
• podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí

Agentura sídlí ve 22. budově areálu bývalého Svitu, konzultační hodiny jsou vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. 

Kontakt:  telefon: +420 577 043 943, fax: +420 577 043 944, 
 e-mail: info@eazk.cz, web: www.eazk.cz

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU

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

byla založena v létě 2006 v rámci programu Intelligent Energy – Europe. Ten je po-
dobně jako program Concerto jednou z iniciativ EU zaměřených na snížení závislosti 
Evropy na dovozech paliv a energií. Je proto přirozené, že mezi Energetickou agentu-
rou a projektem Energy in Minds! byla od počátku navázána úzká spolupráce, která 
byla následně smluvně ošetřena na celou dobu trvání projektu Energy in Minds! 
Jejich činnosti se na Zlínsku navzájem dobře doplňují: posláním Energetické agen-
tury je především odborné poradenství, hlavním cílem projektu Energy in Minds! 
demonstrace poznatků v praxi. Společně pak budou oba týmy pracovat na vyhodno-
cování výsledků a šíření zkušeností. 

clanek_MZ_11_06.indd 1 10/10/06 11:02:09 AM

Společně s Radiem Zlín se objeví 
5. 12. mezi 14. a 18. hodinou na Čep-
kově

Ono se to nezdá, ale Mikuláš je skoro
za dveřmi. Ještě neklepe, ale pravděpo-
dobně se účastní Mikulášského semi-
náře. Školení navštěvuje velká spousta
Mikulášů z různých zemí a oblastí.
Nejdůležitější je připravit každému
Mikuláši rozpis míst, kde se má objevit.
Letos má jeden z nich plán trasy přes
nákupní centrum Čepkov. 

Mikuláš se na Čepkově objeví poprvé
ve společnosti Radia Zlín.

Jeho návštěva bude doprovázena vel-
kou parádou. Pro děti připravil soutěže,
malování, focení a spoustu sladkých
dobrot. Nebude chybět ani čert, který
přiveze Luciferovo rozhlasové studio.
Každý malý návštěvník si v něm může
zazpívat a soutěžit o hlavní cenu. Na ty
nejhodnější bude čekat krásný Anděl
a překvapením bude tajemný host.
Mikulášově partičce budou vydatně po-
máhat moderátoři Radia Zlín. Protože
právě toto rádio bylo oslovenou
Mikulášskou radou, aby se této předvá-
noční akce zúčastnilo.  Přijďte na Čep-
kov oslavit Mikuláše s Radiem Zlín. Če-
káme na všechny děti v úterý 5. 12. od
14 do 18 h.

-KH-

EKOLOGIE NA ZLÍNSKU
„ F é r o v é  o b c h o d o v á n í “  a  b i o p o t r a v i n y
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CO JSME VIDĚLI 
NA SVÝCH CESTÁCH
A OSTATNÍ PŘEŠLI

Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín (dále
jen MJVM Zlín) a Klub H + Z, občanské
sdružení pro využití odkazu Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zikmunda (dále jen
Klub H + Z), vypisují otevřenou fotografic-
kou soutěž pod názvem

CO JSME VIDĚLI NA SVÝCH CESTÁCH
A OSTATNÍ PŘEŠLI

SOUTĚŽNÍ TÉMATA:
● člověk a země
● člověk, jeho život a činnost
● krajina
● architektura země
● příroda, fauna i flóra
● folklór, lidové tradice a zvyky
● žánrové snímky

Soutěž je vyhlášena pro dvě věkové sku-
piny:   junioři do 17 let  a dospělí

PRO OBĚ SKUPINY SE VYHLAŠUJÍ KA-
TEGORIE:

A) jednotlivé fotografie - maximálně
od jednoho autora 10 fotografií

černobílá fotografie formátu 24 x 30 
a 30 x 40 cm, 

barevná fotografie formátu 20 x 30 cm

B) fotografický seriál - maximálně od
jednoho autora 3 seriály

(4 - 7 na sebe scénicky nebo dějově na-
vazujících fotografií)

černobílá fotografie formátu 24 x 30  
a 30 x 40 cm, 
barevná fotografie formátu 20 x 30 cm

C) jednotlivá digitální fotografie - ma-
ximálně od jednoho autora 10 digitál-
ních fotografií

na fotografickém papíru, ve fotokvalitě,
rozměr 20 x 30 cm

D) seriál digitálních fotografií - maxi-
málně od jednoho autora 3 seriály

(4 - 7 na sebe scénicky nebo dějově na-
vazujících digitálních fotografií)

na fotografickém papíru, ve fotokvalitě,
rozměr 20 x 30 cm

Odborná porota může udělit samostatně
ve skupině dětí a dospělých první až třetí
cenu a čestné uznání. Hlavní cenu udělí
porota bez rozdílu kategorie. Udělené ceny
budou dotovány věcnými odměnami.

Hlavní cenu věnuje sponzor soutěže
Fotografia Zlín, s.r.o.

Soutěžní práce zasílejte do 30. 12.
2006 na adresu vyhlašovatele Muzeum ji-
hovýchodní Moravy, Soudní 1, 760 01
Zlín.

Vyhlášení výsledků a výstava oceněných
a vybraných prací proběhne ve výstavních
prostorách Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně v dubnu 2007.

Bližší informace na telefonu 577 004 623, 
webové stránky www.muzeum.zlin.cz,
e-mail pošta: archiv.h+z@muzeum-zlin.cz

N E V Š E D N Í  Z Á Ž I T E K

SETKÁNÍ V LUHAČOVICÍCH

Den otevřených dveří ve 4. ZŠ

KALENDÁŘ PRO ZLÍŇANY

Ve dnech 6. a 7. října 2006 se usku-
tečnilo v hotelu Adamantino setkání
přidružených škol UNESCO ZŠ, Kři-
by 4788, Zlín, a ZŠ, ulice Jahodnická,
Martin. 

Cílem setkání nebyla jen výměna názo-
rů a pedagogických zkušeností, ale ze-
jména příprava další spolupráce týkající
se společných projektů. 

Pro školní rok 2006/07 jsme se dohod-
li na vypracování společných projektů za-
měřených na region Zlínska a Martina,
ve kterých žáci mohou uplatnit své zna-
losti a vědomosti v oblasti kultury a regi-
onalistiky. 

V předem rozdělených jednotlivých
sekcích - český jazyk, anglický a sloven-
ský jazyk, výtvarná výchova, environ-
mentální výchova, zdravá škola a výchov-
né poradenství 1. a 2. st. - jsme si
stanovili konkrétnější podmínky spolu-
práce. 

Výsledné práce těchto projektů budou
prezentovány v květnu 2007 u příležitosti
sportovního utkání žáků 6. a 7. ročníků.

Dvoudenní  pobyt byl zakončen pro-
hlídkou lázeňského města s odborným
výkladem pana  Mgr. Leblocha.

Mgr. Radka Temlíková,
učitelka ZŠ, Křiby 4788

prožili na sklonku babího léta děti, ro-
diče a zaměstnanci Mateřské školy pro
zrakově postižené Zlín. V kouzelném pro-
středí mezi Zlínem a Vizovicemi se na-
chází RANČ NA VYHLÍDCE. Jeho majitel-
ka paní Alice Machů pro děti připravila
sportovní odpoledne spojené s projížď-
kou na koních, opékáním špekáčků
a prohlídkou stájí. Celou akci finančně
zaštítila ing. Radana Krüsselinová a fir-

ma Parabel, s. r. o., Lukov.  Děti měly
možnost pohrát si s malými štěňátky
a seznámit se s péčí o koně. Rádi bychom
touto cestou oběma dámám poděkovali
za příjemně strávené páteční odpoledne.
V případě zájmu ze strany rodičů nebo
mateřských škol lze kontaktovat paní 
A. Machů, tel. 604 384 241. 

Ivana Vicherková,
učitelka MŠ pro ZP

Základní škola Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114, škola s rozšíře-
nou výukou výtvarné výchovy (4. ZŠ,
Zálešná), pořádá ve čtvrtek 16. 11. Den
otevřených dveří.

Učitelé a vedení školy zvou rodiče žáků
i rodiče předškoláčků k návštěvě školy. 

Hosté mohou navštívit vyučování 
v 1., 2. a 3. hodině a seznámit se 

s metodami práce a způsobem výuky.
Vstup do školy bude umožněn v době

7.40 - 8 h, 8.45 - 8.55 a 9.40 - 10 ho-
din.

Bližší informace: 
Mgr. Ilona Garguláková, 

Mgr. Zdena Velebová
Telefon: 577 044 711, 577 044 718

www.zskomjedna.zlinedu.cz

Již od roku  1940 pořádá Vonica (dříve
Krúžek moravských Slováků) na svátek-
sváté Kateřiny hodovou zábavu. A proto-
že již od počátku  docházela do krúžku
celá řada Horňáků, kteří dojížděli do
Baťových závodů za prací, není divu, že
se nádherný a rázový horňácký folklor 
ve Zlíně hluboce zakořenil. Proto se také
na akcích souboru občas objevovaly
i muzikantské hvězdy jako byl Jožka
Kubík nebo Jarek Miškerík, který dokon-

ce několik let hrál i v souborové muzice.
Na letošních Kateřinských hodech,

které pořádáme 25. 11. v Domě kultury
ve Zlíně, přivítáme další horňáckou le-
gendu v osobě pana Martina Hrbáče,
který se bude se svou muzikou a starší
skupinou souboru Velička starat o vaši
zábavu. Pochopitelně se představí i do-
mácí soubor Vonica se svojí muzikou. 

Za slovácký soubor Vonica vás srdečně
zve Ivo Urban

K AT E Ř I N S K É  H O D Y

Procházíme-li Zlínem, známe některé je-
ho části důvěrněji, jiné jen zběžně. A jsou
tu i místa, která po letech těžko poznává-
me. Jsme-li pamětníci, uvědomíme si, že
před časem vypadala jinak. Město se v mi-

nulých deseti-
letích měnilo,
a to, co už zmi-
zelo z očí, chce
Zlíňanům při-
pomenout ka-
lendář na rok
2007, na jehož
vydání se podí-
lela také huma-
nitární organi-
zace ADRA. Na
dvaapadesát i
týdenních lis-

tech stolního kalendáře před námi defilují
zlínská zákoutí i jednotlivé stavby, které tu
už nejsou... Můžeme se přesvědčit, jak vy-
padalo náměstí Trávník, budova pivovaru,
hotel Balkán, městský špitál pod kostelem,
fara, koupaliště u škol, zoologická zahrada
na Tlusté atp. Ze zapomnění vystupuje ta-
ké zlínské letiště, Štěpánkova továrna,
Lidmilův obchod a mnoho dalších objektů.
Někdo na stránkách kalendáře nalezne
vzpomínku na časy nepříliš dávné, každý si
však může nad těmito obrázky uvědomit,
jak se Zlín v posledních ani ne sto letech
proměňoval. Stolní zlínský kalendář na rok
2007 je v prodeji v některých papírnictvích
a knihkupectvích.

Výtěžek z prodeje kalendáře bude předán
zlínskému pracovišti mezinárodní humani-
tární organizace ADRA.
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PPodzimní setkání v útulku pro zvířata v nouzi
Provozovatelé Útulku pro zvířata

v nouzi Zlín - Vršava se rozhodli zrea-
lizovat zajímavý nápad a první říjno-
vou sobotu uspořádali setkání s pej-
sky, kteří byli původně umístěni
v útulku, ale měli štěstí a našli ná-
hradní péči. Právě touto formou chtě-
li provozovatelé pěstounům a novým
majitelům psů z útulku poděkovat  za
to, že se nebáli nabídnout opuštěným,
zatoulaným a mnohdy týraným pej-
skům nový  domov. Pomohli tak zvíře-
ti v nouzi a dokázali mu, že i psí život
může být pohodový a šťastný.

Záměrem pořadatelů bylo také pří-
tomné návštěvníky  přesvědčit, že
i "útulkový" pes si dokáže na nového
pána zvyknout, že se může stát věr-
ným společníkem, a tak přinést do ro-
diny radost a potěšení. Věřili, že  pro
ně samotné bude předmětná akce
zdrojem užitečných informací a zku-
šeností, které získají  při volném vy-
právění  s majiteli o tom, jak dlouho
a jakým způsobem si na sebe se 
svým novým čtyřnohým kamarádem
zvykali.

Celá akce proběhla za krásného
slunečného počasí. Prostřednictvím
dopisů a medií  byli pozváni majitelé
psíků i občanská veřejnost. Milým
překvapením pro pořadatele bylo  při-
hlášení  50 účastníků! Připravený
program byl velmi pestrý. Pejsci byli
rozděleni do třech velikostních kate-
gorií - malí, střední a velcí a v těchto
skupinkách byl podle pořadí každý
pes představen obecenstvu. Přítomní
byli seznámeni s jeho historií od způ-

sobu nebo důvodu odchytu a přícho-
du do útulku až po předání do pěs-
tounské péče. Každý majitel psíka
měl možnost ve zkratce povyprávět,
jak si vzájemně s pejskem na sebe
zvykali, jak ho něčím milým či nemi-
lým překvapil. Dále mohl všem uká-
zat, co všechno už v současné době
tento pejsek umí. Velmi dojemným
bylo  zjištění, jak jsou lidé ochotní se
zvířetem pracovat, věnovat mu spous-
tu lásky a času. 

Mladí psovodi kynologického klubu
Argus pak ukázali přítomným výcvik
agility a poslušnosti se svými psy
a totéž se pak pokoušeli svým stylem
provádět i "útulkoví" psíci se svými
páníčky.  A opravdu se snažili a ne-
dali se zahanbit! Všichni se dobře
pobavili a při soutěžích zažili spous-
tu legrace. Součástí programu byla
i anketa, ve které mohli přítomní
označit na anketním lístku číslo psí-
ka, který se jim zalíbil svým chová-
ním k majiteli nebo svou vervou ve
sportovním snažení, případně je zau-
jal svým pohnutým osudem. V každé
kategorii byli pak vybráni 3 pejsci
s největším počtem hlasů a byli od-
měněni podle pořadí zlatou, stříbr-
nou či bronzovou medailí a zvláštním
věcným darem.  Všichni účastníci
dostali diplom za účast a upomínko-
vé předměty. Mezi sponzory akce,
kteří věnovali do tomboly pěkné da-
ry, patřilo také statutární město Zlín
a firmy Purina Proplan, Novesta,
Baťa, Barum a HP-Tronic.  

-OŽPaZ-

Výsledek ankety:
V kategorii velkých psů: získal nej-

více hlasů pes Džasty, 4 roky starý
kříženec setra paní Karin Lacigové
z Otrokovic.

V kategorii středních psů: fenka
Míša, 4 roky starý kříženec teriéra pa-
ní Martiny Šuterové ze Zlína.

V kategorii malých psů: jeden z nej-
starších účastníků pes Borek, 18 let
starý kříž. jezevčík pana Tomáše
Braborce z Rakové.

VÁNOČNÍ ZLÍN 2006
Magistrát města Zlína - odbor život-

ního prostředí a zemědělství vyhlašu-
je II. ročník soutěže o nejhezčí vánoč-
ní světlenou výzdobu. V letošním roce
se bude hodnotit světelná výzdoba ro-
dinných domů, balkonů a oken byto-
vých domů  a výzdoba sídel firem.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
I.   kategorie - světelná výzdoba bal-

konů a oken bytových domů
II.  kategorie - světelná výzdoba

předzahrádek rodinných domů
III. kategorie - světelná výzdoba fi-

rem

Komise složená ze zástupců odborů
Magistrátu města Zlína bude hodno-
tit světelnou výzdobu v termínu od
11. 12. do 20. 12. 2006. Výsledky bu-
dou zveřejněny v únorovém vydání
Magazínu Zlín 2007.

První tři soutěžící v každé kategorii
budou oceněni finanční částkou.

Soutěže "Vánoční Zlín 2006" se mo-
hou zúčastnit občané bydlící ve
správním obvodu města Zlína, pokud
zašlou v termínu do 1. 12. 2006 vypl-
něný soutěžní kupon na adresu
Magistrát města Zlína, odbor životní-

ho prostředí a zemědělství, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín. Přihlásit se mů-
žete i na e-mailové adrese: ivanachu-
dickova@muzlin.cz

Informace o soutěži najdete na we-
bových stránkách www.mestozlin.cz

Soutěžní kupony si mohou občané
vyzvednout v informačním středisku
v budově radnice.
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V minulých číslech jsme vás seznámili
s minerálními, akrylátovými a silikátovými
omítkami. Dnes vás seznámíme, jak je to s vý-
běrem odstínů a typu zrnitosti.

Výběr odstínu pro fasádu není vůbec jed-
noduchá záležitost. Odstínů je celá řada a na-
víc každý výrobce se snaží nabídnout "své"
odstíny. Dříve byl výběr lehčí. Dnes se často
setkáváme s dotazem, který odstín je nejpro-
dávanější. Zjednodušená odpověď je - žádný.
Každý člověk je odlišný a na každého působí
různé odstíny barev různým způsobem.
Pravdou je, že obecně vítězí žluté odstíny
a vzhledem k tomu je žlutá barva často na-
hrazována nahnědlými či oranžovými odstíny.
V RENOMIXU se snažíme zákazníkovi pomoci
při výběru maximální měrou. Pro výměr fasá-
dy nad 100 m2 zajistíme vzorek omítky ve vy-
brané zrnitosti zdarma. Zrnitosti (struktury)
omítek se dají rozdělit na dvě skupiny: zrnité
(také často označované jako točené, nebo zr-
no/zrno) a rýhované (drásané). Dále se dělí
podle velikosti obsaženého zrna. Nejprodáva-
nější je typ zrno/zrno 1,5 mm. Dříve velice
oblíbené "rýhované" omítky jsou v dnešní do-
bě již na ústupu. 

Přes vše výše uvedené by však mělo platit
velice důležité pravidlo - žádný prodejce "ne-
bydlí" se zákazníkem - to, co se líbí prodejci,
nemusí se líbit zákazníkovi. Fasáda se přede-
vším musí nejvíce líbit tomu, kdo se na ni bu-
de každý den dívat. 

Často se také setkáváme s určitou formou
závisti. Fasáda - to je totiž po všech opravách
a úpravách pověstná "třešinka na dortu".
A nic nedokáže pokazit člověku radost víc než
zlomyslný soused se starou fasádou, který
prohlásí, že jemu se určitě nelíbí. Avšak pře-
ce si nekupujete fasádu, aby se líbila souse-
dovi.

Jedno pravidlo by se mělo při výběru odstí-
nu pokud možno zohlednit (zejména pro za-
teplované plochy): Součinitel odrazu světla
(často také HBW  -  Hellbezugswert) by měl
být nejméně 30.

RENOMIX nabízí fasádní omítky SAINT
GOBAIN WEBER TERRANOVA (akrylátové,
silikátové, silikonové) do konce roku
s 15% slevou. Navíc 175 odstínů těchto
omítek bez barevného příplatku!

RENOMIX nabízí také kompletní certifiko-
vané zateplovací systémy, veškeré prvky za-
teplovacích systémů, lepicí a spárovací tmely
(40 odstínů) na obklady a dlažby.

Při správné odpovědi na soutěžní otázku
obdrží tři vylosovaní poukaz na zboží firmy
Renomix, s.r.o., Zlín - Louky 329, areál
Pozemního stavitelství, telefon: 577 102 965,
www.renomix.cz.

Soutěžní otázka: Který typ omítek je
v RENO-MIXu nejprodávanější?

Správnou odpověď zašlete do 10. 11. 2006
do redakce Magazínu Zlín na adresu
Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 760 01
Zlín.

Ze správných odpovědí na soutěžní otázku
v Magazínu Zlín č. 10 byli vylosováni:

Josef Doležel ze tř. 2. května
Jana Babíková z ul. Vysoká
Marie Gajdůšková z Březolup
Blahopřejeme!
Žádáme výherce, aby si po předcházející te-

lefonické domluvě (tel. 577 630 250) vyzvedli
poukázku na cenu na Magistrátu města
Zlína, radnice, nám. Míru 12, kancelář 
č. 155, přízemí, do 15. listopadu 2006. Po
tomto datu výhra propadá.

CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  AA  TTYYPPYY
SSTTRRUUKKTTUURRÁÁLLNNÍÍCCHH  OOMMÍÍTTEEKK

SOUTùÎ O CENY
PORADNA KLASICKÉ HOMEOPATIE 
- pro děti i dospělé, 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA - individuální

i partnerské poradenství. 
PhDr. Martina Trojanová - psycholog, psy-

choterapeut, klasický homeopat (certifikát
o několikaletém studiu, mnohaletá praxe)

Zlín, Kvítková.  www.abc-homeopatie.cz   
tel. pro objednání: 777 552 206

SUN STUDIO YVONNE 
- Nástřikové opalování za 9 sekund
Aplikace samoopalovací přírodní emulze

v automatizované kabině. Vhodné pro všechny
typy pleti, alergiky, albíny, pihaté, mateřská
znaménka. Jediné v našem kraji. Nahradí 3-5
opalování v soláriu. Osvoboditelů 91, za koste-
lem nad lékárnou Anta. Tel. 608 775 358

COTTA MODEL 
Zakázkové šití dámských oděvů
M. Alše č. 594, 
tel. 606 816 777, 577 212 665
Odborná konzultace při výběru materiálu,

vytváření osobního stylu, orientace v módních
trendech, individuální přístup pro velikosti 50
- 54, široký výběr materiálů.

HODINÁŘSTVÍ QUARTZ ČAS
Vodní ul. (naproti prodejny Barvy-laky),
tel. 577 431 446
Hodiny se vám pozdí, jdou nepravidelně, ba-

terie se brzy vybijí, potřebujete odborný speci-
alizovaný servis - navštivte hodinářský servis
v ulici Vodní 4205.

Otevřeno:
Po - čt 9 - 12 a 13.30 - 17 h, pá do 12 h

ANGLIČTINA PRO DĚTI 
Happy pony od 2 do 7 let na adrese

Padělky/49, malé skupinky dětí (max. 5-6), in-
dividuální přístup, příjemné prostředí, přijatel-
né ceny, první hodina ZDARMA. Zaváděcí sle-
va ve výši 20 % z ceny kurzovného.

Tel.: 603 165 377, anglictina@c-mail.cz,
www.anglictinaprodeti.cz

BAR PENZION UNO
Nivy II/4439
Zahájil prodej vstupenek na Silvestra 2006.

Těšíme se na vás.
Bližší informace na adrese 
www.penzionuno.cz nebo tel. 775 662 980.

TOP FASHION
Nová prodejna dámské konfekce Top

Fashion. Módní i klasická konfekce, prádlo,
doplňky, služby vizážisty a stylisty. Zajistíme
kompletní image podle vašich představ.
Najdete nás v Alfa centru (bývalý Dům potra-
vin, za prodejnou Baťa), 1. patro, pondělí až
pátek 9 - 17 h.

Kde najdete obchody a sluÏby?

Svaz postižených civilizačními chorobami
je organizace s celorepublikovým působe-
ním. VERTEBRO Zlín je jednou z mnoha or-
ganizací se specifickým zaměřením. Vznikla
v roce 1996 pro potřeby občanů, kteří mají
problémy s páteří.

Každou středu zájemci cvičí v Domě seni-
orů a zdravotně postižených na Podhoří jógu
proti bolestem zad pod vedením odborné cvi-
čitelky. V pondělí cvičí ve vyhřívaném bazé-
nu Baťovy nemocnice. První čtvrtek v měsíci
se členové organizace scházejí v klubu
Drofy. Na členských setkáních, která se ko-
nají čtyřikrát ročně, přednášejí lékaři, soci-
ální pracovníci a další. Výbor pořádá výlety
do blízkého okolí, exkurze do zajímavých
míst apod. Jednou ročně se koná desetiden-
ní rekondiční pobyt, zaměřený na problémy
našich členů.

Všechny akce jsou financovány z člen-
ských příspěvků, spoluúčasti členů a spon-
zorských darů. Na akce i činnost přispívá i
město Zlín.

Pokud máte zájem o naši činnost, rádi vás
přivítáme v našich řadách.

Informace můžete získat mezi 19. až 
20. hodinou na telefonech 732 002 782, 
604 700 939 nebo na adrese spcch.zlin
@centrum.cz

Jarmila Ferusová,
předsedkyně organizace

NÁBOR V KENDÓ
Zlínský oddíl kendó při Tenšin dódžó

pokračuje v náboru nových členů.
Přijímáme děti od 6 let a mládež od 15
let. Cvičíme ve svých prostorách, k dispo-
zici je dostatek vybavení (ochranná zbroj
i bambusové meče). Pravidelně se účast-
níme seminářů, soustředění i turnajů.
Organizujeme vlastní turnaj, který je
součástí seriálu Národního poháru.
Spolupracujeme s ostatními českými klu-
by kendó.

Kendó je japonské bojové umění, šerm
vycházející z původních japonských škol
a metod boje mečem. Pohyby, které se
dnes nacvičují především s bambusovým
mečem, vycházejí z technik boje s "kata-
nou" a jsou přizpůsobeny možnostem
bezpečného kontaktního cvičení. Používá
se ochranná zbroj a jsou jasně definova-
né zásahové plochy. Některá cvičení se
provádějí s dřevěným mečem, později
i krátkým kodači (wakizaši). Možnost zra-
nění je absolutně minimální.

Mimo samotné cvičení technik je ne-
zbytnou součástí kendó rozvoj osobních
kvalit cvičence i zlepšování vzájemných
vztahů uvnitř i mimo tělocvičnu. Děti
(i dospělí) se musí starat o své vybavení,
věci, které ke cvičení používají. Kromě to-
ho si od začátku budují vztah k méně
zkušeným spolužákům - pomáhají jim
učit se společně. 

Začíná se cvičit bez partnera, později
proti pasivnímu a stále aktivnějšímu pro-
tivníkovi. Zvyšuje se fyzická kondice
a možnosti každého kendisty.

Časy cvičení:
úterý od 16 h děti, od 19.30 h mládež

(a dospělí)
čtvrtek od 16 h děti, od 19.30 h mládež

(a dospělí)
Zlín -  Prštné (budova SENSUS), asi

500 metrů od Intersparu, zastávka
Podhoří - sídliště

Informace: 
www.tenshin.cz nebo tel.: 608 953 743

SSEETTKKÁÁNNÍÍ  KKYYTTAARRIISSTTŮŮ
Letos už po šestnácté se ve Zlíně sejdou

kytaristé a muzikanti, absolventi ZUŠ, sa-
moukové i profesionálové, aby si na společ-
ných prknech zahráli kytarovou muziku.
Jde o setkání pestré směsice a kombinace
žánrů a směrů, jako je jazz, rock, blues, al-
ternativa. Festival dostal během svého vývo-
je podobu pohodového setkání a zároveň
soutěžního klání se správně dramatickým
nábojem. Po čtyři večery tedy vystoupí 11
soutěžících kapel a seskupení spolu s hosty
a odborná porota vybere 5-6 nejlepších do fi-
nálového večera. 

Více na www.setkanikytaristu.cz
Soutěžní kola  4. 11., 11. 11., 18. 11. ve

20 hodin
Hudební klub U Tetoura, Malenovice
Finále 25. 11. od 16 hodin: workshop

pod vedením Radima Hladíka
Hlavní host: Radim Hladík a Blue Effect

(unplugged)

Pro nemocné s páteří



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy, 

kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v ob-
řadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • ozná-
mení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení • 
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 16.00 hodin

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 16.00 hodin

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

Podílové fondy a spořící investiční programy jsou stále oblíbe-
nější formou, jak zhodnotit volné peníze. Spojenectví Živnostenské
banky a společností Pioneer Investments, které společně patří do
přední evropské skupiny UniCredit, přináší klientům unikátní mož-
nosti ukládání peněz do kvalitních podílových fondů a to už od ně-
kolika stovek korun měsíčně. O nových možnostech investování
s Živnostenskou bankou jsme hovořili s panem ing. Vladimírem
Chudárkem, ředitelem pobočky ve Zlíně.

Co nabízíte jiného ve srovnání s ostatními bankami? 
Většina bank a investičních společností nabízí klientům pouze klasické podílo-

vé fondy, ať už jde o obligační fondy, fondy peněžního trhu nebo akciové fondy. My máme takové fondy v nabídce 
také, ale spolu s Pioneer Investments nabízíme klientům ještě něco navíc - investiční programy, kde klient investuje 
do portfolia složeného z více fondů. Výhodou investičních programů je větší ochrana proti nenadálým změnám, které
bývají spojeny zejména s akciovými fondy a tedy i větší ochrana výnosů, které klient v průběhu investice může získat.
Takovým investičním programem je například Rentiér Invest, který je na českém trhu unikátní. 

Můžete Rentiér Invest více představit?
Rentiér Invest je investiční program pro pravidelné i jednorázové investování, obě možnosti lze také kombinovat.

Klient investuje do portfolia složeného většinou z pěti či šesti vybraných českých i zahraničních fondů. Lidé často chtě-
jí investovat nějaké prostředky, ale neví přesně, který fond vybrat. Ví pouze, jak dlouho by chtěli ukládat peníze a ma-
jí určitou představu o tom, jaký by chtěli dosáhnout výnos. Rentiér Invest nabízí celkem sedm typů portfolií, od nej-
agresivnějšího, které se hodí pro dlouhodobé investování, až po nejkonzervativnější, vhodné pro krátkodobé investice. 

Znamená to, že klient si zvolí investiční strategii jednoduše podle délky zamýšlené investi-
ce? Na dlouhou trať to bude dynamické portfolio, na kratší dobu konzervativní? 

Rentiér jde o pár kroků dál. Investiční strategie se totiž automaticky sama mění s blížícím se koncem investičního
programu. V prvních letech je investice převážně akciová, postupem času ovšem roste dluhopisová, tedy konzervativní
složka, a to právě na úkor akcií. Klienta tak nemohou ohrozit případné propady akciových trhů ke konci jeho investič-
ního horizontu. Klientovy peníze se vždy na konci časového úseku vymezeného pro danou investiční linii automaticky
převedou do linie následující, tedy konzervativnější.

Název programu Rentiér Invest naznačuje, že jde o program vhodný pro vytváření rezervy
na stáří...

Rentiér Invest má sloužit ke splnění našich snů, přání a dlouhodobých cílů ať už se jedná o zajištění na stáří, 
o studia dětí, o cestu kolem světa nebo o nové auto. Z investičního hlediska se život skládá ze dvou období. Nejprve
prožíváte období shromažďování kapitálu, později období ochrany kapitálu Rentiér Invest svým nastavením umožňuje
optimalizaci poměru mezi výnosem a rizikem. Riziko můžeme výrazně snižovat zejména pravidelným investováním,
ale také postupným posunem portfolia od agresivního ke konzervativnímu. Tak klientovi umožníme na začátku inve-
stovat značnou část prostředků do akcií a současně také chráníme portfolio, aby investorovi poskytovalo rentu,  kterou
si naplánoval. Akcie v portfoliu tak disciplinovanému investorovi přinesou nesrovnatelně zajímavější výnosy než mohou
nabídnout například penzijní fondy.

Co byste doporučil klientovi, který je hodně konzervativní a hledá klasický vkladový produkt?
Pro ty, kteří chtějí spořit se zajímavým výnosem a současně mít jistotu plné návratnosti investice, nabízíme zcela

nový typ termínovaného vkladu  - tzv. strukturované vklady. Celý princip je přitom velmi jednoduchý. Skloubili jsme 
výhody dvou odlišných investičních produktů a potlačili jsme naopak jejich nevýhody. Konkrétně jde o termínovaný vklad
a investice do akcií. Z termínovaného vkladu jsme využili prakticky nulové riziko společně se zákonným pojištěním 
vkladu a k tomu jsme přidali potenciál vyššího výnosu z růstu cen akcií. Výsledkem je bezpečný produkt garantující 
návratnost vložené částky, a to za předpokladu nadprůměrného výnosu.

Termínované vklady ale obecně nesou pouze malý úrok, který nemusí pokrýt ani inflaci.
Jaký je výnos strukturovaných vkladů Živnobanky?

V minulých dvou letech jsme klientům nabídli v několika emisích korunové strukturované vklady EUROTOP 50 
a EUROTOP 30. Jejich průběžný výnos se pohybuje od 8 procent do 16 procent. 

Investování se mnoho lidí stále bojí. Připadá jim složité, netroufají si na to, chtějí poradit.
Jsou na to osobní bankéři na vašich pobočkách připraveni?

Souhlasím, že ne všichni klienti se dokáží orientovat v široké nabídce investičních instrumentů. Navíc, každý klient
chce od práce se svými penězi něco jiného - někdo uvítá, že se o peníze nemusí několik let starat a ony zatím s jisto-
tou vydělávají, jiní chtějí se svými penězi aktivně pracovat, potřebují průběžné informace o dění na kapitálovém trhu,
chtějí své finance rozložit do více bankovních či investičních produktů. Naším cílem je, abychom klientovi dokázali 
nabídnout takové investiční portfolio, které nejvíce odpovídá jeho osobnímu naturelu a dokáže optimálně spojit výnos,
který klient od investice očekává s rizikem, které je s investováním vždy do určité míry spojené. 

CHYTRÉ INVESTOVÁNÍ SE ŽIVNOSTENSKOU BANKOU 

Kontakt :
Ž IVNOSTENSKÁ BANKA • Raš ínova 68,  Z l ín  •  Te le fon:  577 697 111 • Fax:  577 697 555

Otevřeno:  Po -  Pá 9,00 -  17,00
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SPORT V  L ISTOPADU

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

Sobota 4. 11. 2006
14.30 h Proton Zlín - Sokol Hradec Králové 2, doroste-

necká liga mladších dorostenců
17.00 h Proton Zlín - Jiskra Domažlice, II. liga mužů
19.00 h Proton Zlín U20 - SK Žabovřesky, III. liga mužů

Neděle 5. 11. 2006
8.30 h Proton Zlín - ČEZ Basketball Nymburk, doroste-

necká liga mladších dorostenců
11.00 h Proton Zlín - BC Lokomotiva Plzeň, II. liga mužů
13.00 h Proton Zlín U20 - TJ Tesla Brno, III. liga mužů

Sobota 11. 11. 2006
14.30 h Proton Zlín - BC Benešov
16.30 h Proton Zlín - SK Podolí Ves, oblastní přebor mu-

žů I
18.30 h Proton Zlín - Univerzita Brno, III. liga žen

Neděle 12. 11. 2006
9.00 h Proton Zlín - BC Vysočina, žákovská liga star-

ších žáků
11.00 h Proton Zlín - SK Žabovřesky B, oblastní přebor

mužů I

Neděle 19. 11. 2006
9.30 h Proton Zlín - Sokol Ždánice, SOP JM mužů vý-

chod (těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)

Sobota 25. 11. 2006
17.00 h Proton Zlín - BK Synthesia Pardubice, žákovská

liga starších žáků
19.00 h Proton Zlín - TJ Znojmo A, oblastní přebor 

mužů I

Neděle 26. 11. 2006
9.00 h Proton Zlín - Sokol Hradec Králové, žákovská li-

ga starších žáků
11.00 h Proton Zlín - BK Jihlava, oblast. přebor mužů I

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

Utkání se konají na stadionu Letná.
Sobota 11. listopadu v 17 h
Tescoma Zlín - Slavia Praha
Sobota 24. listopadu v 17 h
Tescoma Zlín - Brno

Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání se konají 
v 17 h

Středa 15. 11.  HC Hamé - Karlovy Vary
Neděle 19. 11. HC Hamé - Třinec
Pátek 24. 11.   HC Hamé - Vsetín
Neděle 26. 11.  HC Hamé - Vítkovice
Pátek 1. 12.     HC Hamé - Slavia
Neděle 3. 12.   HC Hamé - Pardubice
Úterý 5. 12.   HC Hamé - Znojmo 

Sportovní hala Zelené

23. 11. v 19.30 h superliga - AVEX Zlín - Zagreb 

STOLNÍ TENIS

HOKEJ

FOTBAL

BASKETBAL

AEROBIK

LISTOPAD 2006

Informace k vycházkám St. Chadima ml. - tel. 604 799 727, 
St. Chadima st. - tel. 577 430 862, J. Tomáše tel. 
577 438 539 nebo 737 005 174, vycházky se konají za kaž-
dého počasí. 

NEDĚLE   5.  11.   ŠIROKÁ
15 km, odjezd do Vizovic vlakem z Otrokovic v 9.12 hod., 
vede St. Chadim ml.

STŘEDA   8.  11.   PŘEHRADA  FRYŠTÁK
8 km, sraz na točně MHD Kocanda v 8.30 hod., vede St.
Chadim st.

SOBOTA   11.  11.   
ZAMYKÁNÍ  HOR  -  SKŘÍTEK  -  AUTOKAROVÝ  ZÁJEZD
Odjezd v 6.15 h od Velkého kina ve Zlíně, vede St. Chadim
ml.

SOBOTA   11.  11.   STŘEDNÍ  MORAVOU
16 km, odjezd do Nezamyslic vlakem  z Otrokovic v 7.26 hod.,
vede J. Tomáš.

STŘEDA   15.  11.   NA  ŠIBENICI
8,5 km, odjezd do Vizovic vlakem z Příluku v 7.38 hod., jízd.
zpáteční, vede St. Chadim st.

PÁTEK   17.  11.   CHATA  GRŮŇ
14 km,  odjezd do Lukova autobusem z AN ve Zlíně v 8 hod.,
vede St. Chadim ml.

SOBOTA   18.  11.   RADHOŠŤ  1129 m
21 km, odjezd do Rožnova pod Radhoštěm vlakem 
v 4.55 hod. z Otrokovic, vede St. Chadim ml.

STŘEDA   22.  11.   NAUČNÁ  STEZKA  LUKOV
8,5 km, odjezd do Lukova Housacarem ze Svitu Zlín 
v 7.30 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA   25.  11.   VELKÝ  LOPENÍK
Setkání turistů u nové rozhledny česko-slovenského přátel-
ství na Velkém Lopeníku. 
Hlaste se ihned u J. Tomáše - tel. 737 005 174.

NEDĚLE   26.  11.   TROJAČKA
15 km, odjezd do Hodslavic vlakem z Otrokovic v 7.26 hod.,
vede St. Chadim ml.

NEDĚLE   26.  11.   
ZLÍNSKÉ  VRŠKY:  OSTRÁ  HORKA  A NAD PODLESÍM
5 km, sraz na konečné zastávce MHD Středová (linka 9 a 10),
vede J. Tomáš.

Změna programu vyhrazena  

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

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

na 25m bazénu)

otevření 50m bazénu - výjimky:
4. 11. otevřeno 9.00–13.30
5. 11. otevřeno 14.00–20.00
6. 11. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

13. 11. otevřeno do 19.00
17. 11. otevřeno 9.00–20.00 - státní svátek

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 13.00–14.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 12.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
otevření dětského bazénu - výjimky:

6. 11. otevřeno 17.00–20.00
13. 11. otevřeno do 19.00
16. 11. otevřeno 13.00–17.00/17.45–20.00
17. 11. otevřeno 9.00–19.00 - státní svátek

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

PILATES STUDIO ZLÍN
Anna Kulíšková, Hotel Saloon, Tyršovo nábř. 487,
tel. 604 785 025, e-mail: a.kuliskova@seznam.cz
Pilates - vydáváme přihlášky na začátečnické kurzy, Pilates
pro muže - každé úterý v 19.20 hod. Kurzy hubnutí - indivi-
duální a skupinové kurzy

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

BUDOSHOW 2006
Je název 4. ročníku přehlídky bojových umění, která se koná
11. 11. v 17 hod. ve sportovní hale Novesta. Těšit se můžete
na více než 150 účinkujících z mnoha evropských zemí.
Světová špička předvede různé druhy bojových umění.
Předprodej vstupenek - Městské informační a turistické stře-
disko na radnici.
Více informací na adrese www.budoshow2006.cz

JEZDECKÝ KLUB ZLÍN
Přijme zájemce o jízdu na koni od 13 let. Informace osobně
na jízdárně v pondělí až pátek od 15 hodin v Kvítkovicích -
areál Plemenářských služeb, nebo na tel. 577 430 307, 
777 268 235.

POWERJÓGA 
- cvičení nejen pro harmonické tělo
Středa 17 h - tělocvična ZŠ Štípa Zlín
Čtvrtek 18.30 h - Středisko kurzů, Benešovo nábř. Zlín
Informace na tel. 605 527 605

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

JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH 
Tábor s výukou lyžování i rodinný pobyt 
25. 2. - 2. 3. hotel s bazénem
Dětská rekreace s výukou lyžování, pobyt i pro zkušené lyža-
ře a zájemce o snowboarding, tradiční rodinná rekreace
s programem pro děti. Cena pro děti: 2 690 Kč. Cena pro do-
spělé: 2 890 Kč. Zve Karamela, tel. 577 220 858, 737 987 487.
e-mail:karamela.zlin@karamela.info, www.karamela.info

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

11. 11.  9-12 hod.
3FACES of HIP HOP
Hip hop v teorii i praxi (prezentace stylů - Londýn, NY), 
taneční workshop, výběr do závodního týmu hip hop
Monika Váňová, Jana Brázdilová, Charles Burton
Předprodej ve Středisku kurzů - denně 10-18 hod.

NOVINKA
Kurz malých lanových aktivit
Určeno pro dívky i chlapce 10-15 let, kteří by rádi překonali
strach z výšek a mají rádi "adrenalin".

STŘEDISKO KURZŮ

JARNÍ PRÁZDNINY

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE


